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أليسون إىل





وتقدير شكر

أربعة األثناء هذه يف عيلَّ وتعاقب له، املخطط من أطول زمنًا الكتاَب هذا تأليفي استغرق
املضطربة للحالة انعكاس مجرد ما حدٍّ إىل ذلك كان الكتب. محرري من وثالثة رؤساء
والعرشين، الحادي القرن من األول العقد يف والكتب املجالت نرش صناعة بها مرت التي

الكثري. لوا تحمَّ األشخاص هؤالء أن عىل أيًضا يدل لكنه
يل كريكالند ريك تمنَّى «فورتشن»، مجلة ففي رؤسائي؛ أوًال أشكر أن يل اسمحوا
للتأليف. الوقت يل يتيح عمل جدول بويل إريك وأعطاني تأليف، إجازة ومنحني التوفيق
األجدر من أنه أرى أيام، ثالثة لنحو إال سريور آندي رئاسة تحت أعمل لم أنني حني ويف
ويتيح العمل من إجازًة آلخر حنٍي من يمنحني أيًضا ستنجل إريك كان أيًضا. أشكره أن
حسٌن، الكتاب. من بعُد فراغي عدم عن يتساءل ظل أنه بد وال عميل، جدول يف املرونة يل

منه. فرغت قد ذا أنا ها
تأليف عيلَّ اقرتح الذي مينكر، ماريون كان البداية يف الكتاب. محرري دور يحني ثم
خالل بيدي أْخذه عىل التقدير كل فله فريدمان إيثان أما لتأليفه. معي وتعاقد الكتاب هذا
الكتاب، لوينني بن ق دقَّ وأخريًا إيثان!) يا الشكر كل منِّي (لك العصيبة الوسطى الفرتة
هذا كان وما لشهور. أعاقتني التي الرسدية العقبات األثناء هذه يف واجتاز بسطر، سطًرا

جميعهم. الثالثة هؤالء جهود لوال النور لريى الكتاب
الكتاب؛ وضع يف العمل أثناء زوجاتي تتعدد ولم وكالئي يتعدد لم الحظ لحسن
يف تقدم، أي يحرز ال األحيان بعض يف بدا مرشوٍع عىل صربت تشيني، إليس فوكيلتي،
مكانه. يف جامًدا كثرية أحياٍن يف بدا زوٍج عىل صربت داونينج، أليسون زوجتي، أن حني
أنا له: فأقول — الكتاب هذا ظل يف عمره نصف من أكثر قىض الذي — جوي ابني أما
كذلك؟ أليس الدَّين، هذا من جزءًا سددت البوكيمون بطاقات أن أرى كنُت وإن لك، َمدين
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إىل ل تحوَّ الذي «فورتشن» مجلة مقال حرَّر الذي إمبوكو جيمي إىل بالشكر أتقدم ثم
التي القصة شكَّلت بعُد فيما مقاالت أيل وجيم جلمان وإريك جيم حرَّر وقد الكتاب، هذا
مساعدتي يف كبرية مساهمات جميعهم قدم الخط، هذا طول وعىل الكتاب. هذا يرويها

العام. القارئ اهتمام مثار تكون أن يمكن التي املوضوع هذا جوانب تصوُّر عىل
القراءة علَّموني الذين وأخواتي إخوتي إىل الفضل يرجع طويل، بزمٍن الحني ذلك قبل
مساٍر من بدًال اهتمامي يثري مهنيٍّ مساٍر اختيار عىل شجعاني اللذين أبويَّ وإىل والكتابة،
الصحافة أن إىل نبَّهني الذي مارتن هانز-بيرت وإىل كبريًا، دخًال بالرضورة يحقق مهنيٍّ
وإىل االقتصادية، الصحافة عىل عرَّفني الذي جريدر بيل وإىل مقبوًال، خياًرا تكون ربما
جيفجوردينري وإىل كمهنة، ملمارستها الفرصة يل أتاحا اللذين ُهوي وجون نورتون روب
لفعل استعداد لديهما يكون ربما وهوي نورتون أن حقيقة إىل نبَّهاني اللذين ويات وجون
املالية النظرية بني التقاطع تحري إىل هتني وجَّ التي لوميس كارول وإىل اليشء، هذا مثل

الواقعية. واملمارسة
كلماته ساعدتني وقد الكتاب، هذا من أولية مخطوطة قرأ من أول بيرتيه بيرت كان
وجون كيفيات، وباربارا أيل، جيم قرأ ذلك، بعد وفيما املسرية. مواصلة عىل عة املشجِّ
فعًال. ببعضها عملت وقد لتحسينها، ممتازة اقرتاحات يل وقدموا املخطوطة، كلُّهم تراوتن
األشخاص ومن الكتاب، هذا تأليف يف بها استعنت التي املصادر من العرشات هناك
الشكر، جزيل ذلك عىل أشكرهم وأنا وأفكارهم، بوقتهم عيلَّ وجادوا فيه تناولتهم الذين
أسنس، كليف وهم: ا، خاصٍّ شكًرا يستحق نحٍو عىل وُمعينًا ًعا مشجِّ كان بعضهم أن غري
ونسيم ستيجلتز، وجوزيف سامرز، والري شاليفر، وأندريه شارب، وبيل جنسن، ومايكل
بكتابه الكتاب لهذا رائًعا نموذًجا برينشتاين بيرت قدَّم وقد تالر. وريتشارد طالب، نيقوال
عميل طوال يل وتشجيعه الحديث» سرتيت لوول االحتمال البعيدة األصول كربى: «أفكار

تأليفه. عىل
خالل الكتاب بهذا عنايتهما عىل ماندر وليليا إنمان مات إىل بالشكر أتقدم وأخريًا
بهذا بحروٍف اسمي ووضعه املمتاز الغالف عىل إرشافه عىل لجوينز وريتشارد اإلنتاج،

الكبري. الحجم
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مقدمة

مؤمل إخفاق ثم مبهر نجاح

العمر من البالغ — جرينسبان آالن ذهب ،٢٠٠٨ أكتوبر شهر من الرابع الخميس يف
الكيفية فهم أساء بأنه ليعرتف األمريكي الكونجرس مبنى إىل — سنة وثمانني اثنتني
جالس وهو — السابق الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس استهلَّ العالم. بها يسري التي
يضم الذي رايبرين مبنى من األول الطابق يف الكائنة االستماع قاعة يف الشهود طاولة عىل
املالية األسواق أصاب ما تفسري إىل فيه سعى بيان بقراءة — النواب مجلس أعضاء مكاتب
الحكومي واإلصالح الرقابة لجنة رئيس طرح أن وبعد املاضية. السنة خالل خطب من
األسئلة بعض واكسمان، هنري كاليفورنيا والية عن الديمقراطي النائب النواب، بمجلس
أقصد — للعالم رؤيتك أن وجدت أنت أخرى، «بعبارة قائًال: أوجز جرينسبان، عىل

تفلح.» ولم صحيحة، تكن لم — أيديولوجيتك
أربعني ظللت ألنني صدمني؛ ما تحديًدا هو وهذا «بالضبط. قائًال: جرينسبان أجاب

باهًرا.»1 نجاًحا ناجحة أنها عىل األدلة من به بأس ال ا كمٍّ أحمل أكثر أو سنة
التي عرشة التسع سيما وال — األربعني السنوات تلك خالل املالية األسواق تطورت
وأقل متعاظًما دوًرا لتلعب — العالم يف مركزي مرصف أكرب رئاسة جرينسبان فيها توىل
رأس عىل جرينسبان قضاها التي السنوات معظم خالل األسهم سوق وانتعشت تقيًدا.
جديدة مناطق لتشمل وتوسعت أيًضا، السندات أسواق انتعشت كما الفيدرايل، االحتياطي
وديون وقروضالسيارات القروضالعقارية سرتيت وول عباقرة استبعد حيث العالم؛ من
مالية أوراق صورة يف طرحها وأعادوا العمومية، املصارف ميزانيات من االئتمان بطاقات
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املالية املشتقات يف إثارة األشد النمو حدث العالم. حول ملستثمرين تُباع بأصول، مدعومة
العقود الخيارات، (عقود الطلب حسب املصممة املالية واألدوات املقصورة خارج املتداولة
هذه بواسطة األخرى. املالية األدوات تحركات تتبع كانت التي املبادلة) عقود املستقبلية،
األسهم أو الفائدة أسعار أو العمالت حركة ضد التأمني املتعاملني بمقدور كان املشتقات،
للتأمني املالية املشتقات استخدام األخرية السنوات يف ممكنًا وصار بل عليها. الرهان أو
املقصورة خارج املتداولة للمشتقات االسمية القيمة ارتفعت وقد املتعثرة. القروض ضد
أمريكي.2 دوالر تريليون ٤٥٤ إىل أمريكي دوالر مليار ٨٦٦ من و٢٠٠٧ ١٩٨٧ عامي بني
ما (وهو املايل التحول بهذا الفيدرايل االحتياطي مجلس كرئيس جرينسبان احتفى
القدرة األدوات هذه «تعزز :١٩٩٩ سنة قال حيث العاملي؛ لالقتصاد باألَْمَولة) يعرف
مشريًا فيها.»3 والراغبني تحملها عىل األقدر للمستثمرين وتخصيصها املخاطر تمييز عىل
مرة ذات قلقه عن أعرب قد جرينسبان وكان التحديد. وجه عىل املالية املشتقات إىل
«الوفرة من نوبة خضم يف السيطرة تفقد بدأت ربما األسهم أسواق أن من ١٩٩٦ سنة
أكثر تعرف السوق أن مفاده درًسا تعلم ذلك، بعد ارتفاعها واصلت وعندما الالعقالنية».

يعرف. مما
ويف واشنطن يف كثريون فيها معه يشرتك وكان جرينسبان، أيديولوجية تلك كانت
إىل يملكونها ممن األموال تنقل كانت أكثر. تعرف املالية األسواق كانت سرتيت. وول
تنظم كانت وتنرشها. املعلومات تجمع كانت املخاطر. توزع كانت إليها. يحتاجون من

فيهما. مضارعتها الحكومات تستطع لم وحسم برسعة العاملية االقتصادية الشئون

الرصح «انهار :٢٠٠٨ أكتوبر جلسة يف ُمقرٍّا جرينسبان قال ذلك. عن توقفت فجأة ثم
ألوراق الخاصة السوق انهارت عندما ذلك حدث املايض.»4 العام صيف بأكمله الفكري
األخرى تلو واحدة األصول ألسواق متقطًعا تفكًكا استهل مما األمريكية؛ املالية الرهن
مزدهرة ذلك قبل كانت التي االئتمان أسواق من كثري الريبة. فانترشت العالم، حول
يعرِّض أنه اعتُقد طاملا الذي — البنوك من الودائع سحب عىل التهافت هدد كلية. أُغلقت
أن وبعد املقرتضة. األموال عىل تعتمد مالية مؤسسة أي — للخطر وحدها الفعلية البنوك
بولسون هانك الخزانة ووزير برنانكي بن الفيدرايل االحتياطي يف جرينسبان خليفة قرر
كاد براذرز، ليمان بنك عىل التهافت هذا مثل لتفادي التدخل عدم ٢٠٠٨ سبتمرب يف
حكومي استحواذ عىل اإلقدام تطلَّب مما تماًما؛ العمل عن يتوقف أن العاملي املايل النظام
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مقدمة

نزًرا ولو الستعادة أوروبا، يف بل وحدها املتحدة الواليات يف ليس املايل، النظام عىل جزئي
الهدوء. من يسريًا

فكره عليه أقام الذي الفكري الرصح ألن اإلخفاق؛ سبب لتفسري جرينسبان جاهد
نظرية رصح هذا كان السابقة. عرششهًرا األربعة ألحداث بمجال يسمح ببساطة يكن لم
العقالنية السوق نظرية عنارص من املعرفة حق املعروف والعنرص العقالنية. السوق
املايض القرن ستينيات يف شيكاجو جامعة يف صيغت التي السوق كفاءة فرضية هو
الذي العقالنية السوق ى تَُسمَّ بما اإليمان أن غري األمريكية. األسهم سوق بخصوص
كلما أنه مفاده كان األسهم. مجرد من أكثر هو بما يُعنى كان التالية السنوات يف ترسخ
املالية واألدوات املستقبلية والعقود الخيارات وعقود والسندات األسهم وتداول إنشاء زاد
املالية فاألسواق االقتصادي. النشاط إىل العقالنية من املزيد حتًما هذا فسيجلب األخرى،

والحكومات. والرشكات األفراد يمتلكه يكن لم ما الحكمة من تمتلك كانت
عام ففي ذاتها. املالية األسواق ِقَدم قديمٌة الكثريَ تعرف املالية األسواق أن فكرة
األسهم «تصبح عندما أنه جبسون َرتليدج جورج األسهم أسواق مؤرخ أكد ،١٨٨٩
بمنزلة تعترب ربما هناك تكتسبها التي القيمة فإن مفتوحة، سوق يف عالنية معروفة
ذاته املوقف هذا إىل تلميحات نجد أن ويمكن بخصوصها.»5 املعلومات أفضل عىل الحكم
ففي الوسطى. العصور من دينيني ومفكرين بل سميث، كآدم رواد اقتصاديني عمل يف
يحدد أن برضورة االعتقاد إىل الوسطى العصور يف اإلكلريوس علماء بعض ذهب حني
استغالل وعدم الكفاف أجر املنتجني كسب لضمان سلعة، لكل عادًال» «سعًرا عون املرشِّ
السوق.6 تحدده العادل السعر أن األكويني، توما القديس منهم آخرون، رأى املستهلكني؛
مصحوبة جاءت وعدالتها السوق أسعار صحة بشأن القديمة االدعاءات هذه كل
يقول جبسون جورج كتب حيث الواقعية؛ من جرعات تسميها أن يمكنك بتحذيرات،
املقيدين» غري السمارسة «مكاتب تنظيم إىل ودعا والهلع، للهوس عرضة البورصات إن
املوزعة الرشكات أن يرى سميث آدم وكان املضاربة.7 يف اإلفراط عىل العمالء تشجع التي
— أسهمها بفضل األسهم أسواق تسري التي الرشكات وهي — واسع نطاق عىل ملكيتها
أنه هنالك ما وكل دائًما، صحيح السوق سعر أن األكويني توما يزعم ولم املنكرات. من

عدالة. أكثر بديل إىل التوصل يصعب
تجمع حيث مختلفة؛ فكانت العقالنية السوق نظرية من العرشين القرن نسخة أما
األسهم أسعار تحركات أن بمالحظة النسخة هذه بدأت تطرًفا. وأكثر دقة أكثر كونها بني
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ادِّعاء املالحظة هذه وتال السابقة. التحركات إىل استناًدا بها التنبؤ يمكن وال عشوائية،
األرباح، (مثل عالنية متاحة معلومات أية أساس عىل األسهم بأسعار التنبؤ استحالة
— املنطَلقني هذين من الصحف). يف املنشورة واملقاالت العمومية، امليزانية وبيانات
األسهم أسعار بأن القناعة جاءت — بالكلية صحيحني ليسا أنهما بعُد فيما تبني اللذين

جوهرها. يف «صحيحة»
تُعاَمل أن مبكرة مرحلة يف الفرضية هذه أيدوا الذين الباحثني معظم يقصد لم
اختبار أجل من للفهم نموذًجا أو علميٍّا، بناءً تمثل كانت فقد للواقع، حريف كوصف
ما هو املهم االختبار التبسيط. يف مبالغة العلمية النماذج كل وتصميمها. جديدة أدوات
مفيدة تأكيد، بكل مفيدة كانت بعينها التبسيط يف املبالغة هذه ال. أم مفيدة كانت إذا
كامربيدج يف الجامعية األحرام من تتنقل أخذت وفيما بذاتها. قائمة أصبحت أنها حد إىل
وغرف وواشنطن سرتيت وول إىل املايض القرن ستينيات يف وشيكاجو وماساتشوستس
فوارقها وضاعت العقالنية السوق فرضية قويت األمريكية، الرشكات إدارات مجالس

الدقيقة.
ونهج بمؤرش، املرتبطة الصناديق أوىل استحداث عىل ساعدت حيث قوية؛ فكرة كانت
التي املخاطر حسب املعدلة األداء ومقاييس الحديثة، املحفظة نظرية املسمى االستثمار
الرشكات، تتبنَّاها التي للمساهمني املضافة القيمة وعقيدة األموال، إدارة أعمال تشكل
املتحدة الواليات يف ساد الذي املايل التنظيم عن االبتعاد ونهج املالية، املشتقات وظهور

املايضفصاعًدا. القرن سبعينيات من بداية
األيديولوجية انبعاث العقالنية السوق فرضية قصة توازي النواحي، بعض من
املسجل االنبعاث هذا معها؛ وتتشابك الثانية العاملية الحرب بعد الحرة للسوق املؤيدة
بل سياسية، حركة صميمها يف تكن لم العقالنية السوق مالية لكن واسع. نطاق عىل
القرارات اتخاذ تجاه القرن منتصف شهدها التي للحماسة فرًضا أو علمية، حركة كانت
تامة، كارثة بحال املسعى هذا يكن لم املالية. األسواق عىل اإلحصائية الرياضية العقالنية
الشائع الفهم وأهمها كثرية، كانت الخسائر لكن التقدم. مالمح من ملمًحا يمثل كان فقد
املالية األكاديمية الدراسة من عقود عدة عن غائبًا كان وإن — الناجحني املستثمرين بني
بنظرية بها اإلحاطة معها يتعذر درجة إىل شيطانية وهي شيطانية، السوق بأن —
البرص امتداد عىل الهادئة بالعقالنية إال تسمح لم نظرية أن كما بسيطة، واحدة سلوكية

شك. دون ذلك تحقيق عن تعجز
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الرأي يف املخالفون املالية وأساتذة االقتصاد علماء بدأ املايض، القرن سبعينيات يف
سند إىل وافتقارها النظرية تناقضاتها لكشف هذه العقالنية السوق نظرية يف يشككون
بديل هناك يكن لم لكن دعائمها. معظم قوَّضوا قد كانوا القرن، نهاية وبحلول تجريبي،
الحكومية القرارات واتخاذ العام النقاش عىل تغلب العقالنية السوق ظلت لذا مقنع؛
حتى أي والعرشين؛ الحادي القرن من األول العقد حتى الخاصة االستثمارات وسياسة

.٢٠٠٨ سنة السوق انهيار
بل للسوق، الحقيقي السلوك طبيعة حول كربى جديدة نظرية الكتاب هذا يقدم ال
العقالنية. السوق نظرية بذلك وأقصد وسقوطها، القديمة النظرية لصعود تأريخ هو
يعجُّ لكنه الحياتية، السري من مجموعة حتى أو حياتية سرية وليس لألفكار، تأريخ إنه
األحداث من كثري يف فاعلني كانوا — مالية وأساتذة اقتصاد لعلماء معظمها بشخصيات—
الثالثينيات كساد إىل انتعاشالعرشينيات من بداية العرشون، القرن شهدها التي الدرامية
وهلم السبعينيات، وكساد الستينيات انتعاش ثم واالزدهار، السالم ثم الحرب، إىل الكبري
لكنها األحوال، معظم يف القيادية الفاعلة العنارص هي تكن لم الشخصيات هذه جرٍّا.
يف الحًقا الشخصيات بأهم مرجعية قائمة (توجد األحداث. لسري األهمية حاسمة كانت

الكتاب.) هذا
يقول: — التالية القصة يف مسانًدا دوًرا يلعب الذي — كينز مينارد جون كتب
السواء، عىل ومخطئني مصيبني كونِهم حالَة السياسيني، والفالسفة االقتصاديني «أفكار
فالرجال ذلك. من أكثر يشء يحكمه ال العالم أن والحقيقة عموًما. مفهوم هو مما أقوى
عبيد العادة يف هم فكرية تأثريات أية من تماًما مربَّءون أنهم يعتقدون الذين العمليون

بائد.» القتصاديٍّ
املعارصين أحد فيرش، إرفينج هو الحكاية هذه به تبدأ الذي البائد واالقتصادي

لكينز.
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األول الفصل

ثروته ثم حقيبته فيرشيفقد إرفينج

من األوىل العقود يف تأتي السوق عىل والعلم العقالنية لفرض جادة محاولة أول
الكايف. بالقدر نجاًحا تحقق وال العرشين، القرن

∗∗∗

باهتمام يتحدث عمره من الثالثينيات أواخر يف املظهر أنيق رجل ثمة .١٩٠٥ عام يف «نحن
حقيبة توجد ساقيه وبني نيويورك، يف سنرتال جراند محطة يف ُعملة هاتف عرب شديد
واقع من ويفر. الحقيبة لص فيخطف مفتوحني، الهاتف كابينة بابي الرجل يرتك جلدية.
يف يرغب مشٍرت عىل العثور يصعب ولن الجودة، فائقة إنها نقول صاحبها عن نعرفه ما

رشائها.
بني تجمع مكتملة شبه مخطوطة فبداخلها آخر. فشأن الحقيبة محتويات أما
قبل. من أحد يره لم نحو عىل الواقعية األعمال وممارسة االحتماالت ونظرية االقتصاد
أن ينبغي ما يتناول أويل كتاب منها آخر جزء ويف االقتصاد يف بحث منها جزء يف إنها
وول مستقبل عىل إطاللة إنها األسهم. سوق يف العلمي العقالني االستثمار عليه يكون

البعيد.» سرتيت

فكرة زالت ما البورصة عىل والعقل العلم تطبيق بإمكانية القائلة الفكرة كانت
«كان الزمان: ذلك إىل بذاكرته عائًدا الصحفيني أحد يقول .١٩٠٥ سنة راديكالية
صناديق يملكون وأصدقاؤهم هم وكانوا األسهم، سوق يديرون وربابنته سرتيت وول
َحَملة كان املضاربني. لعامة فرصة توجد كانت ما نادًرا عليها. يسيطرون أو املضاربة
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سون يتلمَّ فكانوا اآلخرون أما يبيعون، ومتى يشرتون متى يعرفون «الفعليون» األسهم
طريقهم.»1

عن جيدة معلومات عىل املضاربني» «عامة حصول كان . تغريُّ يف كانت األزمنة لكن
حرًصا وأكثر حجًما أكرب أصبحت قد الرشكات وكانت سهولة، يزداد والسندات األسهم
يف املظلمة الزوايا كانت ء. األخالَّ بعض مجرد عليها يسيطر أن من املحرتم مظهرها عىل
بدرجة الطابع علمي لنهج ً مهيَّأ «كان» االستثمار عاَلم ولعل تُضاء. بدأت قد سرتيت وول

أكرب.
أستاذ — فيرش إرفينج مؤلفها لكن قط، أخرى مرة املرسوقة املخطوطة تَُر لم
فرًدا تدفع قد التي االنتكاسات عىل التغلب عادته من كان — ييل بجامعة االقتصاد
الجامعة قاصًدا لالنطالق يتهيأ كان ففيما اليأس. إىل واقعية) منه أكثر (أو منه أقل
الصغار. وإخوته أمه يعول الجامعي الطالب تارًكا السل، بمرض أبوه مات ،١٨٨٤ سنة
عرش، التاسع القرن تسعينيات أواخر يف املهنية حياته يف انطالقه بداية مع وبالتزامن
أخريًا اسرتدَّ أن وبعد ،١٩٠٤ ويف لسنوات. أقعده الذي السل مرض رصيع نفسه هو خرَّ
هو فيه يعيش كان الذي املنزل عىل تأتي وهي النار بعينيه رأى العمل، وعاود عافيته

مبارشة. ييل جامعة حرم شمال والواقع وطفاله وزوجته
مبارشة فيرش عاد الكوارث، عىل العتياده ونظًرا بعدئذ، املخطوطة. رسقة جاءت ثم
لكنه كتابه، تأليف وأعاد هاتف، كابينة يدخل عندما الباب دائًما يغلق أن قرر العمل. إىل
سنة الكتاب ونُرش التأليف. يف سريه أثناء فصل كل من نسخ إعداد عىل املرة هذه حرص
االقتصاد، أساتذة بني الدولية سمعته خ ورسَّ والدخل»، املال رأس «طبيعة بعنوان ١٩٠٦
للنظرية األساسية اللبنات «إحدى — الذاتية السري ُكتَّاب أحد كتب كما — صار بل

برمتها.»2 الحالية االقتصادية
األسهم سمارسة يهرول لم إذ الفور؛ عىل سرتيت وول عىل الكتاب أثر يتَّضح لم
حسابات يُْجُرون بدءوا املستثمرين أن عىل يدل ما يوجد وال لرشائه، واملضاربون
مثابًرا األقل عىل كان فيرش لكن فيرش. أوىص حسبما األسهم رشائهم قبل لالحتماالت
اليشء بعض ثمارها تؤتي أفكاره وبدأت املدن. بيئة يف البقاء مهارات إىل افتقاره بقدر

.١٩٤٧ سنة وفاته بعد االنتشار من املزيد حققت ثم حياته، خالل
مكاتَب فيرش، عمل من مبارش غري أو مباًرشا انحداًرا تنحدر التي الكتب تزيِّن
الهواة. واملستثمرين املاليني واملستشارين املعاشات واستشاريي التحوط صناديق مديري
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والغرائب العجائب أرض — املايل العالم جوانب من الغلبة متزايد يُّ الكمِّ فالجانب
بمؤرش، املعزَّز واالرتباط امُلثىل، االستثمارية املحفظة تحديد برمجيات من تضمُّ بما
ألفا، ومقاييس بيتا، ومقاييس ضمان، مقابل االلتزام ومبادالت األصول، ومخصيص
فكره ناحية من — فيرش لألستاذ كان مجال هو — النماذج» من «مستنبطة وتقييمات
آبائه. أحد يقينًا لكنه الحديث، سرتيت وول «أبا» فيرش يكون ال ربما بيته. بمنزلة —

النظرية، فيرشإنجازاته يف يحرتمون االقتصاد أساتذة بذلك. أحد ينعته قلما هذا، ومع
قدمها التي املرعبة النصيحة هو الدائمة لشهرته الوحيد فالسبب العلم، هذا خارج أما
الكبري االنهيار سبقت التي للسنوات تأريخ أي اقرأ األسهم. سوق بشأن العرشينيات يف
يطلُّ حيث البلهاء؛ الجوقة بدور يقوم فيرش الشهري األستاذ وستجد ،١٩٢٩ أكتوبر يف
لم االرتفاع». مستقرة «هضبة بلغت األسهم أسعار أن ليؤكد صفحات بضع كل برأسه
ثم بالزواج اكتسبها (التي ثروته بدَّد حيث فحسب؛ الصدق ظاهرها أشياء يقول يكن

الثالثينيات. وأوائل ١٩٢٩ أواخر يف املتدهورة السوق يف التجاري) بنجاحه زادها
ليستا املالية) الحداثة ومهندس الكبري االنهيار (بهلوان التاريخيتان فيرش شخصيتا
القرن من األوىل السنوات ففي وهلة. ألول يبدو قد ملا خالًفا األخرى إحداهما عن غريبتني
أواخر ويف األسهم. سوق يف لالعبني العقالني العلمي للسلوك مساًرا فيرش رسم العرشين
جماهري بأن مقتنًعا صار — املذهل املايل نجاحه جزئيٍّا أعماه أن وبعد — العرشينيات
يف يتبعون املركزية) مصارفها مسئويل عن (ناهيك أمريكا يف واملستثمرين املضاربني

يرام. ما عىل األمور ستكون ثم ومن نصائحه، األمر حقيقة
التأثري عظيمة الخرافة تلك العقالنية، السوق لخرافة انصاع قد فيرش إرفينج كان
يف مبالغة إنها خرافة. ذلك مع لكنها تام، شبه تفسريًا الواقع — الوقت ُجل — تفرس التي
االضطراب. أنواع شتى إىل تؤدي أن — تماًما حرفيٍّا قبوًال ُقبلت إذا — شأنها من التبسيط
علميٍّا ونظاًما منطًقا رأوا الذي البارزين العلماء من طابور شخصيف أول فيرشإال يكن لم
اآلخرين معظم لكن القناعة. هذه أساس عىل أضحوكة أنفسهم من وجعلوا السوق، يف

لزمانه. سابًقا فكان فيرش إرفينج أما طويل، بزمن ذلك بعد جاءوا

طالب درس باريس، ففي املالية. األسواق حول املتقدمة أفكاره يف وحده يكن لم أنه غري
النتيجة فكانت مماثلة، ة بهمَّ باريس بورصة يف األسعار تقلُّبات باشوليي لوي الرياضيات
الزمان من قرن نصف من أكثر مرور بعد عنها الكشف عند — ستساعد دكتوراه أطروحة

املالية. األسواق دراسة تدشني إعادة عىل — ١٩٠٠ سنة منها فراغه عىل
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أنه فكرة يعتنقون بدءوا قد العلماء فيه كان وقت يف استقصاءه باشوليي بارش
أن يمكن ذاته اليقني انعدام فإن يشء، بأي مطلق يقني وجود استحالة من الرغم عىل
يمكن لكوكب، حركة أو لجزيء ذبذبة كل سبب تتبع محاولة من فبدًال قوية. أداة يكون
الريايض كتب وقد النتيجة. هي والعشوائية كثرية األسباب أن يفرتض أن ببساطة للمرء
الصدفة، بفضل «إننا يقول: ١٩٠٨ سنة بوانكاريه هنري العظيم الفرنيس والفيزيائي

استنتاجات.»3 إىل التوصل نستطيع جهلنا، بفضل وأعني
(نسبة الجاويس التوزيع باسم الجهل هذا مثل عىل املعرفة لبناء أداة أعظم يت ُسمِّ
ببساطة أو الطبيعي، التوزيع أو جاوس)، فريدريش كارل األملاني والريايض الفلكي إىل
املتوسط بذكر مالئًما وصًفا وصفها يمكن الجاوسية األعداد فمصفوفة الجرس. منحنى
التاسع القرن من األخرية السنوات يف يعرف صار وما الجرس) قمة (بمعنى الحسابي
علماء بدأ مثلما — الجرس منحنى كان الجرس). (عرض املعياري االنحراف باسم عرش
وكانت الطبيعية، الظواهر قياسات يف وتكراًرا مراًرا برأسه يطل — يكتشفون الزمان ذلك

تقاوم. ال للبعض بالنسبة البرشي النشاط عىل تطبيقه يف الرغبة
بورصة يف األسعار تحركات لتصوير الجرس منحنى افرتاضات باشوليي استخدم
صفر»،4 املضارب لدى الريايض «التوقع بأن القائلة الثاقبة بالفكرة بدأ حيث باريس؛
أن بد ال بطبيعتها وخسائرهم البورصة يف واملشرتين البائعني جميع مكاسب أن بمعنى
والسندات األسهم حققت فقد — الدقة وجه عىل صحيًحا ليس وهذا بعًضا. بعضها يُْلِغي
تشخيص يظل املضاربة، أو لالستثمار منطقي كإطار لكن الوقت— مر عىل إيجابية عوائد
العادي املستثمر السوق. عىل التفوق يمكنه ال العادي فاملستثمر النظري. منقطع باشوليي

السوق. «هو»
السوق حالة دراسة املمكن «من أنه — البداية هذه من انطالًقا — باشوليي أدرك
األسعار تغريات احتماالت قانون وضع بمعنى معينة، لحظة يف رياضية دراسة املستقرة
حظ لعبة باعتبارها السوق إىل نظرة تلك كانت اللحظة.»5 تلك يف السوق مع يتسق بما
رياضيٍّا توصف (وهي رياضيٍّا وصفها يمكن الحظ ألعاب أن وكما النرد. أو كالروليت

البورصة. احتماالت باشوليي صاغ عرش)، السادس القرن منذ
بخمسسنوات، ذلك بعد أينشتاين، ألربت استخدم عندما أنه حد إىل مبتكًرا عمله كان
أو مائع يف العالقة الدقيقة للجسيمات العشوائية الحركة لوصف مماثلة رياضية أدوات
ساعد إليها)، نوَّه من أول كان الذي النبات عالم إىل نسبة الرباونية» «الحركة (تسمى غاز
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عمل عىل بالبناء — كانوا الفيزيائيني أن حني يف لكن النووية. الفيزياء أسس وضع عىل
العميل التطبيق فإن العرشين، القرن أربعينيات بحلول ذرية قنابل يصنعون — أينشتاين

القرن. ذلك سبعينيات حتى يربز لم باشوليي ألفكار
باشوليي، عمل يف كبري قصور هناك كان فقد ُمهَمل. عبقري حكاية مجرد ليست هذه
الرغم فعىل ذلك. من بوانكاريه هنري معلمه تثبَّت وقد به، تامة دراية عىل باشوليي وكان
يرى كان فإنه الفيزيائية، العلوم يف الجرس منحنى باستخدام بوانكاريه احتفاء من
منحنى أو — الجاويس فالتوزيع البرشي. السلوك عىل تطبيقه عند الحذر توخي رضورة
يقول: بوانكاريه كتب لها. حرص ال و«مستقلة» عشوائية أسباب نتاج هو — الجرس
نحو عىل أو الصدفة أساس عىل القرار اتخاذ عن ون يكفُّ فإنهم مًعا، الناس يُجَمع «عندما
دوًرا تلعب كثرية أسباب ثمة اآلخر. مع منهم كل يتفاعل بل البعض، بعضهم عن مستقل
يمكنهم ال واحًدا شيئًا هناك لكن ذاك، أو االتجاه هذا يف وتجذبهم الناس فتؤرق هنا،

بانورج.»6 خراف عادات من لديهم ما وهو عليه، القضاء
للكاتب الساخرة وبانتاجرويل جارجانتوا روايات شخصيات إحدى — فبانورج
يف القائد كبشها بإلقائه سفينة متن عىل من القفز إىل الغنم من قطيًعا يدفع — رابيليه
من بالحد إال املتدافعة الخراف باشوليي يتفاَد لم باريس، لبورصة تمحيصه ويف البحر.
أن املرء يخىش «ربما األطروحة: تقييم حول تقريره يف بوانكاريه كتب معادالته. تطبيق
الحظ لحسن كثريًا. حدث مثلما االحتماالت نظرية تطبيق إمكانية يف بالغ قد املؤلف يكون

كذلك.» ليس الحال أن
تغريات أن ُمفرتًضا املستقبل، يف «لحظة» من أكثر يرى ال كي باشوليي تحايل
يمكن لكن االتجاه، حيث من بها التنبؤ املمكن غري من سيكون اللحظة تلك يف األسعار
أقرَّ وقد الرياضيات. إليه توصله أن يمكن أقىصما ذلك كان صغرية. ستكون بأنها التنبؤ
بطريقة به التنبؤ يستحيل … مستقبلية أحداث عىل املتوقف «االحتمال قائًال: باشوليي
يكون. ما أشد املضارب يهم الذي هو بالضبط االحتمال هذا بأن واعرتف رياضية.»
مدى أو السوق قيم يف انخفاض أو ارتفاع عىل تؤثر أن يمكن التي األسباب يحلل «فهو
يرى ما معاملٍة يف نظريه أن بما تماًما؛ شخصية استنتاجات فاستنتاجاته السوق. تقلبات

املعاكس.»7 الرأي بالرضورة
كأستاذ النجاح متوسطة مهنية حياة ليحقق باشوليي مىض األمر. يف ما كل هذا
وعندما واملخاطرة. والصدفة املباريات حول قبوًال حازت مبسطة ونرشدراسة للرياضيات،
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يستخدم التعامل مقصورة يف أحد يكن لم واحد، فيرشبعام موت قبل أي ١٩٤٦؛ ماتسنة
لكتابات مراجع ثبت ويف باألسواق. الهتمامه يحارون زمالؤه كان األثناء، تلك ويف أفكاره.
عبارة َعجل عىل ُخطَّت ليفي، بول العظيم الفرنيس الريايض ملفات يف موجود باشوليي

املالية!»8 عن ينبغي مما «أكثر ها: نصُّ شاكية

هو بما يتمتع كان ألنه باشوليي؛ يذهب لم حيث إىل الذهاب فيرش إرفينج بمقدور كان
أن بمقدوره وكان «اقتصاديٍّا». كان فقد االحتماالت؛ ونظرية الرياضيات مجرد من أكثر
قليًال إال معارصيه لكل خالًفا — ألنه اآلخرون؛ االقتصاديون يذهب لم حيث إىل يذهب
ثريٍّا كان ألنه الثاقبة؛ بأفكاره ملموًسا شيئًا يحقق أن بمقدوره كان «رياضيٍّا». كان —
بادئة — العرشين القرن من األوىل العقود يف — فيه املالية األسواق كانت بلد يف مقيًما

بعده. وما القرن بقية طوال االقتصاد ستسريِّ ضخمة أسواًقا لتصري النمو يف للتو
يف األول املركز محتالٍّ فيها تخرج التي ييل جامعة يف الرياضيات يف فيرش ص تخصَّ
وما الخصوصية بالدروس باشتغاله أرسته يعول كان أنه من الرغم عىل ،١٨٨٨ دفعة
االجتماع وعلم االقتصاد يف مقررات خمس أيًضا درس لكنه أكاديمية. جوائز من ينال
الفتور من الرغم «عىل يقول: املؤرخني أحد كتب سمنر. جراهام ويليام األسطورة يد عىل
معلم أي من أكثر أتباع لسمنر كان املحارضات، قاعة يف الجازم الحاد الشخيصواألسلوب
يف اجتماعي داروينيٍّ «أقوى — الرأي لهذا وفقا — أيًضا كان كما ييل. جامعة تاريخ يف

تأثريًا».»9 واألكثر أمريكا
نظرية أن اعتقاد يف تتمثل — بدائية األشد صورتها —يف االجتماعية الداروينية كانت
الشئون عىل بل فحسب، والحيوانات النباتات عىل تنطبق ال داروين لتشارلز التطور
املتحدة الواليات يف عرش التاسع القرن يف الصناعية الرأسمالية نجم صعود وأن اإلنسانية،
أشد سمنر نسخة كانت لألصلح». «البقاء قبيل من داروينيٍّا شأنًا كان العظمى وبريطانيا
«األطباء (سماهم املجتمع تحسني إىل يسعون من أن يخىش كان ذلك. من وتعقيًدا قتامة
مقاالت سلسلة من مقالة يف ١٨٨٣ سنة يقول وكتب حتًما. سيفسدونه االجتماعيني»)
به تدين «ما عنوان تحمل التي املتميزة الرسالة يف الحًقا وُجمعت هاربرز مجلة يف نُرشت
تتماسك، املجتمع أجزاء كل أن يدركون ال «إنهم البعض»: لبعضها االجتماعية الطبقات
ضبط بإعادة توازن يتحقق ريثما الكائن أجزاء كل يف وتتفاعل تفعل لة املفعَّ القوى وأن

كافة.»10 والحقوق للمصالح
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بعضها املتنافسة التأثريات فيه تُعادل الذي — التوازن مفهوم يقبل الحال، بطبيعة
األهمية حاسم وكان يساوي)، عالمة هو إليه يحتاج ما (كل الرياضية املعالجة — بعًضا
(كان االقتصاد يف بالفعل إليه تلميحات ظهرت وقد والفيزياء. للكيمياء املبكر التطور يف
بمصالحهم املهتمني األفراد ه توجِّ التي الخفية» «اليد عن سميث آدم االسكتلندي مفهوم
نظرية بناء محاوالت لكن ذلك)،11 عىل مثال أشهر للمجتمع مفيدة نتائج إىل الشخصية

املجال. هذا دقة انعدام بفعل أخفقت حولها متمحورة لالقتصاد موحدة
بسبب طويل زمن منذ أمرهم من حرية يف — املثال سبيل عىل — االقتصاديون ظلَّ
إنتاجه؟ يف ساهمت التي العمالة أهي ما؟ منتج عىل قيمة يضفي الذي ما حاسم: سؤال
التاسع القرن سبعينيات يف كلها؟ الثالثة من ما توليفة أم منفعته؟ أم ُشحه؟ أم وْفرته أم
عهد وبدأ حاذقة، إجابة إىل واحد آن يف وسويرسا وإنجلرتا النمسا يف العلماء توصل عرش،
وهو — النيوكالسيكيني الرواد أحد كتب النيوكالسيكي. العهد ي ُسمِّ االقتصاد يف جديد
وال املنفعة، درجة عىل دائًما القيمة «تتوقف يقول: — جيفونز ستانيل ويليام اإلنجليزي
كمية بسهولة نصنِّع أن بمقدورنا كان فإذا املنفعة. خالل من إال باملسألة للعمالة صلة
النتيجة فتكون تام، شبه نحو عىل ستُشبَع السلعة تلك يف رغبتنا فإن ما، سلعة من عظيمة

قيمتها.»12 وبالتايل منفعتها؛ انخفاض
نظرية يبني أن املنفعة، هي التي األساسية اللبنة هذه من انطالًقا املرء، بوسع كان
اآلخرين وبعضاملنظِّرين جيفونز فيه رشع ما وهو االقتصادي، للتوازن متماسكة رياضية
التطورات، هذه بأمر ييل، بجامعة األستاذ سمنر، علم النيوكالسيكي. العهد أوائل من
التطورات أحدث عىل يُطلعه كي للرياضيات أستاذًا استأجر إنه بل لها. متحمًسا وكان
جامعة حرم إىل فيرش عاد وعندما بصعوبة، تقدم لكنه املنشود.13 املستوى إىل به ويرتقي
وحثه به سمنر انفرد الرياضيات، مجال يف العليا دراساته ملبارشة ١٨٨٨ خريف يف ييل

الجديد. الريايض االقتصاد دراسة عىل
أجل من ابتكر وقد االقتصاد. علم يف املهنية فيرش إرفينج مسرية انطلقت هكذا
للتوازن الحني ذلك حتى تعقيًدا األشد الرياضية املعالجة الدكتوراه لنيل أطروحته
ببعضها ومتصلة باملياه مملوءة خزانات يف تتمثَّل أداة وبنى أيًضا صمم كما االقتصادي،
بعقود ذلك وبعد املثالية.»14 االقتصادية للسوق املادي «النظري بأنها وصفها البعض
ُكتبت دكتوراه أطروحة «أعظم بأنه عمله عىل سامويلسون بول االقتصادي حكم كثرية،
االقتصاديني مراتب بني قيادي موضع يف فيرش وضعت فقد اإلطالق.»15 عىل االقتصاد يف

محدوًدا. يزال ال عددهم كان الذين العالم يف الرياضيني
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موطنه يف أرسة أثرى بنات إحدى فيرش تزوج ،١٨٩٣ سنة الدكتوراه نيله بعد
أاليد رشكة لبنات إحدى صارت رشكة (مؤسس الصناعة رجل أبوها ل وتكفَّ آيالند، رود
قًرصا لهما يشيد كان فيما للعروسني سنة مدتها أوروبا عرب رحلة بتكاليف كيميكال)
لتدريس عرًضا بالفعل منها تلقى قد فيرش كان التي ييل جامعة حرم شمال مبارشة يقع
لالقتصاد املؤسسني اآلباء معظم األوروبية مغامرته فيرشيف التقى واالقتصاد. الرياضيات
ولدى باريس. يف االحتماالت حول بوانكاريه محارضات بعض وحرض النيوكالسيكي،

مرة. ألول العامة السياسة مسائل إحدى يف االقتصادية معرفته استغلَّ عودته
عرش التاسع القرن ستينيات يف رحاها دارت التي األمريكية األهلية الحرب كانت
العميق األمريكيني املزارعني شعور يف تسبَّب األسعار يف عقوًدا استمر تراجع تالها قد
القرن من التسعينيات منتصف كساد أثناء رسوًخا إال تزدد لم التي القناعة وهي بالظلم،
(مكيال بوشل كان أن وقت ،١٨٩٥ سنة البذور لرشاء املال اقرتض الذي فاملزارع املايض.
انخفض عندما بعام ذلك بعد قرضه سداد يستطع لم سنتًا، بخمسني يباع الذرة للحبوب)
كانت الدوالرات أن هو لالنكماش املطروح التفسري كان سنتًا.16 وعرشين واحد إىل السعر
قل وكلما كله. ذلك الستيفاء الذهب من يكفي ما هناك يكن ولم بالذهب، لالسرتداد قابلة
السلع رشاء إىل الدوالرات من أقل مقدار يسعى وعندما املتداولة. الدوالرات قلَّت الذهب
تعبري حد عىل ذهب» من صليب «عىل يُصلبون املزارعون كان األسعار. تنخفض ذاتها،
يف ألقاه الذي الشهري الرتشيح قبول خطاب يف براين جنينجز ويليام الرئايس املرشح

.١٨٩٦ سنة الديمقراطي للحزب الوطني املؤتمر
واملزارعني براين شكاوى كانت فيرش، يراها كما املثالية» االقتصادية «السوق يف
١٨٩٦ سنة فيرش كتب املتغرية. األسعار مستويات مع تلقائيٍّا تتكيف فاألسواق هامشية،
وجودها سبب املستثمرين ومراجعات صة املتخصِّ املجالت من وفرية أعداد «هناك يقول:
ثمة بلهفة. تُراقب للمكسب فرصة كل التنبؤ. عليها يُبنى التي البيانات توفري هو الوحيد
معامالت من تتألف ال دامت ما — تؤدي وهي باستمرار، متواصلة وذكية نشطة مضاربة
نعتقد أن املعقول أِمن املجتمع. خدمة يف وحكيمة معروفة وظيفة — ومقاِمرة صورية
أو الهابطة األسعار عىل تطبيقه عند استثناء له العامة، القاعدة هو الذي النظر، بُعد أن
بمقدورهم كان واملرصفيني املزارعني أن بما فإنه فيرش، منطق وبحسب الصاعدة؟»17
أيًضا، ستنخفض كانت القروض عىل الفائدة أسعار فإن ستنخفض، األسعار بأن التنبؤ

صورة. بأية هذا من أسوأ حال يف املزارعون يكون فلن ثم ومن
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األهمية حاسَم باملستقبل التنبؤ بسهولة يمكنهم الناس بأن القائل االفرتاض هذا كان
إىل بوانكاريه هنري كتب بعيد. حد إىل معضلة كان كما التوازن، اقتصاد إلنجاح
بال أنانيني الناس تعترب «أنت يقول: ١٩٠١ سنة والراس ليون الريايض االقتصادي
«يجوز حدود بال األنانية بأن بوانكاريه اعرتف وقد حدود.» بال النظر وبعيدي حدود
بعض يستدعي «ربما حدود بال النظر بُعد افرتاض لكن أويلٍّ»، تقريب يف بها السماح

التحفظات.»18
حدود عىل نموذجيٍّا برهانًا الذهب قاعدة حجة فيرش نرش تلت التي األحداث كانت
بتطوير مقرونة — أفريقيا وجنوب أالسكا يف الذهب اكتشافات وضعت حيث النظر؛ بعد
ولم عقوًدا دام تضخمي مسار عىل العاَلم — الركاز من الذهب الستخالص جديدة عملية
— الصاعدة األسعار مع الناس بها تعامل التي الطريقة أقنعت وقد أحد. به تنبأ قد يكن

.١٨٩٦ سنة مصيبًا كان براين بأن فيرش — معها التعامل يف أخفقوا باألحرى أو
تبني حيث مريعة؛ شخصية أزمة بفيرش أملت ،١٨٩٨ وسنة املراجعة، هذه خضم يف
أربعة قبل أبيه بحياة أودى الذي ذاته املرض وهو السل، بمرض اإلصابة بدايات يف أنه
جنوب يف العيادات يف قضاها سنوات ثالث بعد إال الشاب األستاذ يتعاَف لم عاًما. عرش
عامًال قضاها أخرى سنوات وثالث سربينجز وكولورادو نيويورك والية وشمال كاليفورنيا
بالصحة هاجس ولديه التجربة هذه من خرج هيفن. نيو إىل عودته بعد طاقته بنصف
املرشوبات بحظر املنادين كبار من فصار موته، قبل العالم لتحسني بالغة وحماسة الجيدة
الصحية، النظافة عن رواًجا املدرسية الكتب أكثر من واحد تأليف يف وشارك الكحولية،
األمم، لعصبة األُول املؤيدين وأحد كريك، باتل مدينة ابن كيلوج الدكتور مريدي ومن

النسل. تحسني علم أنصار كبار وأحد
تحسني كان القصد لكن ظامًلا، اتهاًما الحني ذلك منذ األخرية القضية هذه صارت
فيرش تحول السل. من تعافيه بعد فيرشفيما اقتصاد عن نفسه اليشء قول ويمكن العالم،
اجتماعي»، «طبيب بأنه إياه واصًفا منه يسخر سمنر جراهام ويليام معلمه كان ما إىل
النقدية السياسة مجال يف عمله قاده النيوكالسيكية. النظرية حدود عن قط يبتعد لم لكنه
السياسات وتشجيع واالنكماش بالتضخم األمريكيني توعية يف الزمن من عقود قضاء إىل
مماثلة. بروح األسهم سوق مع تجربته واتسمت األسعار، استقرار عىل لإلبقاء الحكومية
ضاع الذي الكتاب وهو والدخل»، املال رأس «طبيعة يف واضحة الروح هذه كانت
من خاٍل شبه وجعله ،١٩٠٦ سنة كتابته وأعاد ١٩٠٥ سنة سنرتال جراند يف فيرش من
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من الرغم عىل تخلله الريايض حسه لكن القراء، من واسعة قاعدة يستهوي كي املعادالت
يتكون فسنجده والسندات، األسهم أسعار تاريخ إىل نظرنا «إذا يقول: فيرش كتب ذلك.
كان الصدفة.» يسمى ما نتيجة للمستقبل املتغرية التقديرات من سجل من األوىل بالدرجة
قرن، بنصف ذلك وبعد باريس. بورصة يف الرباونية للحركة باشوليي لتصوير مشابًها هذا
األكاديمي. االهتمام أنواع كل أثار نحو عىل العشوائي، السري فرضية املفهوم هذا ُسمي
يرتاجع ألن كافية بدرجة واقعي رجل إىل فيرش حولت قد كانت السابق العقد خربات لكن
ليست والسندات األسهم أسعار تحركات إن قائًال فمىض الجريء، ترصيحه عن فوًرا

بالكلية: عشوائية

مستقل نحو عىل قراره اتخذ حدة عىل مضارب كل أن صحيًحا كان لو
الناس بعض أخطاء فإن املستقبيل، األحداث مسار بشأن كلهم اآلخرين عن
األمر واقع يف تسري العامة أخطاء لكن اآلخرين. أخطاء األرجح عىل ستعادلها

واحًدا. قائًدا يتبعون كالخراف فهم واحد، اتجاه يف

كان املجتمع، بتحسني دائًما املعنيُّ وهو فيرش، لكن أخرى. مرة الخراف تلك آه،
ونظرية االقتصاد علم يستخدمون بجعلهم بالخراف شبًها أقل املستثمرين يجعل أن يأمل
يف فاملال سيدرُّه. الذي الدخل هي استثمار أي قيمة إن يقول كتب حيث االحتماالت؛
تعويضهم ويجب الصرب، والناسمعدمو هذا، يومنا يف املال مع تماًما يتساوى ال املستقبل
هي الحالية فالقيمة إذن آخر. منِتج نشاط يف استثمارهم لعدم الضائعة الفرصة عن
بعد، فيما ال اآلن املال عىل الحصول الناس تفضيل بمقدار مخصوًما املتوقع الدخل تدفق

«بالفائدة». أيًضا واملعروفة
القيمة تورد التي السندات جداول بالفعل املحنكون املستثمرون راجع ،١٩٠٦ يف
وكانت املستقبل، يف استالمها سيجري التي الفائدة لدفعات «املخصومة») (أو الحالية
ما عرش.19 الرابع القرن إىل تعود الجداول هذه إليها استندت التي الحسابية العمليات
يمكِّن مما املعادلة، يف الاليقني تضمني اقرتاحه هو فيرش عمل يف الِجدَّة كل جديًدا كان
يف وحدها. السندات ال األسهم لتسعري الحالية القيمة معادلة استخدام من املستثمرين
فالرشكات فيها. ومشكوًكا جديدة ممارسة الرشكات أسهم يف االستثمار كان الحني، ذلك
املسئولية يتحملون ال لكنهم أرباحها يف مساهموها فيها يشارك التي املسئولية، محدودة
إال العظمى وبريطانيا املتحدة الواليات يف شاعت قد تكن لم انهارت، إذا ديونها عن
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األسهم وكانت لالستثمار، الرئيسة الوسيلة هي العقارات، بجانب السندات، كانت مؤخًرا.
املحضة. للمضاربة

السندات فائدة أن فحقيقة لفيرش. بالنسبة اقتصادي معنى أي التمييز لهذا يكن لم
وال الدرجة. يف اختالف مجرد كانت مضمونة ليست األسهم أرباح أن حني يف مضمونة
يقلِّص أن املمكن من كان كما تفلس، أن املمكن من كان السندات إصدار جهات أن ننىس
من أكرب درجة هناك كانت نعم، منها. موثوقية» «األكثر حتى السندات قيمة التضخم
قد كان باشوليي أن حني ويف ذلك؟ يف ماذا لكن السندات. يف منها األسهم تقييم يف الاليقني
«الشخيص» واالحتمال رياضيٍّا) تمثيله يمكن (الذي الحظ أللعاب الثابت االحتمال بني ميز
االختالف فيرش رأى رياضيٍّا)، تمثيله يمكن ال إنه قال (الذي املستقبل بتوقع الصلة ذي
املعدنية والعملة النرد لرمي «املوضوعي» االحتمال حتى إنه وقال الدرجة. يف كاختالف
وإن — املمكن ومن مرة مليون معدنية عملة ترمي أن يمكنك حيث مضمونًا؛ شيئًا ليس

مرة. كل «وجًها» النتيجة تكون أن — بشدة االحتمال بعيد هذا كان
يف ما سهم يدرَّها أن يتوقعون التي األرباح املستثمرون يحيص أن فيرش اقرتح
السندات. لتقييم املستخدم النوع من معادلة التقديرييف الدخل ذلك يضعون ثم املستقبل،
أرباح كون الحتمال تقديٍر بجمع املخاطر» عديمة «القيمة هذه تعديل عندئذ يمكن كان
يف القيمة هذه رضب يمكن عندئذ أقل. كونها احتمال وطرح املتوقع من أكرب األسهم
سعر. إىل للتوصل التوضيح) من مزيد دون أعشار تسعة فيرش (اقرتح الحيطة» «مقدار
التقدم تحقيق كيفية هي تلك لكن كثري، عمل عىل انطوى األمر بأن فيرش اعرتف

يقول: وكتب االقتصادي،

ولم السندات، جداول يستخدمون األعمال رجال يكن لم األوقات، من وقت يف
يتم الحياة عىل التأمني عىل التعاقد وكان بل التكاليف، قوائم يحسبون يكونوا
الدقيقة غري الطرق بهذه استُبدل ومثلما وفيات. جداول بأية ساخرة المباالة يف
التخمني عن االستعاضة ينبغي وإكتواريون، محاسبون خرباء به يقوم عمل
الحديثة اإلحصائية التطبيقات باستخدام املستقبيل الدخل أوضاع املحضحول

لالحتماالت.

الكافية بالبيانات تذليله يمكن لكن استبعاده، يمكن ال الاليقني إن يقول فيرش كان
طريقة أما بوفرة، تُنتَج البيانات كانت ،١٩٠٦ عام وبحلول السليمة. التفكري وطريقة

قليًال. أطول وقتًا استغرقت فقد التفكري
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إلكرتيك وجنرال ستيل، إس ويو أويل، ستاندرد مثل جدد صناعيني عمالقة بروز مع
عىل والحصول االحرتام نيل إىل توقها دفعها وتلته، القرن مطلع سبقت التي العقود يف
مراكز فنشأت املالية، شئونها عن البيانات من ومزيد مزيد عن اإلفصاح إىل املال رأس
ونرشها. املعلومات هذه لتجميع ستاتيستيكس، وستاندرد وفيتش، موديز، مثل بيانات،
مؤسسها ذلك بعد بدأ ما ورسعان ،١٨٨٣ سنة جورنال» سرتيت «وول صحيفة وُولدت
ألول للمستثمرين سمحت التي األسهم، أسعار متوسطات تجميع يف داو تشارلز املشارك
يعمل الذي األسهم سوق «إحصائي» مهنة وُولدت «السوق». أداء كيفية بمناقشة مرة
الذي املعقدة، الرقمية الحسابات معالجة عىل القادر السلف ويعترب البيانات، معالجة يف

املعارص. املالية األوراق محلل منه تحدَّر
واالحتماالت الاليقني حدود باستكشاف مهتمني هذه املعلومات ثورة قادة يكن لم
الحسابية العمليات معالجة عىل قدرتهم تعطيهم أن يأملون كانوا بل فيرش، نصح كما

السوق. بدورات والتنبؤ املستقبل رؤية من تمكينهم وهو قيمة؛ أكثر شيئًا املعقدة
كما املالية األوراق أسواق تطورت دورات. وجود يدركون الناس معظم أن يبدو كان
عرش الثامن القرن أواخر يف باستمرار) عاملة مغلقة» أماكن «يف (بورصات اليوم نفهمها
الحروب لتمويل وذلك منتظم، نحو عىل السندات بيع يف األوروبية الحكومات رشوع مع
الخزامى هوس منها السوق؛ يف والهلع الهوس من حاالت ذلك قبل حدثت األوىل. بالدرجة
مستهل يف فرنسا يف املسيسيبي رشكة وفقاعة عرش، السابع القرن ثالثينيات يف هولندا يف
يرون املراقبون بدأ أن يحدث ولم إنجلرتا. يسيف ساوث رشكة وفقاعة عرش، الثامن القرن
ففي الساعة. بآلية أشبه االطراد هذا وبدا عرش، التاسع القرن يف إال فيها معينًا اطِّراًدا
و١٨٣٦، و١٨٢٥، و١٨١٥، ،١٨٠٤-١٨٠٥ يف األسواق يف هلع حاالت هناك كانت إنجلرتا

و١٨٥٧. و١٨٤٧،
جيفونز ستانيل الريايضويليام االقتصادي من الدورات لهذه شهري مبكر تفسري جاء
الشمسية البقع تزايد هو هذا عن املسئول أن عرش التاسع القرن سبعينيات يف اقرتح الذي
هذا وعىل سنة. عرشة إحدى منها الواحدة مدة دورات يف يحدثان وهما وتناقصها،
أكتوبر يف انهيار حدث وعندما .١٨٧٩ سنة سيحدث انهياًرا بأن جيفونز تنبأ األساس،
،١٨٨٢ سنة جيفونز موت بعد لكن به. تنبَّأ مما كافية بدرجة قريبًا كان أنه حِسب ١٨٧٨
ومنذ الزمني. جدوله تتبع أن دون الربيطانية السوق يف االنكماشات من سلسلة وقعت
بتقلُّبات الصارمة التنبؤات األكاديميني االقتصاديني معظم تجنب فصاعًدا، الحني ذلك

التجارية. األعمال
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القرن أوائل وبحلول الدورات. بهذه بالتنبؤ اهتماًما ازدادوا السوق يف املشاركني لكن
التنبؤ إمكانية إحداهما اقرتحت رئيسيتان، فكريتان مدرستان ظهرت قد كانت العرشين،
األخرى ورأت األساسية، االقتصادية للبيانات دقيقة دراسة خالل من السوق بمستقبل
ذاتها. األسهم أسعار تحركات يف عليه العثور يمكن ونذر بشارات من يلزمنا ما كل أن

خريج بابسون، روجر هو األوىل املدرسة يف األبرز العضو كان املتحدة، الواليات يف
سربينجز بكولورادو السل مصحة وخريج ،١٨٩٨ سنة ماساتشوستسللتكنولوجيا معهد
مرض مع معركته قبل بوسطن يف فاشًال سندات بائع بابسون كان فيرش. إرفينج مثل مثله
من بدًال السندات حول معلومات بيع يف حظٍّا أحسن يكون ربما أنه رأى ذلك وبعد السل.
وعرضها املعروفة غري السندات عروضبيع حول حقائق بالكشفعن فبدأ ذاتها، السندات
حفظها للمشرتكني يمكن فهرسة بطاقات عىل الرشكات عن أخباًرا طبع ثم السمارسة. عىل
١٩٠٦ سنة بابسون باعها أن بعد الخدمة هذه وتطورت إليها. الوصول لتسهيل ملفات يف
اندماج عملية بعد بورز آند ستاندرد إىل تحولت (التي ستاتيستيكس ستاندرد لتصبح
الوطني، التسعري مكتب بعد فيما صار بابسون مشاريع من آخر مرشوع ثمة بعد). فيما

ناسداك. بورصة بشري كانت املقصورة خارج املتداولة لألسهم إدراج خدمة وهو
أن بعد إال الشهرة ينل لم لكنه ثريٍّا. بابسون بها أصبح التي الكيفية هي تلك
والحدث استثماري. كخبري مرشوًعا س وأسَّ يملكها التي البيانات مشاريع مختلف باع
األسهم سوق يف انهيار حدث حيث ١٩٠٧؛ سنة األسواق هلع هو بذلك ل عجَّ الذي
أقنعت االنهيار. حافة إىل األمريكي املايل النظام دفعا املرصفية، اإلخفاقات من وسلسلة
يف يُتعامل كان التي الفردية الرشكات تخص التي املعلومات بأن بابسون األحداث هذه
تنبؤ أداة ر فطوَّ ككل، االقتصاد تخص التي األساسية» «البيانات من أهمية أقل أسهمها
خط خالله رسم االقتصادية للبيانات الخط أحادي مركَّب وهو بابسون»، «مخطط سماها
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد له أستاذ من الفكرة هذه أخذ وقد سلًسا.20 اتجاه
خط فوق تُقىض فرتة فلكل نيوتن.21 إلسحاق الفعل ورد الفعل قانون من استلهمها
بحيث ما لفرتة االتجاه تحت الحًقا — األسهم سوق ومعه — سينخفضاالقتصاد االتجاه،

فوقه. الواقعة املنطقة االتجاه خط تحت الواقعة «املنطقة» تساوي
الواقعة. بعد إال بيقني رسمه يمكن ال الذي االتجاه، تعريفخط هو هذا أن يتصادف
وآخرين نفسه أقنع ذلك من الرغم عىل لكنه غري، ليس بديهية حقيقة يذكر بابسون كان
اإلحصائيني من املتميز فريقه يستطيع وأفضل، أفضل بيانات باستخدام بأنه كثريين
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الجمعية نظمته عشاء يف بابسون قال مسبًقا. لالتجاه وأفضل أفضل تقريب إعطاء
التنبؤ املرء يحاول أن «الحماقة» من إن ١٩٢٥ أبريل يف نيويورك يف األمريكية اإلحصائية
سجل لديها االقتصادية الخدمات «معظم لكن األسهم، سوق يف األمد قصرية بالتقلبات
إىل كافية بدقة بالنظر — يمكنه املرء بأن وجادل األمد.» طويلة التقلبات يف نظيف
الحديدية السكك واستخدام والتشييد واملحاصيل الصناعي اإلنتاج حول املتاحة املعلومات

األسهم. سوق وبالتايل االقتصاد فيه يميض الذي باالتجاه يتنبأ أن — ذلك أشبه وما
االختالف، شديدة رؤية األشياء رأى الليلة تلك العشاء حفل يف آخر متحدث هناك كان
الذي — جورنال» سرتيت «وول صحيفة تحرير مدير — هاملتون بيرت ويليام وهو
قبل كتب قد هاملتون كان العكس. وليس باالقتصاد تتنبأ األسهم سوق أن يعتقد كان
ويصدقونه ويأملونه الجميع يعرفه يشء كل السوق «تمثل يقول: سنوات بثالث ذلك
الحرب يف أملانيا بهزيمة «تنبأت» السوق بأن نيويورك يف الجمهور أخرب وقد ويتوقعونه.»
كان عما تماًما مختلًفا الزعم هذا يكن لم شهًرا. عرش بأحد الهدنة قبل األوىل العاملية

نظر. بُعد لديهم فاملستثمرون .١٨٩٦ سنة كتبه قد فيرش إرفينج
يمكنهم املستثمرين أن — يعتقد فيرش صار مثلما — أيًضا يعتقد كان هاملتون لكن
يمكن القطيع بتحركات األشبه تحركاتهم أن ويعتقد الخراف، سلوك أيًضا يسلكوا أن
يف له شغَّ الذي الرجل إىل للسوق رؤيته يف الفضل نسب وقد األقل. عىل جزئيٍّا بها التنبؤ
متوسطه داو أنشأ داو. تشارلز املشارك املؤسس وهو جورنال»، سرتيت «وول صحيفة
سنة من ابتداءً — وكتب ،١٨٨٤ سنة قياديٍّا سهًما عرش اثني ألسعار الشهري اليومي
«وول صحيفة يف االفتتاحية املقاالت من سلسلة — ١٩٠٢ سنة وفاته وحتى ١٨٩٩
العقد ونصف عقد خالل اكتسبها التي املعارف عىل القراء فيها أطلع جورنال»، سرتيت

األسهم. أسعار متوسطات مراقبة من
يمكننا سنوات، بضع مدى عىل املتوسطات لتحركات مخطًطا رسمنا إذا أننا داو زعم
األسهم «لسوق :١٨٩٩ مارس ١٢ يف يقول وكتب أمامنا. تربز واضحة أنماًطا نرى أن
فرتة خالل األحوال أغلب يف يعمل أوسع تذبذب ولها … يومي تقلب لها تحركات؛ ثالثة
سنوات.» مدى عىل يمتد الذي الرئييس تحركها لها ثم يوًما، ٤٠ إىل ٢٠ نحو طولها
التحركات أثناء الرشاء هو داو نظر وجهة من سرتيت وول يف النجاح إىل السبيل كان
(األسواق النازلة التحركات أثناء والبيع الصعود) إىل املتجهة (األسواق الصاعدة الرئيسة
الجماهريي العقل لدى يكون «عندما يقول: ١٨٩٩ أبريل ٢٤ يف داو كتب املتدهورة).
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أو العرشات يتغري ربما بسهولة. يُغريَّ ال فهو — نازًال أم صاعًدا أكان سواء — محدد ميل
ذاته.» االتجاه يف يميض األعظم السواد لكن األشخاص، من املئات

لديه كان هاملتون، يقول فكما االتجاه. ذلك تغري «متى» إعالن عن نفسه داو رغب
اسكتلندي يكون يكاد بل فحسب، إنجالند نيو كحذر حذًرا يكن ولم التنبؤ، يف «حذر
عن اليومي جورنال» سرتيت «وول تقرير يكتب كان الذي — هاملتون كان الطابع.»22
جرأة. أشد — االفتتاحية مقاالته داو فيها يكتب كان التي السنوات خالل األسهم سوق
معتدٍل عقٍل صوِت من الصحيفة توجه غريَّ ،١٩٠٨ سنة االفتتاحية كتابة توىل أن وبعد
كان األحيان بعض ويف بل وأساليبها. سرتيت وول عن رشس مدافع إىل مراوغ وأحيانًا

متدهورة. سوق أو الصعود إىل متجهة سوق ببداية بالترصيح يبادر

باعتبارها وهاملتون بابسون استحوذتعىل التي األعمال دورة تسمى فيرشما إرفينج رأى
لقد الدوالر. قيمة يف التغريات استيعاب يف الناس واجهها التي للصعوبة جانبي أثر مجرد
وكيَّفوا السلع، أسعار يف حقيقية نقوصات أو زيادات وحسبوه تضخًما أو انكماًشا رأوا
اقتصادية تقلبات عن أسفر مما متسق؛ وغري منتظم غري نحو عىل واقرتاضهم إنفاقهم

وهبوًطا. صعوًدا
ومقاالت كتب بتأليف الشأن هذا يف دوره أدى وقد التثقيف، هو فيرشاألول عالج كان
مناقشة واستهل واالنكماش، للتضخم الدقيق والقياس املستقر املال فضائل حول شعبية
األسعار مؤرشات لتجميع طريقة أفضل حول واالقتصاديني اإلحصائيني بني وطنية
البالد، أنحاء كل يف للصحف أسبوعية أسعار مؤرشات رت وفَّ رشكة وأسس االستهالكية،
ستٍّا إال األمر يستغرق (لم بالتضخم السندات فائدة وأسعار األعمال عقود ربط وأيَّد
ضد املحمية الخزانة سندات بتدشني اقرتاحه األمريكية الحكومة تتبع كي سنة وثمانني

23.(١٩٩٧ سنة «تيبس» التضخم
كانت وما األسهم، سوق إىل املؤرشات إدخال جانبي، كمرشوع أيًضا، حاول كما
أسهم أسعار متوسطات وأعني القبيل، هذا من شيئًا إال اآلن، هي وما داو، متوسطات
من اثنني وْلنستخدم الغرابة. شديدة النتائج بعض عن املقياس هذا ويسفر مختارة.
يف دوالًرا ٣٦ بسعر يباع إلكرتيك جنرال سهم كان حيث كمثالني؛ الحديثة داو مكونات
تأثري ِضعفا لكاتربيلر كان لذلك، نتيجة دوالًرا. ٧٢ بسعر كاتربيلر وسهم ٢٠٠٧ نهاية
كاتربيلر، لسهم الكلية السوقية القيمة أن من الرغم عىل املتوسط، عىل إلكرتيك جنرال

33



السوق عقالنية خرافة

جنرال لسهم الكلية السوقية القيمة من املائة يف ١٢ إال تكن لم السهم، هذا رسملة أو
إلكرتيك.24

أسهم حجم حسب وذلك األسهم، برتجيح الهراء هذا األسعار «مؤرشات» تتجنَّب
واستجابًة ،١٩٢٣ سنة يف شيوًعا. األكثر هو وهذا السوقية، الرسملة حسب أو التعامل
ستاتيستيكس ستاندرد نت دشَّ اآلخرين، األكاديميني وبعض فيرش أطلقها التي للحمالت
ستاندرد ُولد هنا ومن داو، مع للتنافس لألسهم السوق برسملة مرجًحا مؤًرشا كومباني
أخرى لفكرة سرتيت وول س يتحمَّ كي كثريًا أطول زمنًا األمر استغرق 25.٥٠٠ بورز آند
يف يرغبون قد املستثمرين أن وهي ،١٩١٢ سنة عَرًضا فيرش اقرتحها األسهم سوق بشأن
مرتبط صندوق أول فجاء األسهم، أسواق مؤرشات إىل استناًدا وبيعها املالية األوراق رشاء
املستندة املالية» «األوراق أوىل ذلك بعد وجاءت ،١٩٧٦ سنة األفراد للمستثمرين بمؤرش

مؤرشات.26 إىل
بسلة الدوالر قيمة بربط واالنكماش للتضخم يتصدى أن أيًضا يأمل فيرش كان
يحدث ولم الذهب. تعدين رشكات أهواء رحمة تحت يكون ال كي السلع من متنوعة
مرونة أكثر عالقة قيام أتاح ١٩١٣ سنة الفيدرايل االحتياطي نظام إنشاء لكن قط، هذا
،١٩٠٧ سنة لهلع املؤجلة النتائج من وهو النظام، هذا أنشئ فقد والذهب. الدوالر بني
كما البنوك. لدى النقدية السيولة نفاد عدم بضمان هذه الهلع حاالت تكرار دون للحيلولة
جديدة دوالرات يُنشئ أنه (بمعنى املتداولة النقود كمية يف التحكم سلطة أيًضا يملك كان

األسعار. مستوى عىل والتأثري التداول) من يسحبها أو
نظام إمالة إىل السياسية الضغوط تؤدي أن خشية البداية يف مرتابًا فيرش كان
القرن عرشينيات يف لكن التضخمية. السهل املال سياسات نحو الفيدرايل االحتياطي
الرضا موقع منه وقع ما وهو املستقرة، العملة نهج املركزي املرصف تبنى العرشين،
سرتونج، بنجامني نيويورك يف الفيدرايل االحتياطي مرصف لرئيس يمكن كان الشديد.
النقود كمية يزيد أن نيويورك، يف املفتوحة السوق تعامالت مكتب عىل بمقتىضسيطرته
املفتوحة السوق مشرتيات ت ضخَّ ،١٩٢٧ سنة ويف يشاء. كما ينقصها أو املتداولة
االقتصادي الركود تفاقم دون وحالت للتداول، جديدة نقوًدا سرتونج أجراها التي املكثفة
أقنع أنه ويبدو الفيدرايل، االحتياطي نظام يشهده وسهل جيد حل أول ذلك كان الخفيف.

املايض. من شيئًا صار الدوالر» «تقلب سماه ما بأن فيرش
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كان الذي العقد وهو العرشينيات، فيرشيف تلقاه الذي الوحيد الطيب النبأ هو ذلك يكن لم
خطاه عىل يِرسْ لم وإن باحرتام، يحظى كان زمالئه فبني توجه. أينما حليفه فيه النجاح
لكن األطوار، غريب يبدو كان أنه بد فال األعرض، للجمهور بالنسبة أما منهم. كثريون
أحاديثه نرش إلعادة جهًدا يأُل ولم لعمله، الرتويج عن يكل ال كان تجاهله. ممكنًا يكن لم
بها يُستشهد آراؤه كانت املراسلني. إىل للحديث وقتًا دائًما ص يخصِّ وكان الصحف، يف
زيارة وخالل اللغة. وقواعد بل والصحة، السياسة يف بل فحسب، االقتصاد يف ال كحجة،
ليس «نعم، الناجحة ١٩٢٣ أغنية عنوان كان إذا عما محيل مراسل سأله ميشيجان، إىل له
«نعم، جاد: أسلوب من عنه ُعهد بما فيرش فأجابه اإلنجليزية، باللغة صحيًحا موز» لدينا

موز؟»»27 لديكم «أليس بسؤال: العبارة ُسبقت لو صحيًحا سيكون
أيًضا حقق قد فيرش كان العرشين، القرن عرشينيات من الثاني النصف بحلول
ملساعدته البطاقات لحفظ نظاًما بسنوات ذلك قبل اخرتع قد كان كبريًا. ماليٍّا نجاًحا
فيرش، اخرتعها التي فيزيبل» «إندكس الحفظ بطاقات كانت الكثرية. أنشطته تتبُّع عىل
(شبيهة نظرة أول من للعيان باديًا منها كل من األول السطر يكون بحيث واملقطوعة
املعلومات تخزين يف كبريًا تقدًما بعقود) ذلك بعد الوجود إىل الذيخرج رولوديكس بجهاز
١٩٢٥ سنة ويف وتسويقه، النظام لتصنيع رشكة دشن ،١٩١٣ سنة ويف واسرتجاعها.
اآلالت عمالق مع اندمجت التي راند، كارديكس املكتبية التجهيزات تصنيع لرشكة باعها
األكثر األسهم ذات التكنولوجيا رشكات إحدى راند، رمنجتون لتكوين رمنجتون الكاتبة

العرشين. القرن عرشينيات يف رواًجا
من املزيد لرشاء (خيارات وضمانات أسهم صورة يف مستحقاته عىل فيرش حصل
إدارتها، مجلس يف كعضو فيها ظل التي بالرشكة، وإليمانه مسبًقا). محدد بسعر األسهم
عوائد االستثمارات هذه حققت األسهم. من املزيد لرشاء اقرتضاألموال املتألق، ومستقبلها
العائل فيرش صار األثرياء، أصهاره سخاء عىل اعتماده من عقود وبعد الوقت، لبعض
مليون ١٢٨ يعادل (ما دوالر ماليني ١٠ عن تزيد الصافية ثروته كانت حيث ألرسته؛
إلنشاء مال من يكفي ما بجمع يحلم كان .١٩٢٩ سنة بحلول (٢٠٠٨ بدوالرات دوالر
واملرضواالنحالل الحرب عىل («القضاء األثرية قضاياه عن الدفاع تواصل وقفية مؤسسة
عىل إال املالية املجازفة من النوع هذا يساعد ال موته. بعد حتى العملة»)28 استقرار وعدم

فيرش. رؤية شوَّه وقد العالم، عن املرء رؤية تشويه
يرى شعبي استثماري خبري أول وصول يف تمثَّلت التحول نقطة أن يبدو فيما
هارفرد خريج سميث، لورانس إدجار اتفق سرتيت. وول إىل فيرش يراه كما العالم
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يف العمل له (سبق العجيبة الذاتية السرية وصاحب سنة وأربعني نيًفا العمر من البالغ
القرن عرشينيات مستهل يف للسمرسة رشكة مع املجالت)، ونرش والزراعة املرصيف القطاع
كانت السندات، يف متخصصة كانت الرشكة أن وبما السندات. حول كتيب إلنتاج العرشين
طويلة كاستثمارات األسهم عىل السندات أفضلية أسباب ح يوضِّ أن األولية سميث خطة
تأليفه، يف فيرش اشرتك ،١٩١٢ سنة صدر كتابًا وقرأ جيًدا استعد سميث لكن املدى.
فعوائد ُرتبة. األعىل السندات من حتى أمنًا» «أكثر التضخم فرتات أثناء األسهم أن ويزعم
بدرجة معقوًال هذا بدا األسعار.29 بارتفاع األسهم أرباح ترتفع حني يف محددة السندات
املؤكد من هل انخفاض. يف األسعار كانت العرشين القرن عرشينيات مطلع يف لكن كافية،
أوجه ليتقىصَّ سميث مىض البيئة؟ هذه مثل يف األسهم عىل تتفوق أن يمكن السندات أن
أواخر يف أي األسعار؛ فيها «انخفضت» مرة آخر يف والسندات األسهم عوائد بني املقارنة

األسهم. لسوق منهجي تأريخ أول يف رشع هذا وبفعله عرش، التاسع القرن
أداء كان كيف تمحيص سميث يحاول لم الحقة، سنني يف حذوه حذوا ملن خالًفا
ورمنجتون فيرش إرفينج قدمها التي التطورات من الرغم فعىل الزمن. مر عىل سهم «كل»
مجهًدا عمًال التاريخية األسهم سوق أبحاث كانت بعد. ظهر قد الكمبيوتر يكن لم راند،
وقارن أسهم، عرشة منها كل تضم محافظ ع فجمَّ عينات، بأخذ سميث اكتفى لذا للغاية؛
حتى الوراء إىل عائًدا عاًما عرشين من فرتات مدى عىل السندات من مماثلة بعينة أداءها
سميث اختار العادي، املستثمر لتجربة تمثيلية نتائج عىل الحصول أجل ومن .١٨٦٦
أرباح وعائد التعامالت وحجم السوق كرسملة «عشوائية»؛ معايري باستخدام محافظه

األسهم.
رضورة رأى سميث إن حتى الزمان، ذلك يف السائدة للمواقف مقياًسا ذلك كان
للمحافظ الفعيل االختيار يف املعملية» «طرقه استخدام من وتكراًرا مراًرا القراء تحذير
محافظ كل تفوَّقت ذلك، من الرغم وعىل املطَّلع».30 الحكم من درجة «أعىل يتطلب الذي
«األسهم بعنوان ١٩٢٤ سنة نُرش الذي الكتاب أحدث السندات. عىل واحدة عدا األسهم
سرتيت، وول يف ضجة نتائجه؛ سميث فيه وأورد املدى»، طويلة كاستثمارات العادية
املشرتكة، االستثمارية للصناديق به خاصة رشكة سميث ن دشَّ نجاحه، قوة إىل واستناًدا
ومنذ امللكية.31 االقتصادية الجمعية إىل االنضمام إىل كينز مينارد جون اإلنجليزي ودعاه
األسهم تفوقت حيث صواب؛ عىل سميث أن بالسوق الخربة من عقود أثبتت الحني ذلك

الزمان. مر عىل السندات عىل
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له متحمًسا كان الكتاب، لهذا سني املتحمِّ أشد من فيرش كان أن بمستغرب ليس
العرشين) القرن عرشينيات أواخر يف آخرون (وكثريون أنه يبدو وفيما ينبغي. مما أشد
عليها ستتفوق أنها يعني ال الزمان مر عىل السندات عىل األسهم تفوق مجرد أن نيس
الرتاجع خروج دون سيحول الفيدرايل االحتياطي بأن أيًضا نفسه فيرش أقنع سنة. كل
الجموع وأن ،(١٩٠٧ سنة منذ كبري هلع يحدث لم أنه ننىس (وال السيطرة عن االقتصادي
معها تعد لم بدرجة الرقي من صارت أمريكا يف األسهم سوق مستثمري من املتنامية

الخراف. تشبه
مجلة يف نُرشت مطولة مقالة يف للسوق تقييمه فيرش استعرض ،١٩٢٨ ديسمرب يف
عىل األسهم ستظل «هل عنوان تحت تريبيون» هريالد «نيويورك بصحيفة امللحقة األحد
أشبه املقالة من أجزاء بدت جازمة. «نعم» فيرش إجابة وكانت ١٩٢٩؟» سنة يف ارتفاعها
إىل فيرش نبَّه حيث التاريخ؛ ذلك من قرن نصف بعد قياسية نصيحة سيصبح بما كثريًا
الجماعي الذكاء مواجهة يف املجرد حكمه «يجعل أن من الفرد املستثمر يْحذر أن رضورة
كانت «كلما إنه يقول وكتب التنويع. يف كانت السالمة لكن املحرتفني»، املتعاملني لجماهري
أقدم إذا أمانًا أكثر كانت منفردين، املستثمرون عليها أقدم إذا خطًرا أكثر االستثمارات
بدرجة التنويع زيادة رشيطة الربحية، عن النظر بغضِّ مجتمعني، املستثمرون عليها
نحو عىل «استنبط بأمره يعرف آخر شخص أي وال هو ال بأنه فيرش واعرتف كافية.»
.(١٩٥٢ سنة ماركويتز هاري يأتي ريثما االنتظار عليه سيتعني (الذي املبدأ هذا محدد»
سليم غري دفاع إىل إياها ُمحوًِّال ما نوًعا السليمة نصيحته فيرش حرَّف عندئذ لكن
يملكون كانوا املستثمرين من ا جدٍّ كثريين ألن فنظًرا املرتفعة؛ األسهم أسعار عن بالتأكيد
باملخاطر املحفوفة األسهم برشاء للمجازفة استعداد عىل كانوا جيًدا، منوعة محافظ آنذاك
هذه «خلقت يقول: فيرش كتب املضاربني. إال أحد اهتمام تثري لن قبل من كانت التي
إقباًال. لتشهد مىض فيما تكن لم التي املالية لألوراق هائلة جديدة سوًقا املستنرية العملية
جديد من هذا املستقر األسهم] [أسعار مستوى انخفاض لعدم دائًما تفسريًا يمثل وهذا

استثنائي.»32 لسبب إال السابقة السنوات مستوى إىل

«مخططات يف يحدِّق العرشين القرن عرشينيات انتعاش طوال بابسون روجر ظلَّ
هي وضعها التي داو مخططات يف هاملتون بيرت وويليام وضعها، التي بابسون»
يف الرشاء إىل هاملتون عاد ،١٩٢٦ سنة متدهورة بسوق خاطئ إنذار وبعد األخرى.
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آفاق بشأن التشاؤم إىل أيًضا بابسون اتجه كما و١٩٢٨. ١٩٢٧ سنتي الصاعدة السوق
ينبغي، مما أطول لفرتة ينبغي مما أرسع ينمو ظل االقتصاد أن معلنًا ،١٩٢٦ سنة السوق
أنه من الرغم عىل حتميٍّا، أمًرا بات االتجاه» يف مضادٍّ القوة يف مساٍو فعل «رد حدوث وأن
ارتفاعها السوق واصلت أعوام. وثالثة عامني بني ما هذا يستغرق أن الجائز من بأنه سلَّم
جون يعود سخرية. مثار وصار يستسلم، لم بابسون لكن التالية، الثالث السنوات طوال
قائًال: بالذاكرة — الزمان ذلك يف بوسطن يف الشاب االستثماري املرصيف — وليامز بري
وردَّ الفعل أن زعمه يثبت ولم األطوار، غرابة من نيوتن إسحاق تقديسه إن نقول «كنا

يشء.»33 أي دائًما متساويان الفعل
يف أعلن حيث الحني؛ ذلك حتى تخويًفا األشد إنذاره بابسون أصدر ،١٩٢٩ سبتمرب يف
يكون وقد آجًال، أو عاجًال آٍت، «االنهيار قائًال: ينظمه الذي السنوي الوطني األعمال مؤتمر
استثماراته.» حجم ويقلص ديونه من اآلن يتخلَّص الذي هو الحكيم واملستثمر مروًِّعا.
«ربما قائًال: تايمز»، «نيويورك لصحيفة تفنيده فيرش إرفينج قدم نفسه، اليوم ذلك يف
وأثناء أكتوبر، ١٥ ويف االنهيار.»34 قبيل من يشء ال لكن األسهم، أسعار يف تراجع يحدث
الذي املجازي تشبيهه ذكر نيويورك، يف املشرتيات وكالء رابطة عقدته اجتماع يف حديثه
يف سمعة العبارات أسوأ من واحًدا أصبح ما وهو أخرى، مرة «هضبة» كلمة فيه أورد
االرتفاع.»35 مستقرة هضبة أنه يل يبدو «ما بلغت األسهم إن قال حيث العرشين؛ القرن
«الرتاجع» إال هو ما األمر بأن البداية فيرشيف فجادل بأسبوعني، ذلك بعد االنهيار جاء
هذا عند أنه داللته له «أمر يقول: ١٩٢٩ ديسمرب يف وكتب يحدث. قد إنه ذلك قبل قال الذي
مستوياتها إىل إال السوق تنخفض«متوسطات» لم السوق، يف اليأسوالهلع الحضيضمن
التي القديمة األسهم سوق أسعار هضبة من بكثري أعىل أنها بمعنى ،١٩٢٨ فرباير يف
يف هلع وأسوأ .١٩٢٣ سنة بعد إليه صعدت قد السوق كانت الذي املستوى من بلغتها
وهي التاريخ، يف متدهورة سوق أسوأ لكن هذه!»36 األسعار هضبة يحطِّم لم التاريخ

حطمتها. و١٩٣١، ١٩٣٠ سنتي ذلك تلت التي
عىل السابقة استنتاجاته شابا كبريين عيبني بأن فيرش اعرتف ،١٩٣٢ سنة يف
األسعار ملنع وسعه يف ما سيفعل الفيدرايل االحتياطي أن افرتض قد كان أوًال: االنهيار؛
،١٩٢٨ سنة سرتونج بنجامني وفاة وبعد ذلك، من بدًال اإلفالس. من والبنوك االنهيار من
مفرطة، مضاربة اعتربوه ما استيعاب يف الراغبني غري املحافظون، املرصفيون صار
أسعار الفيدرايل االحتياطي النظام رفع لقد الفيدرايل. االحتياطي النظام عىل يهيمنون
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(بما االقتصاديني وبعض األعمال دوائر من نقد مواجهة يف وذلك االنهيار، قبل الفائدة
حدوث دون الحيلولة عن الفيدرايل االحتياطي النظام عجز ذلك وبعد فيرش). فيهم
عمق مدى يدرك لم بأنه فيرش اعرتف ثانيًا: البنوك. إفالسات من وموجات حاد انكماش
قروضهم سداد املقرتضني عىل تعذَّر عندما كارثة إىل أدت التي وهي األمريكيني، مديونية

األسعار.37 وانكماش السوق انهيار نتيجة
الزمان، ذلك يف قليل بتصديق الكبري الكساد أسباب حول فيرش نظريات حظيت
كان االستثماري سلوكه أن غري االقتصاديني. بني واسع نطاق عىل مقبولة صارت لكنها
الخاصة محفظته ة ِكفَّ كانت التنويع، عن حديثه من الرغم عىل إذ تربيره؛ األصعب من
رمنجتون يف بحصته استمسك وقد املبتدئة. الرشكات وبعض راند رمنجتون إىل مائلة
باالقرتاض اإلفالس متالفيًا واحد، دوالر إىل دوالًرا ٥٨ من سهمها انخفضسعر فيما راند
الشديد؛ للخطر املالية عرَّضسالمتها ما وهو ثرية، زالت ما كانت التي زوجته شقيقة من
وقد وصيتها). يف الديون من (أعفته و١٩٣١ ١٩٣٠ سنتي تدهورها السوق واصلت حيث
عمريهما. طيلة وزوجته هو فيه يبقى أن رشيطة هيفني نيو يف الكائن بيته ييل فيرش باع
يف كخبري سمعته مستعيًدا تَُمسُّ تكد لم وثروته االنهيار من بابسون روجر خرج
بوسطن خارج أسسها التي األعمال كلية — كوليدج بابسون يف حيٍّا تراثه زال وما التنبُّؤ.
تحذيراته تفعل ولم الصحة، عن البعد كل بعيدة كانت التالية تنبُّؤاته لكن .١٩١٩ سنة
أمىض سمعته. لصالح الكثري بوسطن عىل النووي والهجوم الثورة من الغرابة متزايدة
املستثمرين مخاوف تهدئة محاوًال ١٩٢٩ سنة معظم هاملتون، بيرت ويليام داو، منظِّر
يوم. بعد يوًما أصواتهم تتعاىل كانت الذين ادها نقَّ مواجهة يف سرتيت وول عن والدفاع
ثم بدأت. قد أخرى متدهورة سوًقا أن وأعلن للواقع أذعن أسابيع ببضعة االنهيار وبعد
الصندوق يف منصبه من لورانسسميث إدجار وأقيل ومات. الرئوي بااللتهاب مرضفجأة
غريبة نظريات وضع يف التالية القليلة العقود وأمىض ،١٩٣١ سنة املشرتك االستثماري

بالطقس. األعمال دورة تربط
العرشين القرن ثالثينيات يف رأى الذي فيرش، إرفينج دائًما الصامد لدينا ى تبقَّ وهكذا
ربما تتوقف. ال لكن بطيئة نهضة تشهد واألسواق االقتصاد عن الرياضية العقالنية أفكاره
«رضورة» فكرة لكن األسهم، سوق عىل العلم تطبيق يف الفادحة األخطاء بعض ارتكب

التاليش. يف آخذة تكن لم السوق عىل العلم تطبيق
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الثاني الفصل

ماكوالي فريد العشوائيمن السري
وركينج إىلهولربوك

ثالثينيات يف السائد االقتصادي االتجاه نحو طريقهما يجدان والرياضيات اإلحصاء
مقبلة. كبرية لتغريات الساحة يمهد مما العرشين؛ القرن

∗∗∗

عشاء يف وذلك ،١٩٢٥ أبريل يف األسهم أسواق أبحاث إىل النقدية العمالت رمي وصل
طريقتيهما هاملتون بيرت وويليام بابسون روجر فيه وصف الذي نفسه اإلحصائيني

ماكوالي. فريدريك املنصة اعتىل اآلخرين، واملتحدثني فراغهما وبعد للتنبؤ.
من االقتصاد يف الدكتوراه عىل حصل — نجمه بزوغ تأخر أكاديميٍّا ماكوالي كان
منخرًطا — والثالثني التاسعة سن يف وهو سنوات بأربع ذلك قبل كولومبيا جامعة
للبحوث الوطني املكتب يسمى جديد بحثي مركز لصالح السوق لسلوك استقصاء يف
سيلقيه الذي التقديمي لعرضه واستعداًدا املشاغب.1 النوع من كان كما االقتصادية،
ادعاءات وباألخص املتنبِّئني، ادعاءات من السخرية هدفها تجربة ابتكر العشاء، خالل
باستطاعته أن يعتقد كان الذي جورنال»، سرتيت «وول صحيفة تحرير مدير هاملتون،
رمى ومنخفضاته. جونز داو متوسطات قمم خالل من العليا االقتصادية بالحكمة التنبؤ
عدة معدنية عملًة األجر) متدني املساعدين بعض هم رمى من يكون ربما (أو ماكوالي
كنقص و«الظهر» واحدة نقطة بمقدار سعرية كزيادة «الوجه» حاسبًا املرات، من آالف
بياني. رسم عىل النتيجة ووضع والنقوصات الزيادات جمع ثم واحدة. نقطة بمقدار
قال أسهم. كمخطط — غريب نحو عىل — جهوده نتاج بدا العشاء، خالل أفاد وكما
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التنبؤ يمكن ال املحض التصاديف املنحنى هذا مثل مسار بأن الجميع «سيقر ماكوالي:
به.»

تقديراتهم يف العملة رمي عىل يعتمدون الذين األكاديميني من ا جدٍّ كثريين خالف عىل
طريقته أن يرى كان أوًال: الحد. هذا عند انتهت القصة أن ماكوالي يََر لم املستقبلية،
الصفر إىل تنخفض أن يمكن األسهم أسعار أن حني يف سالبة، أرقام إىل تؤدي أن يمكن
بالرضورة تتبع لن الفعلية السوق عشوائية ثانيًا: ذلك.2 من أبعد تميض أن دون لكن
أو تقفز ما غالبًا األسهم فأسعار عملة. رمي ملاراثون البسيط الجرس منحنى توزيع
إليها نوَّه قضية ا، حقٍّ كبرية قضية هناك كانت ثم عملة. قطعة من أطول مسافات تهبط
بحق. عشوائيٍّا ليس البرشي السلوك أن وهي أال بوانكاريه؛ وهنري فيرش إرفينج من كل

كالخراف. األحيان بعض يف فون يترصَّ — املستثمرون وبالتايل — فالناس
رشكة رئيس والده كان إذ مباًرشا؛ تعرًُّفا املستثمرين سلوك عىل ماكوالي تعرَّف
العالم، يف األموال مديري أكرب بني من زالت وما آنذاك كانت التي الكندية، اليف صن
أمىض لكنه قط، هناك الحفيد ماكوالي يعمل لم أيًضا.3 الرشكة أدار أن ه لجدِّ سبق كما
مما نيويورك، يف صغرية استثمارية رشكة يف كرشيك العرشين القرن ثالثينيات أواسط

سرتيت.4 وول آليات عن اآلخرين لألكاديميني أتيح مما كثريًا أدق فكرة أعطاه
يف لإلحصائيني آخر عشاء حفل خالل الحديث فيه منه ُطلب الذي الوقت بحلول
إىل املعدنية العملة رمي من طريقه يف مىض قد ماكوالي كان ،١٩٣٤ سنة نيويورك
إىل حني من الثقل تبديل مع النرد، من مثقالن زوجان وهو للسوق، آخر مجازي تصوير
معيًدا جيًدا، وصًفا الطبيعي التوزيع يصفها ربما اليومية األسهم تحركات إن قال آخر.
التقلبات لكن به، كبرية دراية عىل كان أنه يبدو ال الذي املبكر، باشوليي عمل األذهان إىل

تماًما.5 آخر شيئًا كانت أمًدا األطول
مرشوعه نتائج فيها نَرش التي السنة وهي ،١٩٣٨ سنة األسباب ماكوالي أوضح
املالية األسواق حول االقتصادية للبحوث الوطني املكتب لصالح نفذه الذي الطويل البحثي
«طبيعيٍّا» موزعة دائًما الفردي السلوك أهواء كانت «إذا يقول: كتب حيث كتاب؛ صورة يف
كعلم االقتصاد تطور عىل املقيِّدة آثارها فإن الصارمة، بالعقالنية يتسم «منوال» حول
التي فاألخطاء ذلك ومع تُذكر.» ال أو ضئيلة تكون قد الصارمة باملنطقية يتَّسم اجتماعي
لم املالية األسواق طريق عن املستقبل عىل بمراهنتهم واملضاربون املستثمرون يرتكبها
املنطق وغياب «للعاطفة الحتمية النتيجة وهي و«ثابتة»، «نظامية» كانت عشوائية. تكن
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بشأن القرار اتخاذ باألخص لكن البرشي، القرار اتخاذ بها اتسم التي املعرفة» ونقص
«لالضطرابات الرئييس السبب هي النظامية األخطاء هذه بأن ماكوالي جادل املستقبل.
املزيد فكان وصفه الذي الدواء وأما األعمال.6 دورة باسم املعروفة العنيفة» االجتماعية

أقل. مفاجآت املستقبل يحمل بحيث االقتصادي للنشاط الحكومي التخطيط من

تشخيص لكن العرشين. القرن ثالثينيات أواخر بحلول ا جدٍّ رائجة وصفة تلك كانت
يوشك العلم هذا كان االقتصاديني. بني األقل عىل مكانته، فقدان يف آخذًا كان ماكوالي
وكحال الصارمة». باملنطقية يتسم اجتماعي «علم إىل التحول إىل روية بال يندفع أن
االقتصاديون صار للعالم، نماذجهم بنائهم عند االحتكاك تجاهلوا الذين الفيزيائيني
يبنوا كي واسع نطاق عىل املعروفة اإلنساني السلوك حقائق لتجاهل ارتياًحا وأكثر أكثر
يف يفتِّشون االقتصاديون كان فيما بجدية بدأت قد العملية هذه كانت أفضل. نماذج له
ملكافحته، وأدوات حدث ملا تفسريات عن بحثًا كساد من تبعه وما الكبري االنهيار حطام

ذلك. يف انهمك ماكوالي وحتى
كلري ويسيل معلمه مثل املالية لألسواق الطويل استقصاءه بدأ قد ماكوالي كان
— االقتصادية للبحوث الوطني املكتب ورئيس كولومبيا، بجامعة األستاذ — ميتشل
بالتمحيص يكون ما كأفضل االقتصادية بالحقيقة التنبُّؤ إمكانية تالميذه يعلِّم كان الذي
األسهم أسعار دراسة عىل انكبابه سنوات خالل ماكوالي اكتشف للبيانات. الدقيق
ميتشل كتب البيانات. فحص محض عنه يفصح أن يمكن ملا حدوًدا هناك أن والسندات
أكثر، املشكالت هذه صارع «كلما :١٩٣٨ سنة نُرش الذي ماكوالي كتاب مقدمة يف يقول
هذه يجعل ما اكتشاف يف رغبة وأشد املحضة، التجريبية للعالقات انتقاًدا أكثر صار
نفَسه ماكوالي وجد أجوبة، عن بحثه يف تسلكه.» الذي السلوك تسلك املختلفة السلسلة
«فيرشيَّة» معادلة وابتكر بل األسهم، وقيم الفائدة عن فيرش إرفينج نظريتي إىل يتجه

املختلفة. االستحقاق آجال ذات السندات قيمة ملقارنة به خاصة
لبيان بل السوق، كمال عىل كدليل ال فيرش ومعادالت معادالته ماكوالي استعمل
األجيال اتبعت االقتصادية. العقالنية مع املالية األسواق يف السائدة األسعار توافق عدم
واليشء املنطقية. استنتاجاتها إىل وصوًال املعادالت هذه ببساطة االقتصاديني من التالية
املتعلقة بمعادلته فقط اليوم معروف ماكوالي أن املفارقة، من شيئًا يحمل الذي الظريف
بالناحية املهتمون املستثمرون يستخدمها التي ماكوالي»، «مدة املسماة السندات بأسعار
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املفرتض من التي والبيع الرشاء قرارات التخاذ العرشين القرن سبعينيات منذ الكمية
العقالني. املثايل الوضع إىل أقرب األسعار تدفع أنها

كانت فاملعادالت االقتصاد. يف بكثري نطاًقا أوسع اتجاه عىل داالٍّ تطوًرا ذلك كان
املعادالت اختربت التي الفعلية البيانات وغالبًا املصاحبة، الكلمات كانت وتُنقل. تُستظهر
الريايض الجانب عىل املتزايد الرتكيز هذا انتُقد النسيان. طي يف تذهب عليها، قياًسا
من وآخرين صحفيني جانب من األغلب يف السنني، مر عىل وتكراًرا مراًرا بشدة لالقتصاد
أيًضا لكن يجري، ما متابعة عىل قادرين يعودوا لم أنفسهم وجدوا ممن املجال خارج
حدث بل الرأي، يف تصلب مجرد نتاج يكن لم هذا أن غري االقتصاديني. بعض جانب من

عديدة. وجيهة ألسباب
ضعن تتمخَّ بدأت واإلحصاء الرياضيات يف املتواصلة التطورات أن األسباب أحد كان
يف الرياضيني لالقتصاديني متاحة كانت التي املعادالت من ومالءمة تعقيًدا أكثر معادالت
االقتصاديني بني جمعت التي الثانية، العاملية الحرب لعبت كما عرش. التاسع القرن أواخر
الكمبيوتر لظهور كان ثم أيًضا. كبريًا دوًرا وتمكينية، جديدة بطرق الكمية واألساليب
هو الريايض االقتصاد علم لظهور كبري حافز أول كان ربما لكن بالغة. أهمية ذلك بعد
فراغ عن ذلك أسفر حيث ماكوالي؛ إليها ينتمي التي الشكوكية التجريبية املدرسة انهيار

مللئه. الرياضيات هرولت فكري

االقتصادي للفكر رئيسيتان مدرستان هناك كانت العرشين، القرن من األوىل العقود يف
الثورة طريق عن سميث آدم من املتحدرة التقليدية النوعية هي إحداهما األمريكي،
أفراد كدراسة االقتصاد يرون أتباعها وكان عرش، التاسع القرن أواخر يف النيوكالسيكية
كان لكنه الجماعة، هذه يف عضًوا فيرش إرفينج كان املنفعة. تعظيم مهمتهم عقالنيني
القوية رغبته يف أو الريايض ميله يف معه اشرتكوا آخرين قليلني إن إذ منعزًال؛ عضًوا
يف التدخل عدم قوامه نهٍج إىل ذلك من بدًال تميل األغلبية كانت العالم. تحسني يف
درايس كتاب وهو — االقتصاد» «مبادئ من نظرياتهم واستمدوا االقتصادية، السياسة
الذي — مارشال ألفريد كامربيدج بجامعة األستاذ ملؤلفه ١٨٩٠ سنة مرة أول نُرش
لدى املألوفة والطلب بالعرض الخاصة البيانية الرسوم ج وَروَّ ملحق إىل املعادالت أبعد
تامة: بثقة الناس يرددها التي املقولة وصارت هذا. يومنا يف االقتصاد أساسيات داريس
اعرتضوا األمريكيني األكاديميني من متناميًا جمهوًرا لكن مارشال.» [كتاب] يف يشء «كل
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ِسيني»؛ «املؤسَّ باسم يُعرفون املنشقون هؤالء صار مارشال. كتاب يف يشء كل ليس بأنه
متخذي من أكثر واألعراف) (كالقوانني االقتصادية سات املؤسَّ دور عىل أكد بعضهم ألن
ذلك. من تنوًعا وأكثر نطاًقا أوسع حركة األمر حقيقة يف كانت لكنها األفراد. القرارات
مطلع منذ العلوم مزَّقت فجوة ِسيني واملؤسَّ النيوكالسيكيني بني االنقسام عَكس
املمارسة وهو — االستنباط هيمن الحني، ذلك فقبل عرش. السابع القرن من األول العقد
— منها أجوبة الستنتاج املنطق استخدام ثم العالم بشأن معينة مسلمات قبول يف املتمثِّلة
الطبيعي التاريخ عالم مثل االنتباه، شديدو النهضة عرص رجال الحظ الغربي. الفكر عىل
والكنيسة ألرسطو األساسية املبادئ من املستنبطة العلمية األجوبة أن بيكون، فرانسيس
مفادها االستقرائي لالستدالل جديدة فلسفة فوضع الواقعية، الحياة مع دائًما تتوافق ال

أنماط. عن والبحث الطبيعة مالحظة
ديفيد أوضح كما االستقرائي النهج يف األهمية بالغة مفقودة حلقة هناك كانت
يضمن ال تتكرر ظاهرة رؤية مجرد سميث: آدم ومعلم االسكتلندي الفيلسوف هيوم،
نظرية قبول ضمنًا يعني التكرار ستواصل أنها عىل والتأكيد املستقبل، يف ستستمر أنها
بني وإدباًرا إقباًال تتأرجح العلوم معظم ظلت الحني، ذلك منذ باألسباب.7 تتعلق ما
الواليات يف االقتصاد علم بدا العرشين، القرن مطلع وعند واالستقراء، االستنباط قطبي

ِسيني. املؤسَّ اتجاه األخري؛ االتجاه يف ملنعطف ً مهيَّأ املتحدة
الالذعة النقدية املقاالت كاتب فبلن، ثورستاين هو شهرة األبقى ِيسُّ املؤسَّ كان
«االستهالك قبيل من الخالدة املصطلحات وصائغ اآلن، إىل تُطبع زالت ما التي للرأسمالية
جامعة يف سمنر جراهام ويليام يدي عىل تتلمذ قد فبلن كان و«التكنوقراطية». املظهري»
املحارضات؛ خالل مختلفة مالحظات دوَّن أنه يبدو لكن فيرش، إرفينج مثل مثله ييل
بالواقع. له صلة ال مجرًدا عبثًا إياه معتربًا بقسوة النيوكالسيكي االقتصاد انتقد حيث
سنة تأليفه وأعاد فيرش من ضاع الذي الكتاب — والدخل» املال رأس «طبيعة عن أما

الحياة.»8 نبض هو ينقصه «ما إن يقول فبلن كتب فقد — ١٩٠٦
من طرده إىل تؤدي أفعال ارتكاب عىل ودأب النََّزوات، كثري نساء زير فبلن كان
النجم لتلميذه خالًفا فكرية، لحركة عملياتيٍّا قائًدا يكون كي يُخلق لم أنه بمعنى العمل،
البكالوريوس طالب دفعة ضمن ميتشل كان كذلك. ليكون ُخلق الذي ميتشل ويسيل
يف روكفلر آر جون موَّلها التي التجربة تلك شيكاجو، جامعة يف تخرجت التي األوىل
قسم يف متواضًعا معلًما فبلن كان .١٨٩٢ سنة أبوابها وفتحت العلمي التعليم مجال
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استمرَّ الذي ميتشل، عىل كبريًا تأثريًا ترك لكنه النيوكالسيكيون، عليه يهيمن اقتصاد
الواليات يف ُحجة أعظم ليصبح مشواره واصل ثم الدكتوراه، عىل للحصول شيكاجو يف
يف املباِلغة الفعل» رد يولِّد «الفعل معادلة ميتشل يقبل لم األعمال. دورة يف املتحدة
الدوالر» «تقلب أن فيرش اعتقاد يقبل لم كما بابسون، روجر وضعها التي التبسيط
دورة يرى كان ذلك من بدًال إطالًقا. نظرية أية يقبل ال أنه بدا التقلبات. جميع يفرس
للبيانات الدقيق التمحيص يمكِّنه أن ويأمل الرأسمالية، آليات من طبيعي كجزء األعمال

أوضح. فهًما فهمها من
اهتماَم — أفضل اقتصادية أدلة جمع يف باملشاق ميلء بعمل — ميتشل التزام أثار
دعا حيث ييل؛ جامعة إىل الشاب األكاديمي اجتذاب يحاول جعلته بشدة فيرش إرفينج
عشاء مأدبة وأقام ،١٩١٢ سنة لديه أسبوعية عطلة لقضاء هيفن نيو إىل ميتشل أرسة
مضيفهم كان األصناف، متعددة بوجبة يستمتعون الضيوف كان وبينما رشفهم. عىل
جامعة عليه مْؤثًِرا فيرش عرض ميتشل رفض النيئ.9 البيض يلتهم بالصحة املهووس

كولومبيا.
والتلغراف الهاتف رشكة يف محافظ إحصائي فاتََح األوىل، العاملية الحرب بُعيد
خالفاتهما لحسم مقرتح يف ميتشَل اشرتاكي واقتصادي تي) آند تي (إيه األمريكية
إنشاء النتيجة فكانت االقتصادي،10 اإلحصاء جودة بتحسني االقتصادية السياسية بشأن
ومىض ،١٩٢٠ سنة نيويورك يف أبوابه فتح الذي االقتصادية للبحوث الوطني املكتب
وكان وفهمها. ونرشها املتحدة الواليات يف االقتصادية البيانات جمع يف ثورة ليحدث

املكتب. هذا أفرخها كثرية مبتكرة مقاييس من واحًدا اإلجمايل القومي الناتج
من تقدميٍّا مفكًرا كان سنٍّا. األصغر االقتصاديني عىل قوية جاذبية ميتشل مارس
نصرية من ومتزوًجا نيويورك، بمدينة فيليدج جرينتش حي يف منزًال يسكن األول الطراز
بنك سة مؤسِّ ميتشل، سرباج لويس (وهي التعليمي التجريب أنصار من الصيت ذائعة
سوشال فور سكول لنيو مشارك س مؤسِّ نفسه وهو إديوكيشن)، أوف كوليدج سرتيت
مرة ألول املتحدة الواليات إىل هايك فريدريش الشاب النمساوي وصل عندما ريسريتش.
من أي أو لفيرش يأبهون عادوا ما األمريكيني أقرانه أن اكتشف عندما ُصدم ،١٩٢٣ سنة
الوحيد االسم «كان يقول: بعد فيما هذا يف فكتب البالد، يف اآلخرين النيوكالسيكية عظماء
كلري ويسيل … أعرفه أكن لم الذي الوحيد االسم هو سون املتحمِّ الشباب به يحلف الذي
األساسيني.»11 النقاش محوري كانتا ساتية واملؤسَّ األعمال دورات أن والحقيقة ميتشل.
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املكتب يف األوائل موظفيه وأحد كولومبيا يف ميتشل تلميذ — ماكوالي فريد إن قيل وقد
معبوًدا.»12 كان لو كما ميتشل «يُجلُّ كان — االقتصادية للبحوث الوطني

ِسيني واملؤسَّ مليتشل مواتية اللحظة بدت الكساد، وتاله الكبري االنهيار حدث عندما
األعمال دورة كانت األبد. وإىل نهائيٍّا األمريكي االقتصاد علم عىل السيطرة بزمام لإلمساك
مستقرة «هضبة عن فيرش إرفينج حديث أن ثبت فقد رشاسة. بكل وجودها أثبتت قد
الدرايس مارشال ألفريد كتاب يكن ولم هراء، مجرد األسهم أسعار بلغتها االرتفاع»
مطلع يف املايل النظام أصاب الذي التام شبه الجمود دفتيه بني يضم يقينًا النيوكالسيكي

العرشين. القرن ثالثينيات
السنة أمىض حيث االنسحاب؛ ُمْؤثًرا األحداث، مستوى إىل يرتفع لم ميتشل لكن
عدا وفيما أكسفورد، جامعة يف ميل ٣٥٠٠ مسافة عىل بعيًدا ١٩٣٠-١٩٣١ األكاديمية
أذهله كولومبيا يف تالمذته أحد الدراسة. من املزيد إىل الدعوة إال شيئًا يفعل يكد لم ذلك،
(كان والنفسية. التاريخية دواعيه فيها بحث مقالة كتب إنه حتى معلمه اعتزال بشدة
يخىش واقعيٍّا كان ألنه الواقع؛ من للهروب الوسيلة مليتشل اإلحصاء «أتاح كتب: مما

الواقع».)13
يف للعمل واشنطن إىل وتوجهوا تحفًظا، أقل ِسيني املؤسَّ ميتشل رفاق بعض كان
معظم كانت بعًضا. بعضهم األحوال أغلب يف فحاربوا كافحوا، أيًضا هؤالء روزفلت. إدارة
تأسيس من (بداية األوىل روزفلت سنوات إىل تعود التي الدائمة االقتصادية االبتكارات
محامني عمل ثمرَة الفيدرايل) االحتياطي نظام تنظيم إعادة إىل املالية األوراق هيئة
سيُّون املؤسَّ االقتصاديون تصور اقتصاديني. ال آخرين عمليني وأشخاص ومرصفيني
فبلن ثورستاين جادل كالذين أعمال مهنديس أخرى، بعبارة أو التكنوقراط، من أنفسهم
مدفوع غائب» «مالك يستطيعه مما عقالنية أكثر نحو عىل االقتصاد ون سيسريِّ بأنهم
كان حني ويف تكنولوجيا. دون تكنوقراطية تدار أن الصعب من لكن الربح.14 بتحقيق
نظرية لديهم يكن لم ِسيني، املؤسَّ د يوحِّ الكربى النيوكالسيكي االقتصاد نظريات يف الشك

االقتصادي. السلوك لتفسري بهم خاصة كربى
القرن ثالثينيات يف األوسع الفكرية البيئة ففي باملالحظة. جدير يشء حدث ثمَّ من
فلسفة وهو التدخل، عدم مبدأ هو الكبريان والكساد االنهيار دحضه ما كان العرشين،
املتخصصون العليا الدراسات طالب كان الحدثني. هذين سبقت التي السوق اقتصاد
معظمهم اجتذب الذي هو الكبري الكساد كان الرؤية. هذه يف يشرتكون االقتصاد يف
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أعداد فيها التحقت التي األوىل املرة كانت هذه أن بعد فيما (ُزعم االقتصاد. علم إىل
األزمة لفهم أدوات عن البحث خضم يف لكن العلم.) هذا بدراسة األذكياء من كبرية
ِسيني املؤسَّ االقتصاديني أن الشباب األكاديميون هؤالء وجد ومحاربتها، بهم املحيطة
يقدمونه يشء أي لديهم يكون يكاد ال النقد أشد التدخل عدم مبدأ ينتقدون الذين
أعماق يف لكن الكساد، عن الكثري يذكر لم ملارشال االقتصاد» «مبادئ وكتاب لهم.
وأعني عنه، الكثري تقول ومناهج أفكار هناك كانت النيوكالسيكي األدوات صندوق

الرياضية. واملناهج األفكار
العرشين القرن ثالثينيات يف العلم هذا درسوا الذين األذكياء الشباب بدأ وهكذا
مما بأكثر فيرش إلرفينج يدين اقتصاد علم — تقريبًا إرادتهم عن رغًما — يُنشئون
بدًال ُعرفوا إذ «الفيرشيون»؛ أنفسهم سيسمون أنهم يعني ال هذا ميتشل. لويسيل يدين
واملجادل املضارب اإلنجليزي كينز، مينارد جون إىل نسبة «الكينزيون» باسم ذلك من
بني األشهر االقتصادي سيصبح الذي الشامل، والذواقة الفنية املقتنيات وجامع السيايس

العرشين. القرن اقتصاديي
نقد حتى فاق الحرة السوق ألفكار نقًدا منها جزء يف كانت الكينزية؟ كانت فماذا
«النظرية الفذِّ كتابه يف مشهورة فقرة يف كينز كتب الالذعة. سخريته يف فبلن ثورستاين

يقول: (١٩٣٦) والنقود» والفائدة التشغيل يف العامة

يُطلب التي الصحف يف املنشورة باملسابقات االحرتايف االستثمار تشبيه يجوز
وتُمنح صورة، مائة بني من وجوه ستة أجمل اختيار املتسابقني من فيها
تفضيالت متوسط مع يكون ما أكثر اختياره يتوافق الذي للمتسابق الجائزة
يراها التي الوجوه متسابق كل يختار أال النتيجة فتكون ككل، املتسابقني
لذائقة سرتوق أنها يرى التي الوجوه يختار بل نظره، وجهة من األجمل

نفسه. املنظور من املشكلة إىل منهم كل ينظر الذين اآلخرين، املتسابقني

أن العادي الشخص يتوقع بما «يتنبئون أيامهم السوق يف الالعبون قىض وهكذا
يف االقتصاد مصري يرتك أن يريد كان الذي ذا فمن العادي.»15 الشخص رأُي عليه يكون

كهؤالء؟ أشخاص أيدي
اسرتاتيجيته أساس عىل املالية لألسواق امليسء التقييم هذا يُصدر لم كينز لكن
الجمال مسابقات بتجاهل نجح — كمستثمر — فهو االقتصادي. علمه وال االستثمارية
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سنوات بعد العرشين، القرن ثالثينيات يف مرة ألول بحق مفاجئًا ثراءً أُثري وقد اليومية.
كانت أيٍّا — بتمسكه وذلك السوق، يف األسعار بتحركات يتنبَّأ أن عبثًا محاوالته من
الكينزي االقتصاد يكن ولم جيدة.16 قيمة ذات يعتربها كان التي باألسهم — الظروف

هامشيٍّا. إال املالية السوق بالعقالنية يُعنى
بل له، كتلميذ فقط ليس كامربيدج، جامعة يف مارشال بألفريد كثريًا كينز تأثَّر
النيوكالسيكية مارشال لتعاليم تعديًال الكينزية كانت زمالئه. أقرب من واحد كابن أيًضا
صاحبْي فيرش وإرفينج كينز كان العرشينيات، خالل لها. كامًال إسقاًطا كونها من أكثر
الخاطئة النقدية السياسات بأن االعتقاد يجمعهما كانا حيث متماثل؛ اقتصادي توجه

االقتصادية. املشكالت معظم تسبِّب
العالج كان ذلك. من أبعد مستوى عىل األمور مع كينز تعامل الكبري، الكساد أثناء
هذا إن قائًال باليأس كينز أحسَّ النقود. من املزيد طباعة يف يتمثل فيرش وصفه الذي
عىل وإن حبل.» باستخدام شيئًا — يجرَّ أن من بدًال — «يدفع بمن أشبه سيكون
االقتصادية، السياسة يخص فيما مجدًدا. االقتصاد لتحريك األموال «إنفاق» الحكومة
صار ا. جدٍّ الكثري باليشء يكن لم االقتصادية، النظرية حيث ومن كبريًا، اختالًفا هذا كان
العقالني الفردي لالختيار الريايض االقتصاد من يتألف كينز اسم حمل الذي املذهب
ِعلَّتي تمثيل حاولت التي الحاذقة غري اإلضافات ببعض مقرونًا فيرش)، اقتصاد (وأعني
بول وهو الشباب، الكينزيني أحد يقول والكساد.17 بالركود املعروفتني الوطني االقتصاد
كانت لكنها مثىل، دراجة هذه تكن «لم املوقف: ذلك األذهان إىل مستعيًدا سامويلسون،

متاحة.»18 دراجة أفضل
تاليش ومع مساس، بال الريايض التوازن اقتصاد املسماة املثىل الدراجة ظلت
بضعة الكاملة العودة استغرقت إليها. يعودون االقتصاديون بدأ الكبري، الكساد ذكريات
ويف العرشين، القرن ثالثينيات مطلع يف بالفعل ظاهرة كانت البدايات لكن أخرى، عقود

سربينجز. كولورادو وأعني ببال، يخطر ال مكان

البلدة بتلك السل مصحة يف النقاهة فرتة بابسون وروجر فيرش إرفينج من كل أمىض
عىل ماكوالي فريد وحلَّ جديد. قرن وبداية القرن انتهاء مع كولورادو بوالية الواقعة
إقامة بني الصلة تبدو سنني.19 ببضع ذلك بعد طويلة إقامة ألجل سربينجز كولورادو
لم لكنها عَرضية، صلة األسهم بسوق املعنية وأبحاثهم الجبال يف املؤقتة الرجال هؤالء
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العالم يف الرائد املركز سربينجز كولورادو جعل الذي الثالث، كاولز ألفريد مع كذلك تكن
العرشين. القرن ثالثينيات يف واإلحصائية الرياضية االقتصادية البحوث يف

فأُرسل بسنتني، ييل جامعة يف تخرجه بعد ١٩١٥ سنة السل بمرض كاولز أصيب
أبعد هو بما لالهتمام يكفي بما معاىف أنه ١٩٢٥ سنة إال يشعر لم كولورادو. إىل
كاولز كان العائلة. ثروة إدارة يف أبيه مساعدة إىل اتجه وعندها مرضه، فراش من
«شيكاجو لصحيفة املذهل الصعود وراء كان الذي الهادئ األعمال عبقري وَسِميَّ حفيَد
األوىل الصفحة يف نُرش نعي زعم لقد عرش. التاسع القرن من األخري النصف يف تريبيون»
يَستثمر لم علمنا، حدود «يف أنه ١٨٨٩ سنة الجد كاولز ألفريد تويف عندما تريبيون من
موته. بعد كومباني تريبيون يف مساهم أكرب ثاني العائلة وظلت فخرس.»20 ماًال قط

القرن عرشينيات أواخر يف لكن البورصة، يف متداولة تلك تريبيون أسهم تكن لم
يف أصدقاء كاولز وجد األسهم. سوق نحو إال ليوجهه ثري شاب خيال يكن لم العرشين،
معاق وهو أحدهم، كان باألسهم. نفسه هو منه حتى اهتماًما أكثر سربينجز كولورادو
إخبارية رسالة ينرش سابق، إطارات وبائع األوىل العاملية الحرب محاربي قدامى من
داو.21 نظرية شعلة كحامل هاملتون بيرت ويليام كخليفة األرجح عىل مكانته خت رسَّ

ملهوف؛ كمشارك منه أكثر مهتم غري كغريب سرتيت وول سوق من كاولز اقرتب
املختلفة، املالية الخدمات من كثري يف أشرتك «كنت بعقود: ذلك بعد مقابلة يف قال حيث
أتتبع بدأت لذا وأختاره؟ أفضل أيها أنظر ال فلماذا اليشء. بعض إرساًفا يل األمر وبدا
رأى ،١٩٣٢ سنة يف انتشاًرا.»22 األكثر والعرشين األربع املالية الخدمات ١٩٢٨ سنة
الخلفية يمتلك يكن لم لكنه بيانات، من لديه ما بكل يشء لفعل حان قد الوقت أن كاولز
كان للرياضيات أستاذ مع تواصل مشاورات، وبعد قدًما. للميض تؤهله التي اإلحصائية
أيًضا أوصاه لكنه مساعدته، عىل األستاذ فوافق سربينجز، كولورادو يف الصيف يقيض
فيرش. إرفينج وهو أال األسهم؛ وسوق باإلحصاء باهتمامه معروف باقتصادي يتصل بأن
رة، مدمَّ العامة سمعته وكانت شديدة، مالية ضائقة فيرشيف كان الوقت، هذا بحلول
الذي الفائدة» «نظرية بحث ١٩٣٠ سنة نرش قد كان العمل. من يمنعه لم ذلك لكن
أهم اليوم ويعترب املايل، االقتصاد علم حول السابقة كتاباته يف نظر وإعادة صقًال يمثل
يكتسب بالفعل بدأ قد أيده الذي الريايض النهج كان املضمار.23 هذا يف له مساهمة

أوروبا. يف سيما وال شعبية،
الجانب عىل األوروبيني األكاديميني العرشين القرن عرشينيات يف أمريكا ثروة أغرت
فيما نوبل نال الذي فريش راجنر النرويجي وهو — أحُدهم فأقنع األطلنطي، من اآلخر
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الرياضية. التوجهات ذوي لالقتصاديني جمعية تدشني يف إليه باالنضمام فيرش — بعد
النمسا يف تعلم بهارفرد أستاذ وهو شومبيرت، جوزيف مشارك كمؤسس إليهما انضم
أطلقوا يمارسونها. بمن معجبًا كان لكنه كثريًا، الرياضيات يمارس شخصيٍّا يكن ولم
صغرية اجتماعات يعقدون وبدءوا القيايس»، االقتصاد «جمعية الجديدة جماعتهم عىل
ما لفعل يكفي ما املال من لديهم يكن لم بحثية. أوراق خاللها تَُقدَّم آخر إىل حني من

ذلك. من أكثر هو
وعمه كاولز أبا َقبل من َعَرف الذي فيرش، استقَطب فقد كاولز. من خطاٌب فيَرش جاء
بشخص أشبه كان الذي لكاولز، بالنسبة للجمعية. كراٍع الصحيفة وريث ييل، جامعة يف
صندوق أمني صار حيث وتركيًزا؛ غرًضا الدور هذا أعطاه الفائدة، عديم محرتف غري
الرئييس والكاتب بل «إيكونومرتيكا»، املسماة الجديدة مجلتها توزيع ومدير املنظمة،
كولورادو يف االقتصادية للبحوث كاولز هيئة أيًضا أسس كما اجتماعاتها. ملحارض
اإلحصائيني من واثنني األمر أول استشاره الذي الرياضيات بأستاذ مستعينًا سربينجز،
لتويل شيكاجو إىل عودته بعد حتى التالية، السنوات ويف أبحاثه. يف ملساعدته الشباب
مهنته بتسجيل دائًما يعتز كان اليومية، كاولز هيئة أنشطة واعتزاله العائلة أعمال إدارة

«اقتصاديٍّا». باعتباره الذاتيه سريته يف
هيئة وندوات القيايس االقتصاد جمعية اجتماعات فخالل ذلك. يف الحق كل له كان
عىل العالم يف الرياضيني االقتصاديني من املتناثرة الزمرة أفراد تعرَّف الصيفية، كاولز
كاسحة فكرية حركة سيصبح ما أُسس مشكِّلني بعضهم، أفكار وعىل البعض بعضهم

التالية.24 الفصول يف وتجاوزاتها انتصاراتها سنتناول
التي النتائج قدم فقد األسهم. بسوق بالتنبؤ كاولز اهتمام بفضل بدأ العمل هذا كل
اليوم يف سينسيناتي يف القيايس االقتصاد لجمعية اجتماع يف الشأن ذلك يف إليها توصل
بنظام حاسبة وآلة موظفيه بمساعدة — ص محَّ قد كاولز وكان .١٩٣٢ سنة من األخري
عرشة بست الخاصة األسهم مختارات — إم) بي (آي هولرييث طراز املثقبة البطاقات
رشاء خيار وحقوق تأمني، رشكة وعرشين لخمس االستثماري والسجل إحصائية، خدمة
الذي الوحيد للمتنبئ داو نظرية وافتتاحيات تنبؤ، خدمة وعرشين بأربع الخاصة األسهم

هاملتون. بيرت ويليام وهو باالسم، كاولز ذكره
«أيستطيع بعنوان بحثية ورقة تضمنته والذي — كاولز إليه توصل الذي الحكم كان
اشرتى الذي فاملستثمر ذلك. يستطيعون ال أنهم — التنبؤ؟» األسهم بسوق املتنبئون
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سيحقق كان ١٩٢٩ وديسمرب ١٩٠٣ ديسمرب بني فيما هاملتون تعليمات حسب وباع
واالحتفاظ الصناعي جونز داو متوسط رشاء ومجرد سنويٍّا. املائة يف ١٢ بنسبة عائًدا
لم اآلخرين، املتنبئني بني ومن سنويٍّا. املائة يف ١٥٫٥ بنسبة عائًدا سيحقق كان به
املتوسط فاقت التي األداء مستويات وحتى السوق، عىل التفوق من بعضهم إال يتمكن
الصدفة عنه ض تتمخَّ أن نتوقع أن يمكن مما — حدث إن هذا — كثريًا أفضل تكن «لم
تنبؤات جمعوا قد ومعاونوه كاولز كان إذْ أساس؛ بال تعليًقا ذلك يكن لم املحضة.»25
البطاقات، مئات من املكونة املخلوطة اللعب أوراق من مجموعات من السوق عن عشوائية
صحيفة عنوان كان التايل اليوم ويف املحرتفني. املتنبئني عىل اللعب أوراق تفوقت وإجماًال،
كاولز ألفريد … سرتيت وول خرباء عىل الحظ ًما «مقدِّ يقول: الرئييس تايمز» «نيويورك

املتنبئني.»26 اتباع من أفضل اللعب أوراق عىل االعتماد أن يؤكد الثالث
لسنوات وساند بالسوق، التنبؤ بمقدوره أحد» «ال بأنه مقتنًعا نفسه كاولز يكن لم
عىل التفوق عىل يقدرون ربما أنهم ظن الذين واإلحصائيني االقتصاديني عمل عديدة
الفرتات امتداد عىل أنه إحصائييه وأحد كاولز وجد ،١٩٣٧ سنة ويف سرتيت. وول خرباء
متحركة األسهم مؤرشات بقاء احتمال يكون سنوات وثالث دقيقة ٢٠ بني ترتاوح التي
بالنسبة صحيح (والعكس اتجاهها انعكاس من أرجح التالية الفرتة يف نفسه االتجاه يف
من النوع «هذا أن إىل نبَّها بها، أحد اهتمام األنماط هذه تثري أن وقبل األطول). للفرتات
أو منتظمة أرباح تحقيق يف ثقة أي لديهم مضاربني ِقبَل من استخدامه يصح ال التنبؤ

كبرية.»27
ستاندرد أسهم مؤرش تمديد األسهم بسوق املعنية الكربى كاولز مرشوعات آخر كان
سنة حتى الوراء إىل زمنيٍّا ليعود (٥٠٠ بورز آند ستاندرد اآلن يسمى (ما ستاتيستيكس
صورة «رسم الهدف وكان أيًضا. الفرتة تلك مدى عىل املدفوعة األرباح وحساب ،١٨٧١
من املتحدة الواليات يف املالية األوراق من الفئة هذه يف يستثمرون ملن املتوسطة للتجربة
لورانس إدجار فعله مما ا جدٍّ كثريًا أشمل نسخة هذه كانت «.١٩٣٨ سنة إىل ١٨٧١ سنة
املدى عىل جيد استثمار العادية األسهم أن وهو واحًدا، الحكم كان .١٩٢٤ سنة سميث
وتدر املائة يف ١٫٨ بنسبة السوقية القيمة يف سنوية زيادة متوسط تحقق حيث الطويل؛
السندات أدرَّت ذاتها، الفرتة مدى وعىل .١٨٧١ منذ املائة يف ٥ بنسبة أرباح متوسط
من اهتماًما الدراسة هذه نيل من الرغم وعىل املتوسط.28 يف املائة يف ٤٫٢ الرتبة عالية
سوق عوائد يحسبون ملن مرجًعا زالت وما — سرتيت وول مماريس وبعض الباحثني

52



وركينج هولربوك إىل ماكوالي فريد من العشوائي السري

كتاب أحدثها التي الجماهريية الضجة تُحدث لم فإنها — الطويل املدى عىل األسهم
األسهم. برشاء مهتمون كثريون هناك يكن ولم ١٩٣٩ عام العام كان سميث.

قيمة أية املالية لألسواق كانت إذا ما بمناقشة مهتمون كثريون هناك يزال ال كان
يف غريه املفكرين ومعظم ماكوالي وفريد كينز مينارد جون كان اجتماعيٍّا. تعويضية
هولربوك رشع اجتماعيٍّا. تعويضية قيمة ذات ليست أنها يرون اآلخرين القرن ثالثينيات
هيئة ندوات حضور عىل املواظبني ومن ستانفورد بجامعة زراعي باحث وهو وركينج،
ونالت املعاكس االتجاه يف أشارت التي األدلة من مجموعة تجميع يف الصيفية، كاولز
املستقبيل االتجاه مع بشدة منسجمة أنها الحًقا أثبتت لكنها الزمان، ذلك ضئيًال اهتماًما

االقتصاد. لعلم
جامعة من الدكتوراه عىل فيها، ونشأ كولورادو يف ُولد الذي وركينج، حصل
الطلب ملنحنى اإلحصائية الخصائص حول أطروحة بمقتىض ١٩٢١ سنة ويسكونسن
كانت إذا ما — ١٩٢٣ سنة وكانت — املنشورة مقاالته أوىل محصت البطاطس. عىل
نعم؛ اإلجابة وكانت األسعار، مستوى يف تغريات إىل تؤدي املتداولة النقود يف التغريات
املسائل إىل وركينج عاد ما ورسعان استحسانه.29 ونال فيرش إرفينج انتباه لفت مما
لجامعة التابع األغذية بحوث معهد لدى وظيفة عىل ١٩٢٥ سنة حصل حيث الزراعية؛

الطويل. املهني مشواره من تبقى ما طوال بها احتفظ ستانفورد
الزراعية املستقبلية العقود أسواق أن لألكاديميني بدا كلها، املالية األسواق بني من
القمح لبيع عقود املستقبلية العقود وهذه وضوًحا. األشد االقتصادية الوظيفة تحقق
املستقبل، يف محدد تاريخ يف محدد بسعر رشائها أو أخرى سلعة أي أو الذرة أو
األسعار تثبيت املشرتين كبار من وغريهما السكر تكرير ومصانع القمح ملطاحن وتتيح
سنة سميث آدم كتب األمان. من مماثًال مستوى املزارعني وتعطي للمستقبل، والتخطيط
القانون من التامة الحماية تستحق تجارة «ال املستقبلية: الذرة عقود عن يقول ١٧٧٦
للكراهية عرضة تجارة توجد ال ألنه الذرة]؛ تجارة من [أكثر بشدة تتطلبها تجارة وال

القدر.»30 هذا بمثل الشعبية
املستهلكني من عادة تأتي املتحدة اململكة يف صخبًا االحتجاجات أشد كانت
يف أما الغذاء. سعر رفع يف املضاربني عىل بالالئمة ينحون كانوا الذين الحرضيني
املنتجات أسعار انخفضت وكلما املزارعني، من تأتي الشكوى فكانت املتحدة، الواليات
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معاديًا جمهوًرا خلق مما املستقبلية؛ العقود تجار عىل بالالئمة ينحون كانوا الزراعية،
القرن تسعينيات يف املزارعني ثورة ذروة ويف األسهم. حالة يف موجوًدا يكن لم للسوق
سيحظران كانا قانونني مرشوعي والشيوخ النواب مجليس من كل سنَّ عرش، التاسع
قط يحسما لم املجلسني أن من الرغم عىل املستقبلية، العقود يف التعامل كل عمليٍّا
العقود يف التعامل عىل حظًرا الرايخستاج فرض أملانيا، ويف النسختني. بني االختالفات

31.١٨٩٦ سنة املستقبلية
القرن ثالثينيات يف الغبار» «قصعة أوضاع من األمريكيني املزارعني معاناة ظل يف
واستجابة جديد. من املستقبلية العقود يف التعامل ضد أصواتهم رفعوا فإنهم العرشين،
اكتشاف إىل — البداية يف — منه سعيًا املستقبلية العقود أسواق يدرس وركينج بدأ لذلك،
اإلجابة فكانت املزارعني، عرق من كبرية أرباًحا بالفعل حققوا املضاربون كان إذا ما
املأخوذة التعامالت سجالت وبتمحيص يحدث. لم ذلك أن ١٩٣١ سنة إليها توصل التي
املتعاملني وركينج فصل الرئيسية، الحبوب بورصة وهو للتجارة، شيكاجو مجلس من
بدافع ويبيعون يشرتون كانوا الذين واملزارعني التجار عن «مضاربني» اعتربهم الذين
املضاربني أن صها محَّ التي البيانات من سنة واألربعني االثنتني مدى عىل ووجد الرضورة،

أمواًال.32 خرسوا — كمجموعة —
بعض فوجد املستقبلية، العقود أسعار تحركات يدرس فبدأ ُقدًما وركينج مىض
االرتفاع إىل بقوة تميل القمح «أسعار أن: ١٩٣١ سنة ذكر حيث لالهتمام؛ املثرية األنماط
االنخفاض وإىل السعر، متوسط يف انخفاًضا تشهد مواسم ثالثة ييل الذي املوسم خالل
العالقة هذه وتُعزى السعر. متوسط يف ارتفاًعا تشهد مواسم ثالثة ييل الذي املوسم خالل
عىل أحكامهم يف — بإفراط التأثر إىل القمح عقود يف املتعاملني ميل إىل منها جزء يف
وركينج رآه مما كثريًا لكن األخرية.»33 السنوات يف السائدة األسعار بذكرى — األسعار

عشوائيٍّا. بدا األسعار تحركات يف
صفحات عىل مبادلة يف ١٩٠٥ سنة صيغت العشوائي» «السري عبارة أن يبدو
املرتنحة للحركات الريايض الوصف بخصوص اإلنجليزية «نيترش» بمجلة القراء رسائل
بالبحث معنيٍّا االقتصادية للبيانات املبكرة الدراسات معظم يكن ولم افرتايض.34 لسكِّري
ُوجد أن املفاجأة قبيل من وليس — التمييز سهلة أنماط عن بل السكارى ترنحات عن
والبقع الربيطانية األعمال دورة بني املزعومة الصلة أحدها — األنماط هذه من كثري
اقرتح عندما العرشين القرن عرشينيات منتصف يف شهري آخر مثال وجاء الشمسية.
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النشاط أن — األعمال لدورة موسكو معهد مؤسس — كوندراتيف نيكوالي الشاب
قرن.35 نصف الواحدة طول «أمواج» يف يتحرك االقتصادي

الرباونية كالحركة العشوائية العمليات رياضيات وفهم اإلحصاء علم دراسة تقدُّم مع
الظاهرة. الدورات هذه يناقشون العمل هذا طليعة يف يقفون من بدأ أوسع، نطاق عىل
يف — كامربيدج بجامعة األستاذ — يول أدني جورج ألقاه الذي الرئايس الخطاب ففي
الرباونية الحركة أن عىل برهن الربيطانية، امللكية اإلحصائية الجمعية أمام ١٩٢٥ نوفمرب
عىل عشوائية تبدو ال مثرية أنماًطا تُنتج أن التعديل من قليل بيشء يمكن العشوائية
ما موسكو يف كوندراتيف لدى يعمل ريايض كتب سنني، ببضع ذلك وبعد اإلطالق.36
سلوتسكي يوجني كتب حيث األنماط؛ عن الباحثني لزيف القاطع الفضح يُعترب صار
التحركات من متعاقبة سالسل يف تحدث االقتصادية الحياة ظواهر «معظم يقول:
هذه من متطابقتان موجتان اإلطالق عىل توجد وال األمواج.» مثل والهابطة الصاعدة

األمواج:

من الكثري خضم يف حتى نكتشف، أن األحوال معظم يف املمكن من لكن
تقريبية. واطراد اتساق أوجه عىل أمارات الفردية، والخصوصيات الظواهر
أمواًجا معينة طبقة إىل تنتمي التي األمواج فوق غريزيٍّا تكتشف املراقب فعني
الذهن إىل تتبادر … التوافقي التحليل فكرة أن والنتيجة منها، أصغر أخرى

عفوية.37 تكون تكاد بطريقة

ثم ومن االقتصادية، البيانات يف مطردة أمواج رؤية «نريد» نحن أخرى، بعبارة
التنبؤ يمكن منتظمة أمواج أنه — للواقع خالًفا — بدا ما لينشئ مىضسلوتسكي نراها.
االنتظام معايري لكل مستوفية متعددة سالسل أنشأ فحسب، عشوائية أعداد وبجمع بها.

آنذاك. املوجودة اإلحصائية
برميات ماكوالي فريد طرحها التي نفسها الفكرة يطرحان وسلوتسكي يول كان
االقتصادي ألقاه الذي املرح الخطاب من الرياضية الرصامة غياب مع لكن املعدنية، العملة
أم تقدًما األكثر اإلحصاء نظريات ستصدق: أيهما يتساءالن: أنهما بدا العشاء. حفل يف

خداعهما؟ يسهل اللتني عينيك
والعشوائية األنماط حول سلوتسكي ملقالة اإلنجليزية باللغة ملخصمقتضب انترش
كاملة ترجمة ١٩٣٧ سنة ونُرشت العرشين، القرن ثالثينيات أوائل يف كاولز جماعة بني
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كولورادو يف ١٩٣٦ لسنة الصيفي البحثي املؤتمر ويف «إيكونومرتيكا». مجلة يف لها
إىل تنظر … االقتصادي للفكر «مدرسة اآلن توجد أنه املتحدثني أحد ذكر سربينجز،
املرتاكمة؛ العشوائية للسالسل إحصائيٍّا مكافئة باعتبارها االقتصادية الزمنية السالسل

بها.»38 التنبؤ يمكن ال جوهريٍّا فهي ثم ومن
املستقبلية العقود أسعار بيانات تكون أن إمكانية نحو يقينًا يميل وركينج كان
أي األدلة لهذه أن أدركوا من «قليلون يقول: بعد فيما كتب حيث عشوائية؛ يْدرسها التي
واضحة فكرة أية لديه — علمي حدود يف — أحد يكن ولم األسعار. لنظرية مهم معنى
هذه تفسري يف حائًرا طويلة فرتة ظللت — األقل عىل — أنا األدلة. هذه تعنيه قد عما

املشاهدات.»39
والسفن الطائرات صانعي ليعلِّم الثانية العاملية الحرب أثناء دراساته وركينج قطع
تكاليف تحمل دون التصنيع عيوب عىل السيطرة كيفية األمريكيني واملدافع والدبابات
القرن عرشينيات يف ُطورت التي الجودة عىل الرقابة طرق باستخدام ذلك وفعل زائدة،
لتعيني اإلحصاء استخدمت التي تي، آند تي إيه لرشكة التابعة بل مختربات يف العرشين
يف قضاها التي السنوات أدت لوركينج، بالنسبة بها. املسموح التصنيع عيوب حدود

يبدو. فيما فكري إنجاز إىل املقبول غري والخطأ املقبول الخطأ بني الفرق تدريس
يف األمريكية االقتصادية للجمعية السنوي االجتماع يف قدمها بحثية ورقة يف كتب
االقتصادية الشئون يف املمكنة التوقعات أَتمَّ أنَّ بد «ال يقول: ١٩٤٨ ديسمرب يف كليفالند
بها، التنبؤ يمكن ال مستقبلية أحداث عىل يتوقف الناتج ألن جوهري؛ لخطأ عرضة
ما هو شاغله كان معني.» حتمي» «خطأ عىل تشتمل السوقية التوقعات فإن ثم ومن
أو لألخبار فعلهم رد يف املضاربني مبالغة نتيجة مقبول» غري «خطأ وجود احتمال مدى
جانب من املتكررة األخطاء من نوع فأي الستيعابها. ينبغي مما أطول وقتًا استغراقهم

بها: التنبؤ يمكن ال متكررة سوقية أنماط إىل سيؤدي املضاربني

السعرية بالتغريات التنبؤ الظروف، من معينة مجموعة أية ظل يف أمكن، لو
إذن كانت السوقية التوقعات أن بد فال التنبؤات، هذه وتحققت املستقبلية
التي البيانات االعتبار بعني ستأخذ كانت املثىل السوقية فالتوقعات معيبة.

السعري.40 بالتغري الناجح التنبؤ أتاحت

تصوير مع متفقني زالوا ما االقتصاديني معظم فيه كان وقت يف هذا وركينج كتب
يكون أن الشخصالعادي يتوقع بما «التنبؤ إىل سعيًا عقيمة كمزاولة املالية لألسواق كينز
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«جوهرة»، باعتباره الساخر كينز بوصف وركينج وأشاد العادي.» الشخص رأُي عليه
إخفاقها. مدى عىل ال األسواق نجاح مدى عىل للرتكيز الوقت حان ربما أنه رأى لكنه
١٩٣٢ سنة كاولز ألفريد إليه خلص الذي ظاهريٍّا املثبِّط االستنتاج إىل يُنظر أن واقرتح
قائًال: إيجابية، أكثر منظور من — التنبؤ يمكنهم ال األسهم بسوق املتنبِّئني أن وهو —
فإخفاقات السوق. كمال عىل دليًال يكون ربما … االحرتايف التنبؤ يف الظاهر «النقص

للسوق.» تُحسب … األسهم بسوق املتنبِّئني
إذا التي السوق، كفاءة بفرضية يُعرف صار عما واضح ترصيح أول ذلك كان
أصدروا قد آخرون كان العرشين. القرن فكر يف البارزة العالمات من نجدها إليها نظرنا
األحداث وتوقع بل املعلومات تجميع عىل املالية األسواق قدرة بشأن عظيمة ادِّعاءات
أسعار لتحركات الظاهرية العشوائية عىل مالحظاتهم أبدوا قد آخرون وكان املستقبلية.

االثنني. بني جمع من أول وركينج كان السوق.
يتنبه أن دون يمر الترصيح هذا كاد البارزة، الفكرية املعالم من ا جدٍّ الكثري ومثل
إلدارة هارفرد بكلية األستاذ نظر لفتت البحثية الورقة أن إال الزمان. ذلك يف أحد إليه
مرييل رشكة من املمولة املالية، املعارف لتقدُّم مرييل مؤسسة يدير كان الذي األعمال
برينيجر كلود فاختار األبحاث، من املزيد إلجراء مالية منحة عىل وركينج فحصل لينش،
بحوث معهد يف مكتبه يواجه مكتبًا له واتخذ له، مساعًدا — بستانفورد الطالب —
ومقياًسا برينيجر) تعبري (حسب الغاشمة» «القوة مستخدًما بالعمل وكلَّفه األغذية،
املستقبلية العقود أسواق اقرتبت مدى أي إىل ليقيِّم فقط وركينج تصميم من إحصائيٍّا

به. التنبؤ يمكن ال الذي األمثل الوضع من الحقيقية
— ١٩٥٣ سنة للدكتوراه أطروحته يف برينيجر إليه انتهى الذي االستنتاج كان
ميًال أظهرت املستقبلية العقود أسواق أن — أيًضا وركينج استنتاج عمليٍّا كان والذي
أو أسبوع من فرتات مدى عىل تستطيع أنك بمعنى الفعل؛ رد يف املبالغة إىل طفيًفا
أحد يف ينبغي مما أكثر ارتفعت األسعار أن عىل باملراهنة املال من قليل ربح أسبوعني
«استمرارية تجاه أكرب ميًال أظهرت كما اتجاهها، تعكس أن توشك وأنها االتجاهات
يحقق أن يمكن أخرى، بعبارة أسبوًعا. عرش ستة إىل أربعة من فرتات مدى عىل السعر»
بقوله: برينيجر وخلص األسعار. اتجاهات استمرارية عىل باملراهنة الربح بعض املرء
الحالة تحقيق إىل طريق أقرب الحظناه الذي السلوك نوع يمثِّل أن تماًما الجائز «من
أي عىل «كماًال» أكثر السوق كانت لو أنه تماًما الجائز ومن تحقيقها. يمكن التي املثىل
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املطلوب املضاربني اهتمام عىل للحفاظ كافية ربح تحقيق فرص عىل اشتملت ملا نحو،
مستمرة.»41 إلبقائها

املدير منصب إىل ُرقي حيث النفط؛ قطاع يف وظيفة عىل برينيجر حصل ذلك، بعد
يكن لم نيكسون. إدارة يف النقل حقيبة وتوىل كاليفورنيا أوف أويل يونيون رشكة يف املايل
األسواق يدرسون الذين لالقتصاديني يتسنى بحيث عمله لنرش الوقت وال الحافز لديه
اكتسحت فيما محدوًدا دوًرا يلعب وركينج معلِّمه ظل األثناء، هذه يف عليه. االطالع املالية

التاليني. العقدين طوال األكاديمية الدوائر العشوائي السري ثورة
يعرفه ال ومن متحفًظا، شخًصا كان فوركينج بالشخصية. جزئيٍّا يتعلق األمر كان
ينبغي، مما أكثر الطراز عتيق أيًضا وكان الطبع. يف سوءًا التحفظ هذا يرى كان جيًدا
بدًال فظل نظرياته، يف قدًما مضيِّه دون حالت لدرجة التجريبية باألدلة التمسك وشديد
وهو هاوثاكر، هندريك االقتصادي يقول الختبارها. جديدة طرق عن يبحث ذلك من
يقبل يجعله مما أكثر املعرفة من «أوتي الخمسينيات: يف ستانفورد يف زمالئه أحد
تفنِّدها.» أمثلة يعرف كان نظرية، إىل أحٌد يتوصل كان أن وبمجرد عامة. نظرية أية
علم يف الكربى الشاملة النظريات عنفوان العرشين القرن وستينيات خمسينيات شهدت

املفنِّدة. األمثلة مع التسامح من قليل إال هناك يكن ولم االقتصاد،
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الثالث الفصل

إىلسوق يأيتباإلحصائي ماركويتز هاري
األسهم

اسرتاتيجية من متساويني جزأين من يتألَّف االستثمار يف الحديث الكمي النهج
الثانية. العاملية الحرب إبان املدفعية يف والخربة البوكر

∗∗∗

سبيل يف الرياضية بمهاراته ساهم الذي الوحيد االقتصادي وركينج هولربوك يكن لم
سنوات فريدمان ميلتون قىض الذي اليشء وإليكم الثانية. العاملية الحرب يف الحلفاء

يفعله: الحرب

أن فيمكنك تشظِّيها، يف التحكم وبمقدورك للطائرات، مضادة دانة لديك
القطع؟ هذه تريد حجم فبأي معني. بحجم قطع إىل تتكرس بحيث تَُحزَّها
كبرية، القطع كانت إذا كبرية؟ قطعة ٢٠ أم صغرية قطعة ٦٠٠ أتفضل
لديك يكن لم إذا لكن تصيبها، عندما العدو بطائرات حقيقيٍّا رضًرا فستلحق

مفاضلة. هناك اإلصابة. لتحقيق كبرية فرصة توجد فال قطعتني، سوى

خضم يف املحك. عىل كانت فاألرواح نظري، تدريب مجرد التدريب هذا يكن لم
للحصول املتحدة الواليات إىل عائدين املدفعية ضباط طار ،١٩٤٤ سنة الثغرة» «معركة
البالغ االقتصادي ذلك من االقرتابي التفجري صمامات ضبط عن معلومات أحدث عىل
علم يف املتقدم التدريب بعض بل عسكرية، خلفية لديه ليست الذي عاًما وثالثني نيًفا
وهو كولومبيا، بجامعة اإلحصائية البحوث فريق مدير نائب فريدمان كان اإلحصاء.1
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اإلحصائية النظرية استخدام أي العملياتية»؛ «البحوث الحًقا يسمى صار ملا نموذج
أيام من املقرب صديقه كان فقد املدير وأما أفضل. عسكرية قرارات التخاذ والرياضية

واليس. ألن دبليو شيكاجو، بجامعة العليا الدراسات
ورسعان العرشين، القرن ثالثينيات يف املتحدة اململكة يف العملياتية البحوث نشأت
قدره حق عموًما يُْقَدر ال كان وإن — حاسًما دوًرا لعبت وقد األطلنطي، عرب انترشت ما
العدائية، األعمال انتهاء وبعد الثانية. العاملية بالحرب الفوز عىل الحلفاء مساعدة يف —
االستخدامات عىل مماثلة أساليب يطبِّقون الحرب إبان العملياتية البحوث مخرضمو بدأ
— ماركويتز هاري نرش ،١٩٥٢ سنة ففي األسهم. سوق يف كاالستثمار السلمية
واملشورة العملياتية البحوث بني تاريخية مزاوجة — بشيكاجو العليا الدراسات طالب
املحفظة» «اختيار سماه فيما نهجه كان فاينانس». أوف «جورنال دورية يف االستثمارية
تلك مع كثرية نواٍح يف يشرتك وكان والعائد، املخاطرة بني باملوازنة العناية كل يُعنَى

القنابل. تشظِّي عىل الحرب زمن أُجريت التي الحسابات
عائًدا — ماركويتز أطروحة مناقشة لجنة ضمن كان الذي — فريدمان يقول
التضحية تريد الذي القوة مقدار ما بالضبط: نفسها بالصورة «األمر الوراء: إىل بالذاكرة
الذي العائد مقدار ما تماًما: نفسه األمر هو هذا أعىل؟ إصابة احتمال تحقق لكي به
املنطقية الطبيعة كانت له؟ خططت ما عىل حصولك احتماَل تزيد لكي به التضحية تريد
بجامعة أستاذ كتب أْن كبرية مفاجأة تكون ال ربما التماثل، هذا ظل يف سواء.» للمشكلة
يلخص «إيكونومرتيكا» ملجلة مقاًال الثانية العاملية الحرب إبان مدفعية وضابط أكسفورد
األولية نتائجه ماركويتز نرش بعد لألمان» «األولوية يعطي األصول اختيار يف مماثًال نهًجا
روي، دي إيه وهو أكسفورد، بجامعة األستاذ يتابع ولم أشهر.2 بثالثة ١٩٥٢ مارس يف

عليها. فثابر ماركويتز أما ذلك، بعد املسألة هذه

قنبلتك من تريدها التي الشظايا عدد حساب من أصعب األسهم من مثىل محفظة اختيار
بالضبط، نعرف أن املمكن من كان فريدمان، بيَّنه الذي املثال ففي انفجارها. بعد
تولِّدها أن يرجح التي القطع عدد ظروفها، يف التحكم يجري التي التجارب خالل من
املحصلة ستكون ماذا بيقني نقول أن تماًما املستبعد من يكون ويكاد املدفعية. دانات
االقتصاديون يكن لم االحتماالت. تكون قد ماذا حتى أو ما اقتصادي الختيار النهائية
بالتوازن؛ الخاصة معادالتهم يف الاليقني هذا تضمني كيفية يعرفون األوائل الرياضيون
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هذه وكانت تامة. بصرية يملكون االقتصاديني نشطاءهم أن مفرتضني تجاهلوه، لذا
منطقيٍّا. مستحيلة بل فحسب، واقعية غري ليست التامة البصرية ألن مشكلة؛

مورجنشترين. أوسكار النمساوي االقتصادي لدى هاجًسا املنطقي الخلل هذا صار
التي االقتصادي الفكر مدرسة لكن الحرة، السوق إىل بميلهم معروفون النمساويون
الذي لاليقني، كبريًا احرتاًما أيًضا أظهرت عرش التاسع القرن أواخر يف فيينا يف ظهرت
مطلًقا اليقني وجود استحالة وراء السبب ولتوضيح عليه. الرتكيز مورجنشترين اختار
هوملز رشلوك الخيايل املحقق تعرض عن حكاية مورجنشترين ألَّف البرشية، الشئون يف

يقتله. فسوف موريارتي به أمسك وإذا موريارتي، الدكتور يدي عىل ملطاردة
منتصف يف واحدة مرة ويتوقف دوفر، إىل متجًها قطاًرا لندن يف هوملز يستقل
رسيًعا قطاًرا سيستقل أنه البداية يف فيفرتض املحطة، يف موريارتي هوملز يرى الطريق.
الوسيطة. املحطة يف القطار من النزول ويقرر أوًال، هناك إىل للوصول دوفر إىل توقف بال
هوملز يواصل أن ينبغي الحالة هذه ويف هوملز، سيفعله ما يخمن قد موريارتي لكن
دائًما «هناك يقول: ١٩٣٥ سنة مورجنشترين كتب دواليك. وهكذا دوفر. إىل طريقه
إذن بالتبادل. التخمينية املضادة الفعل وردود الفعل ردود من متناهية غري سلسلة

يتفقان.»3 ال االقتصادي والتوازن املطلقة فالبصرية
ولم باملستقبل، التبرص عىل للقدرة حدوًدا يتضمن اقتصاد علم مورجنشترين أراد
وأثارت لهم. ازدراؤه ازداد الذين االقتصاديني، رفاقه عمل يف االقتصاد لهذا أثًرا يَر
الشباب الكينزيون فيها أقحم التي العرشين، القرن ثالثينيات أواخر تطورات غضبه
يتناغم فبدأ البصرية، تام الريايض االقتصاد علم عىل البصرية ناقصة مهلهلة معادالت
عن ١٩٢٨ إىل تعود بحثية ورقة إىل أحدهم هه وجَّ الذين ورياضييها، فيينا علماء مع

نويمان.4 فون جون املجري الريايض كتبها البوكر
ثقايف مصباح أسطع ١٩٣٠ سنة املتحدة الواليات إىل هجرته بعد نويمان فون صار
أينشتاين ألربت فيه عمل الذي املكان وهو — برنستون يف املتقدمة الدراسات معهد يف
واخرتاع الذرية القنبلة وتصميم األطلنطي معركة تخطيط عىل ساعد حيث — أيًضا
متأثًرا املوت يصارع كان وبينما العرشين، القرن خمسينيات أواخر ويف الكمبيوتر.
نرش ذرية، تفجري تجارب حضوره نتيجة األرجح عىل أصابه الذي العظام برسطان
أروقة عرب املتحرك بكرسيه يتجول وهو النووية الهاوية حافة اسرتاتيجية حول مذهبه
«الدكتور فيلم — األقل عىل جزئيٍّا — قصته من استُوحي حيث واشنطن؛ يف السلطة

كوبريك. ستانيل للمخرج سرتينجالف»
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أعظم جنس إىل ينتمي غريب كائن دور االقتصاديني عالم يف نويمان فون لعب
بحثية ورقة ت غريَّ وقد معارفه. عىل اآلخرين إلطالع وجيزة لفرتة فيهبط بكثري، تقدًما
أسلوب االقتصادي التوازن رياضيات عن العرشين القرن ثالثينيات أوائل يف كتبها
الورقة فجرتها التي الفكرية الثورة كانت وربما بل ا.5 تامٍّ تغيريًا املوضوع هذا مناقشة

أهمية. أعظم ١٩٢٨ سنة البوكر اسرتاتيجية عن كتبها التي
أللعاب املبارشة الرياضية املبادئ استجالء قوامه علمي تراث بالفعل يوجد كان
الحركات، من «صحيحة» مجموعة عىل يشتمل ال إذ مختلفة؛ فلعبة البوكر أما كالشطرنج،
عن يستعيض نويمان فون رشع واالنسحاب. الغش من يقيني غري مزيج مجرد بل
اشتمل ريايض عقالني بنهج البوكر نجاح يف أساسيني يعتربان اللذين واالجتهاد الحدس
بعبارة ما. نمط عىل التعرف الخصم يستطيع ال بحيث عشوائيٍّا تحركاته املرء تغيري عىل
إن وحيث معدنية، عملة برمي ينسحب أو يستمر كان إذا ما الالعب يقرر أخرى،
هذا نحو العشوائية القرعة الالعب ح يرجِّ غريها، من أكثر بالنجاح تبرش الحركات بعض
عىل تستقر متوازنة غري معدنية عملة أو املثقل ماكوالي فريد نرد ل (تأمَّ ذاك أو التحرك
فوز إىل رسيٍّا طريًقا االسرتاتيجية هذه تكن لم املرات). من املائة يف ٦٠ بنسبة «الوجه»
يف قرارات والتخاذ اللعبة، هذه ملمارسة منطقيٍّا متسقة طريقة مجرد كانت بل مؤكد،

الاليقني. مواجهة
عىل النازيون أجربه أن بعد ١٩٣٨ سنة املتحدة الواليات إىل مورجنشترين وصل
يلح وأخذ نويمان فون عن بحث برنستون. يف وظيفة عىل وحصل فيينا، عن الرحيل
فكانت االقتصاد، عىل آثارها ويبحث وضعها التي البوكر نظرية يف النظر يعيد كي عليه
الذي صفحة، ٦٤١ يف الواقع االقتصادي» والسلوك املباريات «نظرية كتاب النتيجة
بمحض يتعلق فيما .١٩٤٤ سنة ونُرش ومورجنشترين نويمان فون تأليفه يف اشرتك
6،١٩٢٨ سنة كتبه قد نويمان فون كان ما إىل قليًال إال الكتاب يُِضف لم املباريات، نظرية
الذي املأزق أيًضا حلَّ كما الكربى، نويمان فون لفكرة ووزنًا شكًال أعطى كان وإن
ينبغي نويمان، فون لحسابات فوفًقا موريارتي. والدكتور املسكني هوملز رشلوك واجهه
يف القطار من ينزل أن املائة يف ٦٠ بنسبة احتمال وجود مع عشوائيٍّا هوملز يقرر أن
املائة يف ٦٠ بنسبة احتمال وجود مع موريارتي يقرر أن ينبغي فيما الوسيطة، املحطة

ذلك؟ أفهمت دوفر.7 إىل مبارشة رحلته يف يميض أن
أكرب ولَّد الذي الجزء هي نفسها املباريات نظرية تكن لم لالقتصاديني، بالنسبة
املرء يزن أن ينبغي كيف يتناول الذي الفصل بل الكتاب، أجزاء من فوري انطباع

64



األسهم سوق إىل باإلحصائي يأتي ماركويتز هاري

غري املحصالت تكون عندما وخالصته: ما، خطوة اتخاذ يقرر أن قبل املحتملة املحصالت
لكل املنفعة) باسم أيًضا (تعرف عددية قيمة خصص احتمالية. بطريقة فكِّر يقينية،
عىل تحصل املنفعة، يف االحتمال ارضب منها. كل احتمال مدى قرِّر ثم محتملة، محصلة
لألشخاص وينبغي نويمان-مورجنشترين». لفون املتوقعة «املنفعة باسم يعرف صار ما
الريايض ذكر حيث بالكلية؛ جديدة فكرة هذه تكن لم املنفعة. هذه تعظيم العقالنيني
باللغة «إيكونومرتيكا» مجلة يف مقالته (نُرشت ١٧٣٨ سنة مماثًال نهًجا برينويل دانيال
االقتصاديني من كثري هناك كان الزمان ذلك يف لكن 8.(١٩٥٤ سنة مرة أول اإلنجليزية
أستاذ مارشاك، جاكوب املولد األوكرانيُّ األول معلُِّمهم وصار املزيد، بمعرفة مهتمون

كاولز. لهيئة البحثي واملدير شيكاجو بجامعة االقتصاد
سنة شيكاجو إىل اآلخر) هو (وانتقل املنظمة نقل قد الثالث كاولز ألفريد كان
وبعد أبيه. بوفاة كومباني تريبيون إدارة مجلس يف العائلة مقعد إليه آل عندما ١٩٣٩
كان عندما نفسها الوظيفة رفض أن سبق الذي — مارشاك اجتذب سنني، ببضع ذلك
نيويورك. يف ريسريتش سوشال فور سكول نيو من — كولورادو يف زال ما الهيئة مقر
األمواج أن أثبت الذي سلوتسكي، يوجني يد عىل كييف يف اإلحصاء تعلم قد مارشاك كان
مهني مشوار وبعد تماًما. عشوائية تكون أن يمكن االقتصادية البيانات يف الظاهرية
املراهقة سن يف اجتماعي ديمقراطي كسيايس مدهش نحو عىل باألحداث وزاخر مقتضب
درس حيث أملانيا؛ إىل مارشاك فر مبارشة، الروسية الثورة تلت التي السنوات خالل
ممن متألقة كوكبة حوله مارشاك جمع كاولز، هيئة ويف نويمان. فون والتقى االقتصاد
رؤية أصحاب أشخاًصا «أختار مفًرسا: مارشاك (قال نوبل بجائزة بعد فيما فازوا

الريايض. االقتصاد علم إليه توصل ما آخر مًعا ليبحثوا نافذة».)9
وأتى العلم، هذا إليه توصل ما آخر ضمن من ومورجنشترين نويمان فون كتاب كان
املباريات نظرية حول يومان مدتها ندوة لحضور شيكاجو إىل نويمان بفون مارشاك
ومورجنشترين نويمان فون مفهوم فيه ترجم مقاًال كتب بقليل، ذلك وبعد .١٩٤٥ سنة
«أن بقوله: مارشاك أجمل وقد االقتصاديون. رفاقه يفهمها لغة إىل املتوقعة للمنفعة

إحصائيٍّا».»10 «رجًال تكون أن ضمنًا يعني اقتصاديٍّا» «رجًال تكون

ينتمي الذي البقال فابن ماركويتز. هاري فهو إحصائي، رجل وقت أي يف هناك كان لو
جامعة يف سنتان مدته للبكالوريوس ا خاصٍّ برنامًجا برسعة أتم شيكاجو غرب شمال إىل
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اإلحصاء درس كاولز. هيئة يف طالب» «عضو وهو الدكتوراه لنيل يدرس وكان شيكاجو،
البحوث فريق مخرضمي أحد سافيدج، «جيمي» ليونارد أستاذه يد عىل شيكاجو يف
تعاون الذي فريدمان، ميلتون وصفه الذي الحرب، إبان كولومبيا بجامعة اإلحصائية
تردد.»11 بال بالعباقرة أنعتهم أن ويمكنني لقيتهم قالئل «أحد بأنه ما، وقت يف معه
إىل تحول هولندي فيزيائي وهو كوبمانز، جالينج يد عىل املفاضالت رياضيات درس
ُسميت طريقة الحرب إبان طور قد كوبمانز كان نوبل. بجائزة بعُد فيما فاَز اقتصادي،
األطلنطي العابرة التجارية للسفن استخدام أكفأ لتحديد الخطية» «الربمجة بعد فيما
يف وأستاذه ماركويتز أطروحة عىل املرشَف هو مارشاك جيكوب كان وذهابًا.12 جيئة
عائًدا ماركويتز يقول ومورجنشترين. نويمان فون أفكار إىل ومرشده الكيل االقتصاد
يل فقال أقتنع. لم مرة، ألول نويمان فون مسلمات قرأت «عندما الوراء: إىل بالذاكرة
نويمان.» فون ملسلمات مارشاك صياغة بقراءة عليك «حسنًا، كاولز: هيئة يف أحدهم

فاقتنعت.» مارشاك صياغة فقرأت
كاولز هيئة يف مارشاك مكتب خارج جالًسا ماركويتز كان ،١٩٥٠ سنة يوم ذات
أسهم سمسار هناك وكان املحتملة، األطروحة موضوعات عن مرشفه مع الحديث منتظًرا
األسهم.13 سوق عن الكتابة فيه الطالب عىل اقرتح حديث بينهما فدار أيًضا، ينتظر
بدافع ربما حماسيٍّا، فعل رد األستاذ أبدى فكرته، عىل مارشاك ماركويتز أطلع عندما
بهذه األصيل مؤسسها اهتمام عن ا جدٍّ بعيًدا كاولز هيئة أبحاث لتوجيهه بالذنب الشعور
سنة أعدَّها التي التنبؤ عن البحثية كاولز ورقة من نسخة ماركويتز أعطى ثم السوق،
يف العليا الدراسات كلية عميد إىل وأرسله ،١٩٣٨ لسنة األسهم لسوق وتأريخه ١٩٣٢

ذلك. بخالف قراءته له ينبغي ما حول لنصيحته طلبًا بشيكاجو األعمال إدارة
لبنجامني املالية» األوراق «تحليل منها كتب بعدَّة كتشام مارشال العميد أوصاه
مدير جراهام كان وليامز. بري لجون االستثمارية» القيمة و«نظرية دود، وديفيد جراهام
كولومبيا بكلية أستاذًا دود وكان كولومبيا، جامعة يف ومحاًرضا نيويورك يف ناجًحا أموال
تحول قد ،١٩٣٤ سنة نرش ما أول نرش الذي املالية»، األوراق «تحليل كان األعمال. إلدارة
لم لكنه فيه، حاشية وكل كلمة كل ماركويتز قرأ سرتيت. وول يف التأثري شديد عمل إىل
كبريًا عونًا ليس لكنه الصفقات، عن للبحث ممتاز دليل فالكتاب إلهام. مصدر فيه يجد

لالستثمار. عامة نظرية عن يبحث لشخص
مرصفيٍّا وليامز كان نهجه. يف مالءمة أكثر لوليامز القيمة» «نظرية كتاب كان
،١٩٣٢ سنة حتى رشكته يف فظل الكبري، االنهيار حلَّ عندما بوسطن يف صغريًا استثماريٍّا
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االقتصاد آليات «فهم يتعلم أن أمل عىل االقتصاد لدكتوراه هارفرد بربنامج التحق ثم
املحافظة السياسية وليامز معتقدات أن من قلًقا شومبيرت جوزيف مرشفه كان ككل».
عىل الرتكيز عىل فحثه األطروحة، عىل املرشفة اللجنة أعضاء من غريه سخط تثري ربما
االستثمارية». القيمة «نظرية النتيجة فكانت فيه.14 تحديه عىل أحد يجرؤ ال موضوع
والسندات األسهم يشرتون عندما — العقالنيون الرجال أبًدا يدفع «لن يقول: وليامز كتب
أقل، يدفعوا أن يمكنهم وال … املتوقعة املستقبلية لألرباح الحالية القيمة من أكثر —

متساوية.»15 معلومات املتعاملني كل وامتالك تامة منافسة وجود بافرتاض
عىل املتوقعة املستقبلية األرباح أساس عىل األسهم لتقييم دليًال الكتاب كان وهكذا
الثاني الجزء وليامز أهمل .١٩٠٦ سنة قديًما فيرش إرفينج ذكره ما كثريًا يشبه نحو
يوجد «ال يقول: الكتاب صفحات أوىل يف وكتب الاليقني، وهو لفيرش، التقييم معادلة من
مهما الحالية السوقية بأسعارها الجاذبية متساوية املالية األوراق جميع يعترب مشٍرت
مالية ورقة «أفضل عن يبحث هو العكس، عىل بل األسعار. هذه عليه تكون أن تصادف
املحفظة، بتنويع ُقرَّاءهما ودود جراهام نصح فقد مرتابًا. ماركويتز كان السعر».» بهذا
القيمة «نظرية قراءة يف قه تعمُّ ومع ودواعيه. التنويع هذا كيفية يف قا يتعمَّ لم كانا وإن
أوراًقا سيملكون املستثمرين أن افرتض وليامز حتى أنه ماركويتز رأى االستثمارية»،
دون السعر» بهذا مالية ورقة «أفضل رشاء عىل عازًما كان الذي فالشخص كثرية. مالية
وحدهم الحمقى ذلك، ومع سهم. أفضل وأعني واحًدا، سهًما إال ليشرتي يكن لم غريها

ذلك. يفعلون كانوا من هم
ينقص كان ما املخاطر. لتجنب ينوِّعون املستثمرين أن شك «ال ماركويتز: يقول
عىل قائم نهج يف يتفكر ماركويتز بدأ ككل.» املحفظة مخاطر فكرة هو وليامز تحليل
للعائد تقييًما سيجري كان مستثمر فأي ومورجنشترين. نويمان لفون املتوقعة املنفعة
عن ماركويتز عربَّ صحيًحا. تقييمه يكون أن احتمال يقيِّم ثم معني، سهم من يتوقعه الذي
ما). توزيع انتشار ملدى (مقياًسا والتباين املتوقع) (العائد املتوسط باعتباره التقدير هذا
أفضل أو املتوقع من أسوأ السهم أداء يكون أن احتمال ازداد أعىل، التباين كان فكلما
كانت الذي — سرتيت وول يف للمخاطر السائد الفهم هو يكن لم هذا أن حني ويف منه.
للتنويع. رياضية ملعادلة معقوًال منطَلًقا كان — األمور تدهور احتمال تعني فيه املخاطر
يقرأ األعمال إلدارة شيكاجو كلية مكتبة يف جالس وهو مليٍّا هذا يف ماركويتز تفكََّر
االحتمال عن يتحدث كتابًا ووجد واقًفا نهض التباين، اختار أن وبعد وليامز. كتاب
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أوراق محفظة عىل العائد (مثًال، عشوائية ملتغريات ح مرجَّ مجموع تباين أن «أظهر
قال حسبما العشوائية.» املتغريات بني والرتابطات املشرتكة التباينات عىل يشتمل مالية)
املحفظة مخاطر إن الكتاب «قال كالتايل: فكانت ماركويتز صياغة أما بسنوات. ذلك بعد
تحركها بمدى أيًضا بل فحسب، بها املوجودة الفردية املالية األوراق بمخاطر ترتبط ال
عن معادالت بضعة مبعدة عىل ماركويتز كان ذلك، من انطالًقا مًعا.» وهبوطا صعوًدا
مقدار نظري ممكنة أرباح أعىل تحقق التي (املحفظة «الكفء» املحفظة بني التفرقة
الرياضية، واملبادئ املصطلحات، استمد وقد الكفء». «غري واملحفظة املخاطر) من معني

كوبمانز.16 جالينج يد عىل درسه الذي الخطية الربمجة مقرر من مبارشة
تحوًال ستُحدث فكرة عىل بل فحسب، ألطروحته موضوع عىل ماركويتز يحصل لم
أن عليه كان العلمية، درجته عىل الحصول من يتمكَّن أن قبل لكن االستثمار. يف
عائًدا ماركويتز يقول األطروحة. مناقشة أثناء فريدمان من متوقعة غري مضايقة يتحمل
أجد ال أنا «حسٌن، بدقيقتني: املناقشة بدء بعد فريدمان «يقول املوقف: ذلك إىل بالذاكرة
أن يمكن وال االقتصاد، علم يف بأطروحة ليست هذه لكن الرياضية، املبادئ يف ً خطأ
«لديك يقول: ما مرحلة ويف هكذا، الحال ويستمر االقتصاد.» يف دكتوراه درجة نمنحك
مارشاك ويقول رياضيات.» وال أعمال إدارة وال اقتصاًدا ليست إنها هاري. يا مشكلة

«أدبًا».» ليست إنها
أي هناك يكن لم إنه بعد فيما فريدمان له وقال الدكتوراه، عىل ماركويتز حصل
قبل. من قاله ما فريدمان أيَّد قرن، بنصف ذلك بعد لكن عليها. يحصل «أال» احتمال
يشء إنها أعمال. إدارة وال رياضيات وال اقتصاًدا ليست إنها صحيحة. هناك عبارة «كل

مالية.» إنها مختلف.

فحصل .١٩٥٢ سنة للمالية الجديدة الكمية الصورة هذه عىل كبري طلب هناك يكن لم
الخطية الربمجة مجال يف وظيفة عىل شيكاجو جامعة يف دراسته إتمامه بعد ماركويتز
بني جمعت الحرب بعد الطريان سالح أنشأها بحثية مؤسسة وهي راند، مؤسسة يف
وأساتذة واقتصاديني وفيزيائيني املخلصني) أعضائها من نويمان فون (كان رياضيني
أن غري والدبلوماسية. الحرب مسائل أهم لدراسة كمبيوتر ومربمجي سياسية علوم
موَّلت أن سبق التي ذاتها مرييل مؤسسة انتباه اسرتعت املحفظة نظرية عن مقاله
كاولز مؤسسة آنذاك تسمى كانت ما مع باالشرتاك — فمولت وركينج، هولربوك أبحاث
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لقضاء ماركويتز — (١٩٥٥ صيف يف ييل جامعة إىل نقلها قد كاولز ألفريد كان (التي
كتابًا لتصبح أطروحته توسيع عىل عاكًفا ييل جامعة يف ١٩٥٥-١٩٥٦ األكاديمية السنة

املحفظة». «اختيار بعنوان ١٩٥٩ سنة نُرش
بالغ ولو حتى الحديث لالستثمار بحق عمليٍّا دليًال الكتاب يكون أن ماركويتز أراد
املسائل بعض مبارشة يواجه أن عليه كان الحد، ذلك إىل به وللوصول . يِّ الكمِّ جانبه يف
يُفرتض كيف هي معضلة أكرب كانت األصلية. البحثية ورقته يف تجاهلها التي الشائكة
يف بل بوضوح محددة قواعد ذات لعبة يف ال إحصائي كرجل حياته يمارس أن لشخص
مستقبلية ألحداث عددية احتماالت يخصص أن للمرء يمكن كيف مشوش. ملتبس عالم

مؤكدة؟ غري
سبيل ال أنه — ١٩٠٠ سنة يف قديًما باشوليي لوي إليها خلص كما — اإلجابة
لكن وذاتية. شخصية تقييمات بالرضورة هي للمستقبل واحد كل فتقييمات ذلك. إىل
جديدة، أدلة مواجهة يف التقييمات تلك تعديل كيفية تحكم قواعد استحداث «يمكن»
سافيدج جيمي هو العرشين القرن خمسينيات أوائل يف القواعد هذه وضع الذي والرجل
الوراء: إىل بذاكرته عائًدا فريدمان ميلتون يقول اإلحصاء. علمه الذي ماركويتز أستاذ —
الخالفات حل دوره بل الحقيقة، اكتشاف اإلحصاء علم دور «ليس سيقول: جيمي «كان

الناس».»17 بني
«أُسس بعنوان ١٩٥٤ سنة نُرش كتاب يف لديه االحتمال فلسفة سافيدج عرض
قرن بنصف ذلك بعد مكتبه يف منه الغالف ورقية بنسخ ماركويتز احتفظ اإلحصاء»
قبل «انظر القائلني: املثلني بني مقارنة الكتاب مستهل يف سافيدج يعقد زوَّاره. ليعطيها
يتضارب «عندما يقول: كتب حيث تبلغه.» عندما الجرس ذلك عبور و«يمكنك تقفز»، أن
قلَّما لكن كليهما، يف الحقيقة بعض هناك أن عموًما فالصحيح النحو، هذا عىل مثالن
املشرتكة.»18 حقيقتهما واحد بليغ مثل يصور أن — األساس من حدث إْن هذا — يمكن
املثلني طريف بني التقريبية املشرتكة الحقيقة يجد أن اإلحصائي القرار اتخاذ مهمة كانت

النقيضني.
النصيحة إىل ولتنظر منها، كثري يتضارب التي باألمثلة االستثماري الرتاث يعجُّ
القرن أواخر إىل يُنسب الذي ونقيضها واحدة»، سلة يف كله البيض تضع «ال العتيقة:
شخصية لسان عىل اشتهر لكنه كارنيجي، أندرو قاله من أول لعل — عرش التاسع
وراقب واحدة سلة يف كله البيض «ضع — توين مارك روايات إحدى يف ويلسون ديفيد

السلة.»19 تلك

69



السوق عقالنية خرافة

بني التقريبية املشرتكة الحقيقة إليجاد اإلحصاء استخدام يحاول ماركويتز كان
مرسحية شخصيات إحدى — أنطونيو أعلن عرش، السادس القرن يف الطرفني. هذين

ثقته): يف أفرط (وإْن سعادة يف — لشكسبري البندقية تاجر

وهي بل واحد، مكان إىل هها أوجِّ ولم واحدة، سفينة يف كلها أودعها لم ثروتي
صحيًحا فليس ولهذا وحده؛ العام هذا تجارتي بمصري بأرسها مرتبطة ليست

تجارتي.20 عىل القلق هو حزني مصدر أن

بالتنويع دراية عىل يكن لم شكسبري أن شك «ال بإعجاب: قائًال ماركويتز علق
كثريون هناك كان املشرتك.»21 التباين يدرك — بدهي مستوى عىل — كان بل فحسب،
ما إنشاء هو ماركويتز هدف وكان بدهيٍّا. املفهومني كال يدركون أيًضا سرتيت وول يف
لحدس أرقاًما يخصص نظاًما وأعني ،١٩٠٦ سنة اقرتحه ما أول فيرش إرفينج اقرتحه
القواعد تحويل يحاول كان املحفظة. لبناء متسقة معادلة يُنتج وبالتايل املستثمر؛

علم. إىل الخربة من املستمدة
لرشكة املشارك املؤسس لويب، جريالد بنهج املحفظة اختيار يف ماركويتز نهج قورن
ألَّف ،١٩٣٥ سنة يف العظمى. الرشكات من يوم ذات كانت التي للسمرسة هاتون إف إي
له زال ما السوق لفهم رين للمتهوِّ دليل وهو االستثماري»، البقاء «معركة كتاب لويب
الكفاءة، تُحقق «حاملا أنه الكتاب نها يتضمَّ التي األساسية الرسائل ومن اليوم. إىل أتباعه
يتعارض لم عمله لكن ماركويتز، موقف يقينًا ذلك يكن لم مستحبٍّا.»22 التنويع يكون ال
مستوى عن التعبري إمكانية املستثمرين للتباين ماركويتز مقياس منح فقد بالكلية. معه
يظن ما قدر املستقبل عن يعرف أنه يظن الذي فالشخص آرائهم. يف ثقتهم أو كفاءتهم،
إىل اليقني أضف املفضلة. ملختاراته صغريًا تباينًا سيخصص يعرف، أنه لويب جريالد

فحسب. أسهم بضعة من تتألف كفء محفظة عن ض وستتمخَّ ماركويتز، معادلة
لرتجيح سافيدج مسلَّمات اتباع كيفية حول مكثفة إرشادات ماركويتز كتاب قدم
سوق تنبؤات إصدار عمل اغتصاب يحاول بذلك يكن لم لكنه الاليقني، مواجهة يف األدلة
أنها افرتايض أو رغبتي «كانت قال: حيث سرتيت؛ وول من املخاطر وتقييمات األسهم
هي عمليات بحوث كأخصائي «وظيفتي أقول: زلت وما مالية. أوراق محليل من ستأتي
الكتاب اشتمل آخر».»23 شخص أي من أرسع املحافظ فأحسب التقديرات تعطيني أن
وصفحات صفحاته كل من الرغم عىل العميل، الواقع لصالح التنازالت من العديد عىل

الرياضية. الرموز
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املحصالت انتشار بصفتها للمخاطر اإلحصائية رؤيته أن يعلم ماركويتز كان
بما يهتم الذي املستثمر، تهمُّ التي املخاطر بالرضورة ليست ما متوسٍط حول املحتملة
سماه مقياًسا فابتكر فجأة. ينجح أن يمكن بما اهتمامه من أكثر يُخفق أن يمكن
أداء كون مخاطر فحسب ليقيس — الهبوط مخاطر عادة اآلن يسمى — التباين» «شبه
يمكنك التي األشياء كل التباين بشبه تفعل أن ممكنًا يكن لم املتوقع. من أسوأ االستثمار

مهم. التباين شبه بأن األقل عىل اعرتف ماركويتز لكن بالتباين، رياضيٍّا فعلها
التي األشياء اختالف إىل يؤدي ربما املستثمرين اختالف بأن أيًضا اعرتف كما
متوسط أعىل تستهدف املحفظة الختيار األصلية معادلته كانت تعظيمها. يف يرغبون
(ربح الستثمارك املمكنة املحصالت كل تأخذ أنك بمعنى املتوقعة، للثروة ممكن حسابي
كل حدوث إمكانية حسب ترجيحها مع وتجمعها آخره)، إىل اإلفالس، دوالر، مليون
ارضب الهنديس، املتوسط عىل وللحصول املتوسط. عىل للحصول وتقسمها احتمال،
فإذا بكثري. أكرب وزنًا املتطرفة املحصالِت الهنديس املتوسُط هذا يعطي الجذر. واحسب
الحسابي املتوسط نهج فسيقودك مذهًال، عائًدا ما رهاٌن يحقق أن احتمال هناك كان
تماًما، عليك يَقيض أن احتمال أيًضا هناك يكن لم ما — األموال من بالكثري املراهنة إىل
الناتج يظل يشء أي يف دوالر صفر رضبنا (فإذا بتاتًا تراهن لن فإنك الحالة هذه ويف
قد كارولينا نورث جامعة يف املالية يْدرس سرتيت وول يف سابق محلل كان صفًرا).
،١٩٥٦ سنة كاولز ملؤسسة ندوة خالل قدمها بحثية ورقة يف الهنديس النهج هذا اقرتح

24.١٩٥٩ سنة نرش الذي كتابه يف فصًال ماركويتز له خصص وقد
من وكان سرتيت. وول واقع مع لتتطابق نصيحته صياغة يحاول ماركويتز كان
يف التنفيذيني املسئولني إقناع ماركويتز فحاول قليلني. سرتيت وول يف هذا يدركون
عىل محلليهم تقديرات تتبع يمكنهم كيف واصًفا بنهجه، ما نوًعا صغرية سمرسة رشكة
أية هناك كانت إذا وما املعتاد الخطأ هامش ماهية عىل والتعرف سنوات، بضع مدار
رئيس كان املحفظة. اختيار معادلة يف الخطأ معدل متوسط إدخال ثم منتظمة، تحيزات
أحد ببال يخطر ولم لألسهم، انتقاء عمليات يجري زال وما مخرضًما محلًال الرشكة
«كان قائًال: املوقف ذلك إىل بذاكرته ماركويتز يعود دقتها. من للتأكد «تنبؤاته» اختبار

نشكرك».» «كال، الرد:
ماركويتز نهج يعتنقون صاروا الذين األكاديميني، السوق داريس ذلك خلَّف
أواخر يف تصوره. قد ماركويتز كان الذي الحد إىل يعتنقوه لم لكنهم بحماس، اإلحصائي
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طبعة إلعداد راند من أخرى راحة فرتة عىل ماركويتز حصل العرشين، القرن ستينيات
أعدَّ أنجلوس. بلوس كاليفورنيا جامعة يف املحفظة نظرية وتدريس كتابه من جديدة
عمله نت تضمَّ التي األكاديمية بالبحوث قائمة — روبنشتاين مارك وهو — طالبه أحد
«الناس لروبنشتاين: وقال الدهشة، أصابته قراءتها، ماركويتز بدأ وعندما مراجعها، بني
يف السبب كان كتابي.»25 يقرءوا لم لكنهم البحثية، ورقتي قرءوا لقد كتابي. يقرءوا لم
تطورهما مراحل من املتقدمة املرحلة تلك بلغا قد كانا واملالية االقتصاد أن ما نوًعا هذا
هناك يعد فلم املجالت. يف املنشورة للمقاالت إال فيها أهمية هناك تكن لم التي األكاديمي،
كانوا املالية يف املتخصصني األكاديميني معظم أن أيًضا السبب كان كما كتبًا. يقرأ أحد
يف والعائد املخاطر بشأن اجتهادات إبداء يف املتمثِّل الشاق بالعمل االهتمام عن كفوا قد
الجميع يعرف كان بينما اجتهادات إىل يحتاج الذي ذا من النهاية، ففي األسهم. سوق

تماًما؟ عشوائية األسهم أسعار تحركات أن
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الرابع الفصل

سامويلسون بول من عشوائية مسرية
سامويلسون بول إىل

فضول من يتحول عموًما األسهم بتحركات التنبؤ إمكانية بعدم القائل الطرح
أكاديمية. حركة سمات أبرز إىل فكري

∗∗∗

— ١٩٤٠ سنة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد إىل سامويلسون بول أتى عندما
يقدِّر يكن لم االقتصاد لقسم رئيٌس هارفرد جامعة من باالنسالل له َسمح أن بعد
يمنح الهندسة عليه تهيمن الذي املعهد هذا يكن لم — اليهود وال بالرياضيات املهووسني
ماساتشوستس معهد كان الزمان، من عقد غضون ويف االقتصاد. يف الدكتوراه حتى
االقتصاد قسم بجواره يتضاءل اقتصاد قسم سامويلسون أكتاف عىل بنى قد للتكنولوجيا

هارفرد. بجامعة
أربًعا يكرِّس نيهانز) يورج ملؤلفه االقتصادية» النظرية («تاريخ حديث تأريخ ثمة
عرشة ثالث سوى سميث آلدم يُفرد ال بينما سامويلسون، ألفكار صفحة وعرشين
من أقل العشوائي والسري األسهم أسواق مجال يف سامويلسون عمل ويحتل صفحة.1
كان كما االقتصاد» يف عام خبري «آخر كان صفحة. والعرشين األربع تلك من صفحتني
يبدو جانبي، مرشوع مجرد له بالنسبة املالية األسواق دراسات وكانت يقول، أن يحب
العشوائي. السري النتصار حاسًما كان تدخله لكن إزاءه، بعمق متذبذبًا األحيان بعض يف
بني العالقة أن يرى يكن لم وهو العصور، كل يف االقتصاديني أهم من واحًدا كان هنا

عشاء. مأدبة خالل كلمة يف يُتناول تافه يشء األسهم وسوق املعدنية العملة رميات
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إنديانا، بوالية جاري بمدينة ناجحني مهاجرين ألبوين ُولد الذي سامويلسون، َقِدم
النيوكالسيكي. لالقتصاد الرائع باملنطق وُشغف ،١٩٣٢ سنة شيكاجو جامعة عىل
طريقة أفضل بأن هارفرد جامعة يف العليا بالدراسات طالب وهو قناعة لديه صارت
عىل جعله مستقل بحثي برنامج يف فرشع الرياضيات، هي املنطق هذا عن للتعبري
أقرانه مهارات الكمية مهاراته تضاهي فيرش إرفينج منذ أمريكي اقتصادي أول األرجح

الصلبة. العلوم يف
ما كثريًا التي االقتصادية املفاهيم ح توضِّ املعادالت أن يرى سامويلسون كان
االقتصادي» التحليل «أسس لكتاب مقدمته يف ١٩٤٧ سنة كتب حيث الكلمات؛ تشوشها
الدكتوراه بها نال التي ألطروحته صياغة إعادة يمثِّل باملعادالت ميلء كتاب وهو —
يقول: — تالية لسنوات العليا الدراسات يف االقتصاد لتعليم األساسية املتون من وصار
هو الذي النحو عىل جوهرها يف بسيطة رياضية ملفاهيم الشاقة األدبية الصياغة «إعادة
الوقت يف شاذ.» نوع من ذهنية رياضة … عىل تشتمل … االقتصادية النظرية ُجل سمة
نظريات أن إىل وانتهى يشء، كل تفرس ال معادالته أن يرى سامويلسون كان نفسه،
كبار من كينزيٍّا، سامويلسون صار الكبري. الكساد تفسري يقينًا يمكنها ال وحدها التوازن
الحاذقة الدراسة وهو الجزئي»، «االقتصاد بني قرن الذي النيوكالسيكي» «املركَّب ُدعاة
الحاذقة الكيل» «االقتصاد وتفسريات العقالنية، مفرطي والرشكات األفراد لتفاعالت
فريش، راجنر املصطلحني هذين (صاغ األعمال. كدورة االقتصاد مستوى عىل للظواهر

القيايس.) االقتصاد جمعية تدشني يف فيرش إرفينج رشيك
يصبح أن املمكن من كان إذ سامويلسون؛ نهج تجسد املقاربات هذه مثل صارت
النظرية برتجمة األمر يتعلق عندما مرنًا كان لكنه والنظرية، املنهجية مسائل يف متعصبًا
الكلمات استعمال يف بارًعا كان الرياضيات، وضوح حبِّه من الرغم وعىل ممارسة. إىل

أيًضا.
١٩٤٨ سنة املنشور البكالوريوس لطالب الدرايس كتابه يف — سامويلسون وصف
من بنوع املثالية» التنافسية «السوق تتسم فقال: املالية األسواق — «االقتصاد» بعنوان
عىل نفسه، تقويم إعادة من دائمة حالة يف لكنه باستمرار للتشويش يتعرض «التوازن
أسواق بأن — ُجمل بعدة هذا بعد — واعرتف املحيط.» سطح عن يختلف ال نحو
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سماها ما تجتاحها أن يمكن حيث ذلك؛ مثل نحو أي عىل غالبًا تَبْد لم الفعلية املضاربة
إىل املتجهة السوق عن كتب وكما العقالنية. قيمها عن األسعار تُبعد جماعية» «عدوى

العرشينيات: إبان الصعود

فإذا الخاصة. آمالها تخلق أنها هو الصعود إىل متجهة سوق يف يشء أروع
جانبهم من الرشاء فعل فإن سرتتفع، األسهم أن يظنون ألنهم الناس اشرتى
جديدة جولة ويُطلق املزيد، يشرتون يجعلهم مما عاليًا؛ األسهم سعر يدفع
يخرس أحد ال النرد، أو الورق ألعاب يف يحدث ملا وخالًفا املحموم، التنافس من
عىل قطًعا كلها الجوائز وهذه جائزة! عىل يحصل فالكل الفائزون، يكسبه ما
شخص أي يجعل الذي ما لكن تسييلها. الجميع حاول إذا وستتالىش الورق،

املجزية؟2 املالية األوراق هذه بيع يف يرغب

كتب ثروة؟ ليجني الجماعية األوهام هذه مثل من شخص يستفيد أن أيمكن
للتفوق معصوم» «نظام هناك يكون أن يمكن ال إنه يقول الدرايس كتابه يف سامويلسون
الالعبني من فئات أربع وعنيَّ اآلخر، بعضها من أفضل الطرق بعض لكن السوق، عىل
جيًدا أداءً يحققون وهؤالء بها، ويحتفظون األسهم يشرتون َمن (١) األسهم: سوق يف
إىل ساعة من املؤرش «يراقبون من فريق و(٢) ينمو، االقتصاد دام ما معقول حد إىل
لسمارستهم»، إال ربًحا يحققون «ال األحوال معظم يف وهم يوم» إىل يوم ومن ساعة
املستثمرين جمهور أمزجة من االستفادة ويحاولون بالسوق يتنبَّئون من فريق و(٣)
كافية بدقة الرشكات يدرسون من فريق (٤) وأخريًا أحيانًا، ذلك يف وينجحون املتغرية
كتب وكما بها. دراية عىل املستثمرين جمهور ليس خاصٍة» «أوضاٍع من لالستفادة
من لهم بد ال لكن الربح، أكرب يحققون من هم األخرية الفئة أفراد فإن سامويلسون،
للجميع. متاحة ليست معلومات عىل الحصول إمكانية امتالك أو الجهد من الكثري بذل
يف تمثل المنهجيٍّا نشاًطا املهني، مشواره معظم خالل سامويلسون، مارس
االحتماالت ونظرية االقتصاد استخدام طريقة وهي لنفسه؛ خامسة طريقة استحداث
مرة ألول باألسهم اهتمامه أبدى السوق. يف الالعبني من العظمى األغلبية عىل للتميز
نرش بعد فيه يجرِّب كثريًا ماًال مرة ألول وامتلك العرشين، القرن ثالثينيات أواخر يف
نجاًحا ليحقق العاملية الحرب بعد فيما العايل التعليم طفرة اعتىل الذي «االقتصاد»، كتابه
ذلك منذ نسخة ماليني أربعة نحو وبيع نسخة، ١٢١٤٥٣ األوىل الطبعة من (ِبيعت مذهًال
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إخبارية رسالة يف سامويلسون اشرتك العرشين، القرن أربعينيات أواخر ويف الحني).3
عقود وهي للضمانات، وتروج األيام تلك يف كثريًا تصدر كانت سنويٍّا دوالر ٢٠٠ ثمنها
عقود أن يرى آنذاك حتى كان سلًفا. محدد بسعر سهم لرشاء األجل طويلة خيارات
للحاذقني فرًصا توفر به، املرتبطة السهم قيمة من مشتقة قيمتها كانت التي الخيارات،
العليا الدراسات طالب احتاج وعندما العادية. والسندات األسهم توفرها ال الرياضيات يف
«االقتصاد» كتاب مراجعة يف يساعده كان الذي للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد
عقود عن بالكتابة سامويلسون أوصاه الدكتوراه، لنيل ألطروحته ١٩٥٤ سنة موضوًعا

الخيارات.4
جميع يف املنشورة املقاالت جميع قراءة عىل األيام تلك يف أيًضا سامويلسون دأب
بمعهد إيكونوميكس» أوف جورنال «كوارتريل مجلة مقر إىل تصل التي العلمية املجالت
كبرية مضيعة ذلك «كان بعد: فيما مازًحا عنه قال ما وهو للتكنولوجيا، ماساتشوستس
إحصاء أستاذ قدمه كان الذي البحث مصادفة له أتاح الذي هو هذا لعل لكن للوقت.»
أستاذ أما السوق.5 عشوائية مسار يف به دفع والذي لندن، يف السابقة السنة يف بارز
يف مقالته نُرشت وقد — لالقتصاد لندن بكلية األستاذ — كندال موريس فكان اإلحصاء

امللكية». اإلحصائية «الجمعية مجلة من ١٩٥٣ لسنة عدد أول
عرشينيات يف الزائفة والرتابطات األنماط فاضح يول، أدني لجورج تلميذًا كندال كان
كندال فيها يكن لم التي األوقات ويف الثانية، العاملية الحرب وإبان العرشين. القرن
لندن شوارع يف بدورياته وال كإحصائي، الربيطانية الشحن غرفة يف بعمله منشغًال
لفصل الرائدة يول جهود يف توسع املدني؛ الدفاع قوة يف كمراقب أنفاقها مرتو ومحطات
أربعينيات نهاية وقرب الزمنية. السالسل يف اإلحصائي التشويش عن الحقيقية األنماط
كلية كانت حاسبة آلة مستخدًما االقتصادية، البيانات عىل أساليبه طبَّق العرشين، القرن
الحوسبة تكنولوجيا يف الكثرية التطورات أحد وتمثل حديثًا، اقتنتها قد لالقتصاد لندن
األسهم بأسعار املتعلِّقة هي تحصيًال البيانات أيرس كانت امللحمة. هذه يف ساهمت التي

الزراعية. املستقبلية العقود وأسعار
أسبوع كل مرة يسحب الحظ عفريت أن لو كما يكون «يكاد األمر إن كندال يقول
وببحثه املقبل.» األسبوع سعر لتحديد الحايل السعر إىل ويضيفه … عشوائيٍّا رقًما
جرس منحنى وهو واحًدا، نمًطا إال يََر لم ذاتها، األسعار من بدًال األسعار «تغريات»
يجدها التي اللذة بعض هناك لإلحصائي، «بالنسبة قائًال: ويميض الطبيعي. التوزيع
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سوق جلبة خضم يف مشوش غري الجميل برأسه أطلَّ املتماثل التوزيع أن تخيُّله يف
أنه فأظن التجارية، بالدورة يؤمن من حال أية عىل أو االقتصادي، وأما شيكاجو. قمح

منتظمة.»6 تحركات وجود بعدم يقتنع أن قبل إحصائية مشكالت عن سيبحث
قدَّمها فعندما لذا البحثية؛ ورقته من أولية نسخة قبل من ع وزَّ قد كندال كان
مكتظٍّا املكان كان ،١٩٥٢ ديسمرب يف لندن يف امللكية اإلحصائية للجمعية اجتماع خالل
هولربوك بأوراق دراية عىل الحارضين من أحد يَبُد لم للثرثرة. جاهزين باقتصاديني
يقول كندال. قال ما أفزعه ومعظمهم السوق، عشوائية حول الحديثة البحثية وركينج
ُطلب … «االقتصاديون شاكيًا: — لالقتصاد لندن بكلية االقتصاد أستاذ — ألن روي
كي اإلحصائيني إىل والتطلع املتسلسل، االرتباط وهو مخيف شيطان من االحرتاس منهم
لرصف أكرب مجهوًدا اإلحصائيون بذل كلما أنه اآلن ويبدو عنهم. نيابة الشيطان يرصفوا

االقتصاديون.» يريده ما ضمنه ومن عداه، ما كل رصفوا الشيطان، هذا
لم بأنهما بالقطار كامربيدج جامعة من أتيا قد كانا شابان اقتصاديان اعرتف
قسم يف يعمل كالهما كان قيل. بما يُعجبا لم أنهما هنالك ما وكل اإلطالق، عىل يفزعا
يف اإلحصائي االقتصاد مجال يف رائًدا كان الذي كامربيدج بجامعة التطبيقي االقتصاد
التي البيانات يف ناشًطا الحظ عفريت كان أن لهما بالنسبة مفاجأة تكن ولم إنجلرتا،
تالعب فيها إشارة — هاوثاكر هندريك وهو — أحدهما أشار وقد كندال. اختارها
تحدى كندال إن شاكيًا وقال يول»، مدِّ «انحسار بأنها البحثية الورقة هذه إىل باأللفاظ

قش». من «رجًال
وسلع أسهم أسواق «هذه قائًال: األسباب فبنيَّ — برايس ِسج وهو — الثاني أما
متوقعة مستقبلية تغريات أية أن بمعنى ديناميكيٍّا، الكاملة األسواق عىل أمثلة أفضل تعد
السوق يف املحدَّد السعر حسبان يف بالفعل مأخوذة هي العرض أو الطلب ظروف يف
األسبوع هذا تغريات تكون أن لتوقع داعي فال إذن واملضاربني. املتحوطني أنشطة نتيجة
هولربوك إليها توصل التي الثاقبة الفكرة املقبل.» األسبوع بتغريات مرتبطة األسعار يف
يجدها ال أنه بادِّعاء فاكتفى تلقائيٍّا، سنٍّا منه األصغر برايس واتت األنفس بشق وركينج
هذه مثل اختار كندال أن بشدة» له يؤسف «مما أنه إىل برايس وانتهى اهتمام. مثار
كان سنوات، ميضِّ (وبعد أهمية. أكثر يشء استقصاء من بدًال ليستقصيها األسواق
ينبغي».) مما أهم يبدو فيما «صارت البحثية كندال ورقة أن من يشكو زال ما برايس
كانت الثانية. العاملية الحرب بعد فيما الربيطاني العقيل التوجه هو ذلك كان
هذه عىل تبدو ببساطة لندن أسواق تكن ولم االقتصاد، مفاصل عىل تسيطر الحكومة
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نظرية — أكسفورد بجامعة األستاذ — روي دي إيه يتابع لم ومثلما األهمية. من الدرجة
املوضوع. عن كندال تخىلَّ ما رسعان نفسها، السنة يف عنها كشف التي املحفظة اختيار
يحدث أن بد ال كان دويٍّا، السوق يف دوره يمارس حظ» «عفريت أن فكرة تُحدث ولكي

املتحدة. الواليات هو البلد وهذا أهميتها، فيه املالية لألسواق بلد يف ذلك
العشوائية بني الصلة مبارشة سامويلسون بول يدرك لم وهاوثاكر، برايس كحال
حد إىل باالستثمار ا مهتمٍّ كان — لهما خالًفا — لكنه األداء، جيدة املالية والسوق
هولندي — هاوثاكر انتقل كندال، حديث عىل طويلة فرتة ميض وقبل به. االستمتاع
أنه سامويلسون ويتذكَّر كاولز. هيئة يف للعمل البداية يف املتحدة، الواليات إىل — املولد
بدأ وهكذا املسألة.» من اآلخر الجانب عىل نعمل بنا «هيا قائًال: خطاباته أحد يف حضه
الجانب ذلك عىل العمل — طويل وقت ميض قبل هاوثاكر إليه وانضم — سامويلسون
عشوائية فيه تكن لم الذي الجانب ذلك وركينج، هولربوك قبل من تناوله الذي اآلخر،
طويل، وقت يميض أن وقبل مهمة. حقيقة كانت بل لآلمال، مخيبًا تافًها شيئًا السوق

العظيم. العلمي الرتاث من كجزء استقصاءهما خت رسَّ تاريخية وثيقة برزت
بطاقات سافيدج جيمي اإلحصائي املنظِّر أرسل ،١٩٥٦ أو ١٩٥٥ سنة يف ما وقت يف
املكتبة يف مبهًرا كتابًا صادف قد كان شاكلته. عىل هم ممن األكاديميني بعض إىل بريدية
عمَّ فتساءل باشوليي، لوي يدعى ما لشخص واملخاطرة» والصدفة «املباريات بعنوان
مكتبات يف يبحث سامويلسون فانطلق الكتاب. أو الرجل عن سمع قد منهم أي كان إذا
بكثري لالهتمام إثارة أكثر شيئًا فوجد الكتاب، عن ماساتشوستس بوالية كامربيدج مدينة
املضاربة». «نظرية بعنوان ١٩٠٠ سنة باشوليي أعدها التي الدكتوراه أطروحة وهو

لسلوك الرياضية شديد باشوليي وصف أن فوري شبه إدراًكا سامويلسون أدرك
العشوائية الحركة أي الرباونية؛ للحركة أينشتاين ألربت وصف مع يتطابق يكاد السوق
حقها داللته نَِفَي أن يمكن ال اكتشاف وهو غاز، أو سائل يف العالقة املجهرية للجسيمات
يدَّعوا أن واملالية االقتصاد ألساتذة وُحقَّ الكمية. املالية ر تطوُّ من ذلك تال ملا بالنسبة
— الصفة بهذه الراحل الفرنيس الريايض احتضنوا وقد — ظهرانيهم بني من واحًدا أن

كبري. اكتشاف إىل أينشتاين العظيم سبق
أن مصادفة باشوليي عمل عىل عثوره بعد سامويلسون يؤديها مهمة أول كانت
عىل أوشك التي أطروحته يف الخيارات بعقود الخاصة األجزاء تضمني عىل تلميذه ساعد
الحقيقية األسواق تناسب باشوليي معادلة كانت إذا فيما يفكر رشع ثم منها، الفراغ
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فريد كان ما لها مناسبتها عدم أسباب ومن تناسبها، ال أنها يرى كان ال. أم فعًال
فلو .١٩٢٥ سنة أقيمت التي تلك اإلحصائيني عشاء مأدبة يف إليه نوَّه قد ماكوالي
األسعار تكون أن الجائز فمن حقيقيٍّا، عشوائيٍّا سريًا تتبع األسهم أسعار تغريات كانت
للحيلولة بأكمله الحديثة للرشكات املحدودة املسئولية هيكل ُصمم مصري وهو سالبة،
فإن بحق، عشوائية األسعار تحركات كانت لو أنه هي أخرى مشكلة ثمة كانت دونه.
ذلك، عكس عىل إم. بي آي سهم يتبعه الذي نفسه املسار يتبع ربما بازالء حبة سعر
حبة سعر أما ككل، واالقتصاد الرشكة نمو مع الصعود إىل تميل األسهم أسعار كانت
الريايض «التوقع أن وهو باشوليي، افرتض كما األمر يكن لم إذن كذلك. يكن فلم البازالء
ككل، للسوق أو للسهم املتوقع العائد هو للمضارب الريايض فالتوقع صفر». للمضارب

عشوائيٍّا. حوله الفعيل العائد سيتذبذب والذي
،١٩٠٠ سنة هذه القصور بأوجه دراية عىل كانا وبوانكاريه باشوليي أن الوارد من
املستقبل يف النظر إىل تهدف كانت باشوليي معادلة ألن بتصحيحها؛ نفسيهما يرهقا ولم
يف األسعار ستقود لباشوليي الرباونية الحركة كون ا مهمٍّ يكن لم فقط. واحدة «برهة»
لالستخدام ليست إنها رصاحة قال ألنه بلوغه؛ يمكنها يكن لم حيث إىل املطاف نهاية
أن دون باشوليي معادلة سامويلسون راجع حال. بأي األمد طويل التنبؤ أغراض يف
الرباونية الحركة منها مختلفة بأسماء سماها ما وأدخل هذا، الضمري تبكيت يزعجه
بوصف السالبة األسعار تجنبت والتي «اللوغاريتمية»، أو «االقتصادية» أو «الهندسية»
األسهم سوق يف االستثمار ر صوَّ كما والسنتات، الدوالرات ال األسهم أسعار تحركات

املتوقع. العائد حول عشوائيٍّا املكاسب فيها تتذبذب كمراهنة

ويف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أنحاء يف األفكار هذه يروج سامويلسون بدأ
يشء أيَّ يَنرش ولم العرشين، القرن خمسينيات أواخر يف األخرى الجامعات إىل زياراته
يف باملضاربة يستمتع — قبل من كينز مينارد جون مثل مثله — سامويلسون كان عنها.
ما رسعان لكن النشاط، هذا ملثل االجتماعية القيمة حول شكوك لديه كانت وإْن السوق،
وأستاذ فلكية فيزياء عالم نرش ،١٩٥٩ سنة ربيع ففي محلها. غري يف تحفظاته صارت
مقالتني — اآلخر بأحدهما وال سامويلسون بعمل دراية عىل يكن لم وكالهما — إحصاء
األسهم سوق أسعار سلوك عن متقطعًة تأمالٍت الحني ذلك حتى كان ما بتحويل آذنتا

فكرية. حركة إىل
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بحوث مخترب يف يعمل وكان أوسبورن، إم إف إم هو هذا الفلكية الفيزياء عالم
،١٩٤١ سنة باملخترب التحق قد أوسبورن كان العاصمة. واشنطن يف األمريكية البحرية
الحرب فرتة وقىض بريكيل، يف كاليفورنيا بجامعة العليا الدراسات كلية يف تخرجه فور
طريقة أفضل إىل التوصل قبيل من عملياتية بحوث مهام عىل عاكًفا الثانية العاملية
أي لدراسة الحرية مطلق وزمالؤه هو أُعطي الحرب وبعد وتفجريها. الغواصات لتتبع
لطريان الهوائية الديناميكا البحثية أوسبورن موضوعات نت فتضمَّ اهتمامهم، يثري يشء
له بالنسبة األسهم سوق كانت املهاجر. للسلمون الهيدروديناميكي واألداء الحرشات
انتهى السوق، لهذه الدراسة من يشء وبعد لالهتمام، املثرية للبيانات آخر مصدر مجرد

ييل: ما إىل

ليسوا اآلخر وبعضهم أذكياء فيها املشاركني بعض تنافيس، قمار لعبة كانت
نحو عىل ا جدٍّ كثريًا اآلخر إىل جانب من يتنقلون والالعبون الذكاء، شديدي
امتالكي وبفضل للمجانني. مستشفى أو مالية فوىض يجسد نموذًجا جعلها
امليكانيكا دراسة عىل يعكف كفيزيائي الجزيئية الشواش يف الخربة بعض

األمر.7 واقع يف يل جدٍّا واضحة الشبه أوجه كانت اإلحصائية،

سامويلسون الحظ فكما الرباونية. الحركة هو له بالنسبة األوضح الشبه وجه كان
البيانات. مع تتناسب تكن لم ربما املستقيمة الحسابية الرباونية الحركة فإن قبل، من
قد كان التي ذاتها املئوية النسبة يف التغري صيغة ذلك من بدًال أوسبورن استخدم
«أوبريشنز مجلة من ١٩٥٩ مارس-أبريل عدد يف نرشنتائجه ثم سامويلسون، استخدمها
العمل مع تشابهات إىل تشري التي الخطابات انهالت املقال، نرش وبمجرد ريسريتش».
أوسبورن يكن ولم وآخرون، كندال وموريس باشوليي به قام الذي األسهم بسوق املعنيِّ
املقال هو به استشهد الذي الوحيد األكاديمي العمل كان قبل. من هذا من أي بأمر يعلم
إىل األسهم مؤرشات ميل ووصف كاولز، ألفريد كتابته يف وشارك ،١٩٣٧ سنة املنشور
اتجاهها تعكس ثم سنوات، ثالث إىل تصل لفرتات نفسه االتجاه يف الحركة يف االستمرار

أطول. فرتات مدى عىل
كانت مرة، ألول األسهم سوق استقصاء يف أوسبورن رشع عندما أنه والحقيقة
التجاهات الفني «التحليل هي غريها من أكثر اهتمامه عىل استحوذت التي الدراسة
«أكاد يقول: بعد فيما أوسبورن كتب حيث ماجي؛ وجون إدواردز لروبرت األسهم»

80



سامويلسون بول إىل سامويلسون بول من عشوائية مسرية

تسلط التي املعلومات من كثريًا يحتوي إذ وإدواردز؛ ماجي كتاب من نسخة أبليت أكون
مرة أول نرش الذي — الكتاب كان ا.»8 حقٍّ غريبة ظاهرة لكان لواله يشء عىل الضوء
قبل داو تشارلز استحدثه الذي األسهم مخططات قراءة أسلوب يتَّبع — ١٩٤٧ سنة
السوق عىل تركيزه من أكثر الفردية األسهم عىل يركز كان لكنه الزمان، من قرن نصف
كثريًا وأدخل األسعار، اتجاهات إىل باإلضافة التعامالت أحجام بيانات واستخدم ككل،
الجزيرة» «انعكاس ب ابتداءً سرتيت، وول لغة عىل الجذابة الجديدة املصطلحات من

األسقلوب». و«أنماط املنحني» العنق «خط ب وانتهاء
خمسينيات يف املستثمرين صغار لدى كبرية بشعبية تحظى الطرق هذه كانت
العمالء توق إلشباع فنيني» «محللني توظِّف سرتيت وول رشكات فبدأت العرشين، القرن
نيويوركر»: «ذا بمجلة الكاتب بروكس، لجون ماجي قال املخططات. محليل إرشادات إىل
هي بل كذلك، ليست فهي أسود، سحر املخططات طريقة أن فكرة ببالك تخطرنَّ «ال
مخططات تكوينات تطور إىل ينظر املخططات فمحلل علم. شبه األقل عىل أو علم،
هذا وإن النباتات.» تطور إىل النباتات عالم ينظر ما نحو عىل طبيعية، كظاهرة األسهم
ليؤلف مىض الذي أوسبورن، استهوى الذي هو املخططات قراء عمل جوانب من الجانب
أوسبورن أن حني يف لكن األسهم. أسعار يف ميَّزها التي األنماط حول عديدة مقاالت
معظمهم يكن فلم ذلك. املخططات قراء يفعل لم اإلحصائية، النظرية عىل عمله أسس
بدائية األشد حتى اإلحصائية الداللة الختبارات الواقعية مالحظاتهم إخضاع عىل قادًرا
أن من الرغم عىل األسهم، أسعار يف ظاهرية أنماط وصف هو فعلوه ما وكل منها،
إنشاء سهولة مدى عىل العرشين القرن عرشينيات منذ يربهنون كانوا اإلحصاء أساتذة

مًعا. عشوائية أعداد بجمع ظاهريٍّا منتظمة أنماط
الرباونية، األسهم سوق بحركة الخاصة فكرته أوسبورن استنبط حني يف وهكذا،
جهل من شبع بأنه يقطع — شيكاجو بجامعة اإلحصاء أستاذ — روبرتس هاري كان
أجراها التي العملة رمي لتجربة تكراًرا تمثِّل مقالة كتب حيث د؛ املتعمَّ املخططات قراء
مخططات بعض وعارًضا ووركينج، كندال بنتائج مستشهًدا ،١٩٢٥ سنة ماكوالي فريد
«مستويات» إىل الفنيون السوق محللو ينظر عندما أنه ليثبت عشوائيٍّا املولدة األسهم
يراقبوا بأن وأوىص أنماط، توجد ال حيث أنماًطا يروا أن فاألرجح األسهم، أسعار
لالهتمام مثريًا شيئًا يجدوا أن إمكانية يستبعد أن دون ذلك، من بدًال األسعار «تغريات»
فإنه املخططات، قراء مخاطبًا كان لو كما املقالة كتب روبرتس أن حني ويف هناك.
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األكاديميني، من — كلهم يكن لم إن — قرائها أغلب مطبوعة يف ١٩٥٩ مارس يف نرشها
أوسبورن ومقالة هي — املقالة هذه أعلنت لقد فاينانس».9 أوف «جورنال دورية وهي

حانت. قد أكاديمي كاهتمام العشوائي السري لحظة أن —
املودة، جو يسودها صغرية مجموعة البداية يف العشوائي بالسري القائلون كان
عىل بالعمل مور أرنولد تلميذه روبرتس كلَّف مشرتكة. واهتمامات أهداف وتجمعهم
أوسبورن، مقالة نرش وبعد األسهم. أسعار لتحركات اإلحصائية الخصائص تمحيص
كلية إىل بأوسبورن اإلتيان أساتذته عىل واقرتح واشنطن، يف الفلكي الفيزيائي مور زار
حجم لكرب هناك إىل انتقاله لتعذر رفض أوسبورن لكن درايس، فصل ملدة األعمال

عائلته.10
هيئة أعضاء ضمن وجوده فأثناء العصبة. هذه أعضاء أوائل من أيًضا هاوثاكر كان
عىل يركز بدأ العرشين، القرن خمسينيات يف وركينج هولربوك مع ستانفورد تدريس
واصطحب بدراستها. نفسه إرهاق عىل كندال موريس انتقد التي السلع أسعار سالسل
سنة أيام من يوم ذات زائًرا ماندلربو بينوا جاءها التي هارفرد، إىل معه الهواية هذه
بي آي بحوث مركز يف للعمل فرنسا من هاجر أن سبق رياضيٍّا ماندلربو كان .١٩٦٠
مخترب يف أوسبورن مثل مثله — درس حيث نيويورك؛ بوالية هايتس يوركتاون يف إم
الدخل، توزيع دراسة عىل عاكًفا وكان اهتمامه، أثار تقريبًا يشء أيَّ — البحرية بحوث

املوضوع. هذا عن للحديث هارفرد إىل هاوثاكر دعاه وقد
بيانات أنه له بدا ملا مخطًطا هاوثاكر سبورة عىل رأى ماندلربو وصل عندما
«أطلق «الشواش»: كتابه يف جليك جيمس العلمي الكاتب يروي عليها. يعمل التي الدخل
هاوثاكر لكن محارضتي؟) قبل يُرسم أن البياني لرسمي (أنَّى معاتبة مزحة ماندلربو
بل الدخل، بتوزيع عالقة له تكن لم البياني فالرسم ماندلربو. يتكلم عمَّ يعرف يكن لم
— رأى بما مسحوًرا — ماندلربو بدأ سنوات.»11 ثماني مدى عىل القطن أسعار يمثِّل
وجد شيكاجو، جامعة ويف األخرى، الجامعات إىل زيارات يف اكتشافه عىل الناس يُطلع
تحركات يَْدرس كان روبرتس لهاري آخر تلميذ وهو فاما، يوجني يف ًسا متحمِّ تابًعا

السوق.
ألفريد اكتشاف أن تُثِْبت بمقالة السجال هذا يف مجدًدا وركينج هولربوك انخرط
إحصائي.12 خطأ نتيجة كبري حدٍّ إىل هو األسهم تحركات يف أنماًطا ١٩٣٧ سنة كاولز
قد نويمان فون جون صديقه كان بدلوه. أيًضا هو مورجنشترين أوسكار أدىل كما
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التحليل تسمى إحصائية طريقة مورجنشترين يستخدم أن ١٩٥٧ سنة موته قبل اقرتَح
عشوائيٍّا، املولَّدة والدورات الحقيقية الدورات بني التمييز عىل يساعد الذي الطيفي،
له يسمح الذي بالقدر رياضيٍّا مورجنشترين يكن لم االقتصادية. البيانات لتمحيص
وأوكل جرينجر كاليف الشاب الربيطاني اإلحصائي استأجر لكنه بنفسه، هذا يفعل بأن
أن تؤكد مقالة وجرينجر مورجنشترين نرش ،١٩٦٣ سنة يف األسهم. أسعار تحليل إليه
عىل (أما األجل قصرية عشوائية مسرية يف تحركت — الختباراتهما وفًقا — األسهم أسعار
تجمعه صالت ملورجنشترين كان بشدة).13 عشوائية التحركات تَبُْد فلم األطول، املدى
عرش بخمسة ذلك قبل املباريات نظرية املجلة تغطية زمن إىل تعود «فورتشن» بمجلة
الصحافة باهتمام تحَظى العشوائي السري تتناول مقالة أول مقالته كانت وهكذا عاًما،
باملجلة الشخصية االستثمارات قسم املخترصيف للموضوع الرئييس العنوان كان السائدة.

سرتيت».14 وول يف عشوائية «مسرية ١٩٦٣ فرباير يف

الرئييس املقر هو — سامويلسون يعمل حيث — للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد كان
الجديدة الصناعية» لإلدارة سلون «كلية وكانت هذه، املبكرة العشوائي السري لحركة
القرن خمسينيات أواخر يف ما ولفرتة واحد، مبنى يف االقتصاد وقسم هي تشرتك باملعهد
عائًدا سامويلسون يقول السلع. يف بالتعامل هوس أساتذتهما يجمع صار العرشين،
عىل املضاربون يوجد كان االقتصاد بقسم الثالث الطابق «يف الفرتة: تلك إىل بالذاكرة
الرابع الطابق يف فكانوا الصويا فول انخفاض عىل املضاربون أما الصويا، فول ارتفاع

خسائر.» تحقيق يف جميًعا نجحنا ربما سلون. بكلية
األثناء هذه يف وزمالئه هو إفالسه عدم يف الرئييس السبب أن إىل سامويلسون انتهى
جنونًا. األشد أفكارهم بعض عىل يعرتض وكان سلع، سمسار كان أحدهم والد أن هو
عىل حصل الذي كوتنر، بول السابق تلميذه أبداها التي بالفطنة معجبًا أيًضا كان كما
بعدها وعاد ،١٩٥٣ سنة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من االقتصاد يف الدكتوراه
العالقات عىل أبحاثه كوتنر طبَّق األعمال. إدارة كلية يف املالية ليدرِّس سنوات بست
سامويلسون: يقول األخرى. والعوامل املستقبلية العقود أسعار فوارق بني اإلحصائية
الدقة بالغ محلل يدْي يف فعًال تفلح األسايس للتحليل الفكرية النماذج هذه أن «بدا

ومطلع.»15
١٩٦٤ سنة مؤثًرا كتابًا صنف حيث العشوائي؛ السري عصبة زعماء أحد كوتنر صار
باشوليي ألطروحة إنجليزية ترجمة أول عىل واشتمل املوضوع، هذا تناولت مؤلفات ضم
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قط يؤمن لم — السلع عقود يف تعامله من يُستدل كما — كوتنر لكن الدكتوراه. لنيل
ستينيات منتصف يف مايل لصحفي قال وقد بالكلية، عشوائية السوق تحركات بأن
وول يف املخططات قراءة به تُعنى مما كثري مع تماًما متوافق «نموذجي العرشين: القرن
أنتج املسكنات، اكتشفوا الذين الهنود الشعبيني األطباء وكحال ترجمتي. حسب سرتيت
كانوا وإن حتى بسحرهم، شيئًا — العلمي املنهج استخدام دون — سرتيت وول الو دجَّ
عىل يتغلَّب أن كعالم بمقدوره أن كوتنر تصور يعمل.»16 كيف وال كنهه يعرفون ال
بالعبارة سرتيت وول أبناء أحد قدمه العرشين، القرن ستينيات يف كلمة ويف الني. الدجَّ
فرد ثريٍّا؟» لست فلماذا الذكاء، شديد كنت «إذا لالقتصاديني: عادة توجه التي الساخرة

ذكيٍّا؟»17 لست فلماذا الثراء، شديد كنت «إذا بقوله: يُعتقد كما كوتنر عليه
التنبُّؤ يصعب أنه صحيح للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد موقف هذا ص لخَّ
بالتنبؤ ثريٍّا يصبح أن أحمق أي الستطاع كذلك، تكن لم لو أنها وأعني السوق، بتحركات
أي استطاع ولو حمقى، يكونوا لم للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أساتذة لكن بها.
بكلية األستاذ — ألكسندر سيدني ابتكر «الستطاعوا». السوق، عىل يتفوق أن شخص
األسهم يشرتي ًحا» «مرشِّ — الصويا فول عقود يف املتعاملني مجموعة أعضاء وأحد سلون
حقق كيف فيهما يصف مقالتني ألكسندر وكتب للهبوط. املتجهة ويبيع للصعود املتجهة
األستاذ — فاما يوجني أن من الرغم عىل للحظ، يُعزى أن يمكن مما أكرب أرباًحا مرشحه
الذي — هاوثاكر أثبت ألكسندر. عمل يف أخطاء إىل بعد فيما أشار — شيكاجو بجامعة
الهوس نوبة خضم يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف زائًرا أستاذًا عاًما قىض
سعر انخفض إذا تلقائيٍّا البيع (أي املوقوفة البيع أوامر باستخدام أنه — السلع بعقود
عىل يتفوَّق أن — بالكاد وإن — دائًما للمرء يمكن معينة) مئوية بنسبة مستقبيل عقد
العشوائي؛ السري جمهور أثبته ملا ١٩٦١ سنة شافيًا ملخًصا أيًضا كتب كما السوق.
أُجيَب عشوائيٍّا تتحرك املضاربة أسواق يف األسعار كانت إذا ما حول «السؤال قال: حيث

قائًال: واستطرد األحوال.» أغلب يف باإلثبات، اآلن حتى عنه

بصفتها وأعني سلبًا، إال تعريفها يمكن ال العشوائية أن ندرك أن ينبغي لكن
معني نمط عن إال يكشف أن معني الختبار يمكن ال منتظم. نمط أي انعدام
وليس نفيها، سوى يمكن ال التامة العشوائية فإن ثم ومن األنماط؛ من فئة أو
األسعار تغريات يف منتظم نمط أي أن اآلن ذُكرت التي النتائج وتُظهر إثباتها.

بسيًطا.18 أو واضًحا يكون أن املحتمل غري من
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هذا كان ترديدها. يحب سامويلسون كان عبارة سهلة.» اختيارات توجد «ال
ذوي األسهم سوق ومضاربي بل االقتصاديني معظم له يرتاح أن يمكن استنتاًجا
ألسعار السابق التاريخ إىل النظر بمجرد — املرء يستطيع أن منطقيٍّا يكن لم الرصانة.
موجوًدا كان مما أيٍّا إن املستقبل. يف املال لكسب ومبارشة دائمة سبًال يجد أن — األسهم
املخططات قراءة يف البارعون املتعاملون عليها ينقضُّ فيما سيختفي واضحة أنماط من
يبدو مصطلح وهو العشوائي»، السري «فرضية فحوى هذا كان ورائها. من ويربحون
ما رسعان لكن متشكك،19 اقتصادي يد عىل ١٩٦٣ سنة استُخدم ما أول استُخدم أنه
تُْعنَى ما بقدر السوق بفضائل وال األسعار بصحة تُعنى ال مقولًة كان منارصون. تبناه

سرتيت. وول يف جهد أو تكلفة بال صفقات عىل العثور بصعوبة
االقتصادية» الرباونية «الحركة عليه أُطلق ملا الرتويج من عقد وبعد ،١٩٦٥ يف
ملعهد داخلية مطبوعة يف وإْن املوضوع، هذا عن شيئًا سامويلسون نرش بها، قال التي
يجري التي األسعار أن «برهان املعنونة مقالته اتخذت للتكنولوجيا. ماساتشوستس
السري فرضية حدود خارج مهمة خطوة عشوائيٍّا» تتذبذب صحيح نحو عىل توقعها
سنة إثباته حاول قد وركينج هولربوك كان ما رياضية بصيغة وذكرت العشوائي،

مثايل. نحو عىل تعمل مالية سوق سمات إحدى العشوائية أن وهو ،١٩٤٨
فرضية أصل بصفتها سامويلسون بمقالة — املالية أدبيات يف — يُستشهد ما كثريًا
واملالية، االقتصاد يف ا عامٍّ اآلن صار الذي العرف إىل هذا يُعزى أن ويجب السوق، كفاءة
عرش بسبعة ذلك فقبل رياضية. بطريقة يقال حتى بتاتًا قيل قد يُعترب ال اليشء أن وهو
متالزمتان الكاملة والسوق العشوائية أن افرتض قد وركينج هولربوك يكن لم عاًما،
العشوائي. املثايل الوضع هذا من تقرتب الفعلية املالية األوراق أسواق إن قال بل فحسب،
— كالسيكي سامويلسوني بأسلوب — بل القبيل، هذا من شيئًا سامويلسون يقل ولم

القليل: أقل إال يقل لم

أن تثبت ال فهي تحتمل، مما أكثر املثبتة النظرية املرء ل يحمِّ أال ينبغي
إن وال طيب يشء املضاربة إن تقول وال جيًدا، تعمل الفعلية التنافسية األسواق
يكسب شخص أي أن تثبت وال طيبًا، شيئًا ستكون األسعار تغريات عشوائية
شيئًا أنجز أنه حتى أو الكسب يستحق الواقع هذا بحكم هو املضاربة يف املال
كله هذا يكون قد نفسه. سوى شخص أي لصالح أو املجتمع لصالح طيبًا
مختلًفا.20 استقصاءً سيتطلب هذا لكن صحيح، غري كله يكون وقد صحيًحا
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أسلوبه. يكن لم فذلك االستقصاء، هذا بإجراء اهتمام أي سامويلسون لدى يكن لم
وجهة يمثل أن يُفرتض كان «نيوزويك». ملجلة دوري عمود كتابة بدأ التالية، السنة يف
يف واملمتع الواضح أسلوبه من الرغم عىل لكن االقتصادية، املسائل يف الليربالية النظر
يمثل لم هذا لكن يقف، جانب أي عىل نقول أن األحيان أغلب يف الصعب من كان الكتابة،
ليكون تعيينه عىل سامويلسون ساعد الذي فريدمان، بميلتون يتعلق فيما قط مشكلة

«نيوزويك». صفحات عىل له املقابلة املحافظة النظر وجهة
الفعلية املضاربة أسواق كانت إذا ما ملسألة املختلف» «االستقصاء ذلك أُجري
جامعة يف أواخرها إىل العرشين القرن ستينيات منتصف من الفرتة يف ال أم أصابت
مختلف يف األكاديميون كان هذا، قبل وحتى فريدمان. فيها يُدرِّس كان التي شيكاجو،
أبعد إىل مريًحا سيكون — النظرية الناحية من — إنه بوضوح يقولون العلمية املعاهد

الكمال. وجه عىل عملها املضاربة أسواق أدت لو حد
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الخامس الفصل

افرتاض إىل يتوصالن مودلياينوميلر
تبسيطي

بحوث ميدان من تُحوَّل — االقتصاد علم من األعمال إدارة كليات نسخة — املالية
النظرية. تحكمه ميدان إىل الخربة من مستمدة وقواعد تجريبية

∗∗∗

امليلء دليلهما مورجنشترين وأوسكار نويمان فون جون نرش من سنوات أربع بعد
االقتصادي طرح مؤكد، غري مستقبل يف املحتملة والخسائر املكاسب لتقييم باملعادالت
— يمكن إنه يقوالن كتبا حيث مذهًال؛ طرًحا سافيدج جيمي واإلحصائي فريدمان ميلتون
الطريقَة ومورجنشترين لنويمان املنفعة نظرية تصف أن — فحسب التعديالت ببعض
األقل عىل — األفراد بأن وجادال الواقع، يف االقتصادية القرارات الناس بها يتخذ التي
يعرفون كانوا لو» و«كما وقارنوها املتوقعة املنفعة حسبوا أنهم لو» «كما «يسلكون —

االحتماالت.»
العاديني األشخاص أن نظن أن السخف من بأنه البديهي االعرتاض لتحايش
البلياردو العبي بأن وسافيدج فريدمان جادل املعقدة، اإلحصائية للقواعد وفًقا يفكرون
عىل لكنهم للرضبات، اختياراتهم عليها تقوم التي الفيزياء معادالت تدوين يستطيعون ال
فريدمان التشبيه هذا أعجب ذلك.1 يستطيعون كانوا لو كما «يترصفون» هذا من الرغم
االقتصاد «منهجية بعنوان مقالة يف سنوات بخمس ذلك بعد كرره أنه لدرجة كثريًا
من العديد بني من األشهر املقالة صارت بارًزا، معلًما املقالة هذه صارت وقد اإليجابي»،
آذنت األيام. تلك يف رياضية ميول ذوي شباب اقتصاديني عن الصادرة املماثلة البيانات
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نبذًا النظرية يف تشككهم ونبذ السائد االقتصادي التيار من ِسيني املؤسَّ بنبذ املقاالت هذه
قاطًعا.2

إىل ينتمي الذي فالصبي االقتصادية. مناهجه يف األقل عىل متطرًفا، فريدمان يكن لم
جامعة يف الرياضيات يف تخصص والذي نيوجرييس، بوالية ُرواي بمدينة العاملة الطبقة
أحدهما شابان؛ ُمعلِّمان االقتصاد نحو هه وجَّ إكتواريٍّا، يصبح أن يأمل وكان راتجرز
برينز) آرثر (وهو واآلخر شيكاجو، بجامعة النقدية فيرش إرفينج نظريات تالميذ أحد
االقتصادية للبحوث الوطني املكتب يف وخليفته ميتشل ويسيل ِيس املؤسَّ الرمز تلميذ هو
النيوكالسيكية شيكاجو بني العليا الدراسات سنوات فريدمان م قسَّ املطاف. نهاية يف
املكتب يف ميتشل لصالح عمل العلمية، درجته عىل حصوله وبعد ِسية، املؤسَّ وكولومبيا
— كاولز هيئة مدير — كوبمانز جالينج نرش أن وبعد االقتصادية. للبحوث الوطني
املتغريات تحركات «تُْدرس لذلك: نموذًجا (ونسوق ميتشل كتب آلخر اإلساءة شديد نقًدا
الفائر».)3 مرجله إىل النفاذ أبًدا يمكن غامضال بركان اندالعات كانت لو كما االقتصادية

تجريديٍّا.4 منظِّرا بصفته السابق رئيسه عن فريدمان دافع
كانت موقف. التخاذ الوقت حان عندما فريدمان يرتدد لم ذلك، من الرغم عىل
ِسيون املؤسَّ هه يوجِّ نقد أكرب كان أوًال. النظرية تأتي أن يجب لكن مهمة، العملية الدراسة
اإلنسان وأن افرتاضاتها، واقعية عدم هو طويل زمن منذ التقليدية االقتصادية للنظرية
5.١٨٩٨ سنة فبلن ثورستاين عربَّ كما واآلالم» للملذات برشية حاسبة «آلة الواقع يف ليس

ذلك؟! يف وماذا :١٩٥٣ سنة والرائع املحرِّر فريدمان رد وكان

بما يتعلق ال ما، نظريٍة «افرتاضات» حول طرحه ينبغي الذي املهم السؤال إن
أبًدا تكون ال ألنها الوصفية؛ الناحية من «واقعية» االفرتاضات هذه كانت إذا
. املعنيِّ للغرض الكايف بالقدر جيدة مقاربات كانت إذا بما يتعلق بل كذلك،
ال، أم تُفلح النظرية كانت إذا ما بمعرفة إال السؤال هذا عن اإلجابة يمكن وال

ال.6 أم الكايف بالقدر دقيقة تنبؤات عن ض تتمخَّ كانت إذا ما بمعنى

لقد واقعية. غري مفرطة تبسيطات العلمية النظريات كل إن يقول فريدمان كتب
لم واقعية. غري أنها الواضح من نماذج إىل واختزاله الواقع تعقيد بغربلة العلم تقدم
االجتماع فعلماء األنظمة. تلك بناء بها ينبغي التي الكيفية بشأن ثابتة قاعدة هناك تكن
عما اإلنسانية البواعث من تماًما مختلفة مجموعة عىل يركِّزون — املثال سبيل عىل —
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املالية» الذاتية املصلحة وراء «الدءوب االقتصاديني سعي لكن االقتصاديون. عليه يركِّز
البرشي. السلوك عن وثابت مفيد تبسيطي افرتاض هو — فريدمان وصف حسب —
كانت للتحكم ظروفها تخضع التي الفيزيائية العلوم تجارب إن يقول فريدمان كتب
تتعلق الناس عىل أسئلة طرح أجل من والتجول االجتماع، لعلماء بالنسبة عملية غري
بلغوا من بسؤال العمر طول نظريات اختبار مع يستوي «يكاد االقتصادية بقراراتهم
مرشوعة واحدة طريقة إال هناك تكن لم إذن أعمارهم.» لطول تفسريهم عن الثمانينيات
تنبؤاتها اختبار ثم عقالني، سلوك إىل استناًدا نماذج بناء وهي أال االقتصاد؛ ملمارسة

فعلية. اقتصادية بيانات عىل قياًسا
هناك يزال ال كان خمسينياته، وأوائل العرشين القرن أربعينيات أواخر يف
يفرسا أن وسافيدج فريدمان فحاول عقالنيٍّا. سلوًكا يشكل ما حول الجدل بعض
التأمني من كالٍّ يشرتون من سلوك — «املتذبذب» املنفعة منحنى سمياه ما بواسطة —
نويمان لفون القرارات اتخاذ نماذج يف مشمول غري سلوك وهو اليانصيب، وبطاقات
أن — للتكنولوجيا كارنيجي بمعهد األستاذ — سايمون هريبرت اقرتح ومورجنشترين.
لالحتماالت، حسابات إلجراء الذهنية الطاقة وال الوقت يملكون ال الواقع أرض عىل الناس
وجادل اختيارات.7 إىل للوصول مخترصة ذهنية طرًقا يتخذون ذلك من بدًال وأنهم
تسمح مما بكثري أكثر اليقني وشبه اليقني ن نثمِّ بأننا أليه موريس الفرنيس االقتصادي

ومورجنشترين.8 نويمان فون معادالت به
ببناء منشغلني كانوا الجدل. االقتصاديون سئم طويل، زمن ميض قبل لكن
لالفرتاضات الدقيق التمحيص أن علَّمهم قد فريدمان وكان االقتصادي، للسلوك نماذج
فون إحصائي بالفعل لديهم كان للوقت. مضيعة النماذج هذه وراء من القائمة

الصورة؟ يشوشون فلماذا نويمان-مورجنشترين،
االفرتاضات هذه مثل أتاحتها التي االقتصادي للتنظري املجردة الذروة جاءت
وجريار أرو كنيث وهما كاولز، هيئة يف عمال قد كانا شابني أكاديميني من التبسيطية
خمسينيات يف املنفصلة األعمال من العديد ويف مًعا كتباها مقالة يف — أعادا اللذان دبرو،9
يعرف صار ما بلغ أساسها. من االقتصادي التوازن نظرية بناء — العرشين القرن
أرو-دبرو «نموذج أو أرو-دبرو» «إطار (أو أرو-دبرو» «توازن باسم الحني ذلك منذ
قال التي الخفية اليد وجود عىل ريايض برهان مبلغ فحسب) «أرو-دبرو» أو الفكري»
الناحية من وتعقيًدا املنطقية الناحية من اتساًقا أكثر النسخة هذه كانت سميث. آدم بها
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اقتصاديني لنشطاء املجال أفسحت أنها األهمية بالغ واألمر سابقاتها. من بكثري الرياضية
الاليقني ظل يف التوازن تحقيق يحتاجه كان ما باملستقبل. تماًما التنبؤ يستطيعون ال
حالة كل عىل يراهن أن فيها املرء يستطيع «كاملة» مالية أوراق سوق أرو أسماه ما هو

ضدها. ن يؤمِّ أو العالم أحوال من ممكنة مستقبلية
مشواره من تبقى ما معظم أرو وقىض بالتأكيد، موجودة السوق هذه مثل تكن لم
الذي الحماس لكن التوازن. نظرية عن االقتصادي الواقع اختالف طرق يبحث املهني
ُمعدية؛ كانت العرص ذلك يف األخرى الكربى النظرية واالخرتاقات أرو-دبرو توازن ولَّده
املالية علم عىل ملحوًظا أثًرا ترتك وبدأت بل االقتصاد، علم ربوع ُجل إىل انترشت حيث

. العيصِّ

وحتى النقود. عن يتحدثون عندما األعمال كليات أساتذة عنه يتحدث ما هي املالية كانت
الفطنة من مزيًجا العلم هذا تعاليم كانت العرشين، القرن خمسينيات من متأخر وقت
إىل االنفصال أثر اقتفاء ويمكن واهية. صلة إال باالقتصاد تربطه ال والُعرف واالجتهاد
كان الذي والشخص .١٩٠٨ سنة هارفرد جامعة يف الرائدة األعمال إدارة كلية تأسيس
لكنه اقتصاديٍّا، نفسه كان األعمال إلدارة هارفرد كلية إنشاء وراء املحركة القوة بمنزلة
االحتكاك وتتجنب العميلِّ الجانب عىل تؤكد أن ينبغي الجديدة الكلية بأن مقتنًعا كان
«منهج جلب الذي للكلية، الثاني العميد إن بل النظريات، يضعون الذين باألكاديميني
دراسات شهادة يحمل يكن لم للقانون، هارفرد كلية من التدريس يف الحالة» دراسة
هارفرد كلية من األعمال إدارة ماجستري عىل حصوله بعد وليامز بري جون كتب عليا.10
إدارة كلية تنأى ملاذا اآلن «أدرك يقول: — االقتصاد قسم من ودكتوراه األعمال إلدارة
النظرية يف ترتاب األعمال إدارة كلية أن السبب النظري. الجانب عن بنفسها األعمال

اآلن.»11 املتاحة
يف وليس األعمال، إدارة كليات لتعليم الجوهرية املبادئ أحد االرتياب هذا صار
كارنيجي بمعهد شاب اقتصاد أستاذ وهو — ميلر مريتون وافق وحدها. هارفرد
للتكنولوجيا كارنيجي بمعهد الجديدة األعمال إدارة كلية إىل االنتقال عىل — للتكنولوجيا
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إدارة لطالب تقديمه وقبل أكرب، راتب مقابل يف العرشين القرن خمسينيات أوائل يف
يف املتبع الحالة» دراسة «منهج بأسلوب أُلقي املالية حول كامًال درًسا حرض األعمال،

هارفرد:

الحل ألن الحاالت؛ دفرت يف واحد رقم الحالة أخذنا عندما اندهشت أنني أتذكر
هذا صحيح، هذا نعم، قلت: املعلم، رشحه أن بعد لكن يل، واضًحا يكن لم
إىل توصلنا كيف أتذكر حسٌن، فقلت: الثانية، الحالة إىل وصلنا ثم منطقي.
كانت وبالتأكيد النحو. هذا عىل اإلجابة تكون أن بد ال لذا األوىل؛ للحالة حل
كما يشء كل كان تليها. والتي حالة أي بني صلة أية أتبنيَّ أكن لم مختلفة.
هذا ويف بعينه القطار لهذا صالحة إنها الحديدية، السكك تذاكر عن يقال
إىل أفتقر أن بشدة محِبًطا أمًرا كان — كاقتصادي — يل بالنسبة وحده. اليوم

مًعا.12 املادة هذه كل لربط ِسية املؤسَّ املالية نظريات إلحدى فهم

يفكر — هوبكنز جونز جامعة من الدكتوراه عىل حديثًا حصل الذي — ميلر بدأ
الدراسات كلية كانت لذلك. له يؤهِّ الذي املثايل املكان يف كان النظرية. هذه مثل وضع يف
١٩٤٩ سنة تأسست التي — للتكنولوجيا كارنيجي بمعهد الصناعية اإلدارة يف العليا
كليات من جديًدا نوًعا — كارنيجي عائلة أفراد أحد قدمها دوالر ماليني ٦ مقدارها بمنحة
ميلون كارنيجي جامعة تسميته (أعيدت للتكنولوجيا كارنيجي معهد وكان األعمال. إدارة
للتأكيد العرشين القرن أربعينيات يف الهندسية برامجه تنظيم أعاد قد (١٩٦٧ سنة
وكان الخربة، عىل املعتمد الصناعية املدارس تعليم يف والرياضية العلمية الرصامة عىل
باقتصاديني األعمال إدارة كلية استعانت اإلدارة. تعليم مع نفسه اليشء فعل مخطًطا
يف العنان لهم وأطلقت واعدين، شباب سلوكيني وعلماء العملياتية البحوث يف وخرباء

ا. جدٍّ صغرية األمر مستهل يف كانت طالبية هيئة
حيث املاجستري؛ لطالب بالنسبة وإيجابياتها سلبياتها هذه التدريس لطريقة كان
العالم يف يرتجفون أحيانًا يرتكهم النظري الجانب عىل الحرصي شبه الرتكيز كان
يف كارنيجي بعد فيما تجربته عن مازًحا ١٩٥٣ سنة خريجي أحد قال الواقعي.
أحد ربما أو خطيٍّا، تربمجه يشء عن هستريي نحو عىل حولك «تبحث الصغرية: الرشكات
صفيح سطح عىل قطة من حاًال أحسن لست أنك تعرف أنت املباريات. نظرية مواقف
يمكثون كانوا الذين الطالب من والقلة التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة لكن ساخن.»13
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بيئة بكارنيجي الصناعية اإلدارة يف العليا الدراسات كلية كانت الدكتوراه، عىل للحصول
عن للحماس إثارة األكثر التدريس هيئة عضو كان مدهش. نحو عىل للحماس مثرية
يف املشككني كأحد قبل من ذكره عىل أتينا الذي سايمون، هريبرت هو عداه ما كل
قبول اكتساب من سايمون يئس ما رسعان ومورجنشترين. نويمان لفون املنفعة نظرية
وعلوم النفس علم إىل فانتقل املحدودة»، «العقالنية عن أفكاره بفضل االقتصاديني بني
الريايض االقتصاد علم غرار عىل املالية دراسة صياغة إعادة تُركت وهكذا الكمبيوتر.

كارنيجي. تدريس هيئة أعضاء من تقليديَّني اقتصاديَّني إىل الحديث
هجرته بعد درس إيطايل وهو مودلياني، فرانكو فهو اآلخر وأما أحدهما، ميلر كان
ثنائيٍّا كانا نيوسكول. كلية يف مارشاك جاكوب يد عىل ١٩٣٩ سنة املتحدة الواليات إىل
مودلياني وتوجهات اليمني، إىل تميل السياسية ميلر توجهات كانت حيث متجانس؛ غري
الذي الجديدة املالية فريق أكان سواء به، يرتبط فريق ألي مواليًا ميلر كان اليسار. إىل
فريق — ١٩٦١ سنة شيكاجو جامعة إىل انتقاله بعد — أو له الطريق تمهيد يف أسهم
بسنوات ذلك بعد زعم إنه بل إدراكها. يصعب فكان مودلياني والءات أما بريز. شيكاجو
الواقع يف ألسخر املزاح سبيل «عىل ُكتبتا العالم تا وغريَّ ميلر مع كتبهما اللتني املقالتني أن
النماذج بناء أن اعتقاد هو ومودلياني ميلر بني مشرتًكا كان الذي اليشء زمالئي.»14 من
أساتذة أن يريان وكانا االقتصاديون، فعله ما هو العقالني السلوك إىل استناًدا الرياضية

نفسه. اليشء يفعلوا أن ينبغي املالية
لدراسة محورية للتكنولوجيا كارنيجي معهد يف مًعا بها اضطلعا التي املسألة كانت
استثمار كان إذا ما معينة رشكة بها تقرر التي الكيفية، تتناول التي ِسية املؤسَّ املالية
«دوبونت» رشكة ابتكرته الذي — العميل النهج كان ال. أم عليه اإلقدام يستحق معني
العائد معدل بني املقارنة هو — القرن ذلك من الثاني العقد يف الكيماويات لتصنيع
وبحلول لتمويله.15 املطلوب املال» لرأس االقتصادية و«التكلفة االستثمار عىل املتوقع
من جزءًا الرأسمالية املوازنات إعداد يف النهج هذا كان العرشين، القرن خمسينيات
يعرف أحد يكن لم متوقعة. غري عقبة هناك كانت لكن كلها. األعمال إدارة كليات مناهج
سعر أخذ هي املتبعة املمارسة كانت املال». لرأس االقتصادية «التكلفة ما الحقيقة يف
واحدة نقطة بمقدار مخاطر عالوة إضافة ثم سنداتها، عىل الرشكة تدفعه الذي الفائدة
عالوة اختيار كان االستثمار. من التأكد عدم لتعويض أربع أو ثالث أو اثنتني أو مئوية

بالكلية. اعتباطيٍّا يكون يكاد تلك املخاطر
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املسألة؛ هذه حل يحاول ظل قد الكيل، االقتصاد يف خبريًا بصفته مودلياني، كان
املستقبيل النمو يف تستثمرها أو األموال تدخر كانت إذا ما بشأن الرشكات قرارات ألن نظًرا
أال املسألة؛ لحل مبارشة فكرية مقاربة إىل وميلر هو فتوصل األعمال. دورة عىل تؤثر
وكتبا يفعلون. ما يعرفون املحتملني، مالكها وكل الرشكة، مالك كل أن افرتاض وهي
وخطته استثماري مرشوع أي يجتاز أن يجب النهج، هذا «بمقتىض يقوالن: ١٩٥٨ سنة
أسهم قيمَة ل سيموَّ الذي املرشوع يرفع هل فحسب: التايل االختبار به املقرتنة التمويلية
عائده فسيكون سريفعها، يكن لم وإذا بالتنفيذ، جدير فهو سريفعها، كان إذا الرشكة؟

الرشكة.» تتحملها التي املال لرأس الحدية التكلفة من أقل
مبهمة. فكانت العملية مدلوالتها أما النظرية، الناحية من ذكية مقاربة هذه كانت
ملرشوع األسهم سوق فعل رد سيكون كيف مسبًقا ما رشكة تعرف أن يُفرتض فكيف
أن غري السؤال، هذا عن إجابة إىل قط وميلر مودلياني يتوصل لم جديد؟ استثماري

املثرية: الثاقبة األفكار بعض جلب السؤال طرح مجرد
بمالها، الرشكة تأتي أين من يَُهمُّ ال أنه استنتاج إىل وميلر مودلياني ذلك قاد أوًال:
هذا عىل «برهانهما» كان أرباحها. استثمار بإعادة أم أسهم ببيع أم سندات بإصدار سواء
بهيكلني لكنهما — متطابقة أرباًحا تحققان رشكتان هناك كانت إذا أنه هو االستنتاج
يشرتي أن املستثمر «يستطيع عينه، السوقي السعر تستحقان ال — مختلفني رأسماليني
يف متطابق آخر، دخل بمصدر دخل مصدر يبادل بحيث ويبيعهما والسندات األسهم
عن الباحثني هم املستثمرون كان إذا أقل.»16 بسعر يباع لكنه الصلة، ذات النواحي كل
أن يمكن ال ببساطة فذلك االقتصادية، النظرية عنهم تتحدث الذين العقالنيني الربح
األقل عىل أو عقالنيون، املستثمرين أن بالتأكيد يعتقدان وميلر مودلياني كان يحدث.

ألغراضهما. استيفاءً العقالنية من يكفي بما قريبون
الكبري والكساد ١٩٢٩ سنة انهيار تجربة تاليش مدى عىل ساطًعا برهانًا ذلك كان
أخرى تاريخية مقالة يف يقوالن وميلر مودلياني كتب بالفعل. الذاكرة من تاله الذي
«ال لكنها السابق.» يف بالفعل املضاربية الفقاعات «نشأت أجل، سنوات: بثالث ذلك بعد
الاليقني.» ظل يف الفعيل السوق سلوك مالمح من أساسيٍّا حتى وال غالبًا ملمًحا لنا تبدو
«مفيًدا كان بعقالنية فون يترصَّ املستثمرين أن افرتاض فإن لذلك، نتيجة أنه إىل وَخَلَصا

املنظمة.»17 األسواق يف األمد طويلة االتجاهات لتحليل — أويل كتقريب األقل عىل —
وزعت إذا ما املساهمني يهم ال أنه الثانية املقالة هذه يف وميلر مودلياني زعم
بعض من هذا كان بها. احتفظت أو أسهم أرباح هيئة عىل املتبقية نقديتها الرشكات
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يهم. ال املال رأس هيكل بأن األولية محاجتهما من راديكالية حتى أكثر زعًما النواحي
األسهم ألرباح املخصومة القيمة يستحق السهم أن اقرتح قد وليامز بري جون كان
جراهام بنجامني وجادل الرشكة. أرباح ال األسهم أرباح يقصد أنه مؤكًدا املستقبلية،
رشكتان، لدينا كانت إذا بأنه القيمة، يف لالستثمار الشهري دليلهما يف دود، وديفيد
سهمها سيباع أكرب سهم ربح تدفع التي «الرشكة فإن ذلك، عدا ما كل يف متطابقتان
اقتصادية «بيئة يف إنه بالقول ذلك عىل وميلر مودلياني فردَّ األعىل.»18 بالسعر دائًما
حالتنا يف — «واقعية» اعتبارات عىل بناء «فقط األسهم أسعار تتحدد وكاملة»، عقالنية
عىل ال — األرباح تحقيق عىل الرشكة أصول وقدرة االستثمارية الرشكة سياسة هذه

األرباح.» توزيع بها يتم التي الطريقة
مودلياني «افرتايض باسم تُعرفان صارتا اللتني املقالتني من الثانية هي هذه كانت
أحدثه تأثري أي يضاهي املالية دراسة عىل عظيًما تأثريًا لتحدثا مضتا واللتني وميلر»،
ال األول: يقول العلوم. من علم أي يف مىض وقت أي يف األكاديمية البحوث من اثنان
عىل األموال توزع كانت إذا ما يهم ال الثاني: ويقول أموالها، الرشكة تجمع كيف يهم
جيمس شيكاجو بجامعة األستاذ قال العرشين القرن سبعينيات ويف ال. أم املساهمني
يف يهم يشء ال أنه وميلر مودلياني مربهنة يف العظيم «اليشء مازًحا: لطالبه لوري
إىل البيتزا توصيل عامل «يأتي هكذا: املقالتني داللة نفسه ميلر أوضح وقد الواقع.»19
أثماٍن؟ أم أرباع إىل البيتزا، هذه أقطِّع أن تريدني كيف له: ويقول املباراة بعد بريا يوجي

الليلة.»20 بالجوع أشعر فأنا قطع؛ ثمانَي قطِّعها يوجي: فيقول
حد إىل بديهيني وإما مذهلة جرأة جريئني إما وميلر مودلياني افرتاضا كان وهكذا
مقبوًال االستداليل املنطق استعمال جعال أنهما لهما داللة وأعظم مًعا. االثنني أو االبتذال،
املهنية حياتهم كرَّسوا الذين سنٍّا األكرب االقتصاد ألساتذة بالنسبة املالية. دراسة يف
مقالتا ضت تمخَّ بشدة. مربًكا التطور هذا كان الرشكات، لسلوك التجريبية لالختبارات
ا ردٍّ للرد الفرصة وميلر ملودلياني أتاح مما ملتهبة، نقدية مقاالت عن وميلر مودلياني

االهتمام. من مزيًدا حتى حججهما أكسب ما وهو منشوًرا،
لديهم ليست الذين سنٍّا األصغر األكاديميني لدى جاذبيتها الحجج هذه أثبتت
لدراسة ومنطقية نظامية طريقة قدمت حيث القديمة؛ املالية طرق يف شخصية مصالح
يأتي بأن تبرش كانت كما رواًجا، واملنطق األنظمة فيه تلقى كانت زمن يف املالية املشكالت
يفعلونه، بما التنفيذيني املسئولني النظريات يضعون الذين األكاديميون فيه يأمر يوم
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العملية للفلسفة باكورتني وميلر مودلياني مقالتا كانت املطاف. نهاية يف حدث ما وهو
االسم هذا عليها (أطلق للمساهمني» املضافة «القيمة باسم بعقود ذلك بعد ُعرفت التي
يرسُّ ما افعل يقوالن وميلر مودلياني كان األعمال). إدارة كليات أساتذة أحد بالتأكيد

رشكة. كمدير الصحيح اليشء تفعل بذلك وأنت املساهمني،

املال؛ رأس تكلفة حساب كيفية قط وميلر مودلياني يعرف لم ذلك، من الرغم عىل
وعندما أخرى.» مقالة إىل إرجاؤها «يجب املسألة هذه إن ١٩٥٨ سنة يقوالن كتبا حيث
ثمة بأن شعر ،١٩٥٨ صيف يف دينفر جامعة مكتبة يف الكلمات هذه ترينور جاك قرأ

فرصة.
عمله من راحة يف كولورادو يف بوالديه الخاصة العطالت كابينة يف مقيًما ترينور كان
كانت ماساتشوستس. بوالية كامربيدج يف الكائنة لالستشارات ليتل دي آرثر رشكة لدى
اإلدارية االستشارات عالم يف تكون ألن تسعى — ترينور يسميها كان كما — «ليتل» رشكة
بني للتكنولوجيا كارنيجي بمعهد الصناعية» اإلدارة يف العليا الدراسات «كلية كانت مثلما
بالدرجة املعروفة — الرشكة دشنت الثانية، العاملية الحرب وبعد األعمال. إدارة كليات
الطرق لتطبيق العملياتية للبحوث قسًما — الكيميائية الهندسة مجال يف بخربتها األوىل
األعمال إلدارة هارفرد كلية خريج — ترينور وجد باألعمال. الخاصة املسائل عىل العلمية
ذلك يف نفسه — البكالوريوس مرحلة من الرياضية الخلفية وصاحب ١٩٥٥ سنة
يف انخرط ما رسعان لكنه الكمبيوتر، أجهزة بربمجة فيه عمله استهل الذي القسم،
يكن ولم عمله، يف املال رأس تكلفة حسابات يستخدم كان مالية. استشارية مرشوعات
الفائدة سعر إىل اعتباطيٍّا مئوية نقاط إضافة من املعتادة باملمارسة اإلطالق عىل راضيًا
يف املرشوعات هذه عمر كان ذلك. «أزعجني بذاكرته: عائًدا ترينور يقول السندات. عىل
تجعله أن يمكنك كان املائة، يف واحد بنسبة الخصم سعر وبتغيري سنة، ثالثني الغالب

ا.» جدٍّ مرضية إجابة بالتأكيد هذه تكن لم الجدوى. عديم أو ناجًحا
فتكلفة األصول. ألسعار نظرية هو املال رأس تكلفة حساب إليه يحتاج كان ما
البديلة الفرصة تكلفة هي — وميلر مودلياني تعريف حسب — الرشكة مال رأس
يف يُعرِّفا لم لكنهما املكافئ»، «العائد فئة يف أخرى رشكة أسهم يف املال وضع «لعدم»

ذلك. يعنيه أن يُفرتض الذي ما قط الحقيقة
املخاطر. قبول عىل مكافأة االستثمار عوائد بأن طويل زمن منذ جادل من هناك كان
سيدهما إياها أعطاهما بأمواٍل يخاطران خادمان يكاَفأ متى، إنجيل يف الَوْزنات َمثَل يف

95



السوق عقالنية خرافة

خسارته خشية األرض يف املال يدفن الذي الثالث الخادم يعاَقب حني يف ذكية، مخاطرًة
العاملون ساعد عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف وذلك بعد، وفيما شديًدا.21 عقابًا
ال األموال مقريض إن بقولهم الرأسمالية لظهور الطريق تمهيد عىل الكنيس بالقانون
املخاطر.22 قبول عىل مكافأة املستلمة الفائدة ألن للربا؛ املقدس الكتاب تحريم ينتهكون
الرغم وعىل العصور. مر عىل االقتصاد علم يف باملكافأة املخاطرة عالقة ظهور تواتَر
املخاطر بعض أن نفسه بالقدر واضًحا كان واملكافأة، املخاطرة ارتباط وضوح من
أمر املرور كثيف رسيع طريق عرب فالركض اآلخر. بعضها من سخاءً أكثر مكافأة تلقى
نايت فرانك عالج ذلك؟ فعل عىل سيكافئك الذي ذا من لكن يقينًا، باملخاطر محفوف
ما سنوات خالل شيكاجو بجامعة االقتصاد بقسم القيادية الشخصيات من وهو —
والاليقني «املخاطر بعنوان ١٩٢١ سنة املنشور كتابه يف املسألة هذه — الحربني بني
قابلة كمية املخاطر ألن املخاطرة؛ مجرد عىل مكافأة تتلقى ال أنك إىل وانتهى والربح»،
ولهذا الاليقني. مواجهة يف تسري عندما فيأتي الربح أما ضدها. التأمني يمكن للقياس
واالستعاضة قياسه يمكن يشء التخلصمن يقرتح كان نايت لكن كثرية، فضائل التمييز
حساب يحاول لشخص بالنسبة باملرة منه جدوى ال وهذا قياسه، يمكن ال بيشء عنه

املال. رأس تكلفة
حتى الجهود أقىص بذل قد كان الذي الشخص عمل إىل ذلك من بدًال ترينور نظر
املحفظة نظرية كانت ماركويتز.23 هاري وهو أال االستثمارية؛ املخاطر لقياس آنذاك
سلوك وصف إىل ال املثىل القرارات اتخاذ إىل املستثمرين إرشاد إىل تهدف ملاركويتز
املستثمرين، لسلوك كوصف النظرية هذه إىل املرء نظر إذا لكن الفعيل. املستثمرين
األصول. أسعار يحدد ا عمَّ السؤال عن منطقية وتبدو مفيدة إجابة اتجاه يف تشري فإنها
يحصل أن ينبغي لذا السوق؛ مخاطرة هي أكثر تهم التي املخاطرة أن إىل ترينور وخلص
لالستثمار املشرتك التباين مع «تتناسب ما أصٍل عىل مخاطرة عالوة عىل املستثمرون
هي املعتربة املخاطرة أن بمعنى السوق.»24 يف االستثمارات لجميع اإلجمالية القيمة مع
ازدادت حساسيته، ازدادت وكلما الكلية، السوق لتحركات بعينه استثمار حساسية مدى
تنويعها يستحيل مخاطر قبوله عىل يكافأ املرء كان نايت، فرانك نظرية يف وكما العالوة.

قياسها. يمكن كان — ترينور صيغة يف — املخاطر هذه لكن ضدها. التأمني أو
— لنتنر جون وهو يعرفه، كان الذي الوحيد األكاديمي االقتصادي ترينور أطلع
لكن رفًضا، لنتنر فأبدى لعمله، أويلٍّ نموذج عىل األعمال، إلدارة هارفرد بكلية األستاذ

96



تبسيطي افرتاض إىل يتوصالن وميلر مودلياني

إىل ترينور) علم (ودون أخرى قنوات خالل من طريقها وجدت البحث هذا من نسخة
معهد إىل للتكنولوجيا كارنيجي معهد من ١٩٦٠ سنة انتقل قد كان الذي مودلياني،
االقتصاد دراسة إىل ترينور ودعا البحث مودلياني قرأ للتكنولوجيا. ماساتشوستس
وجوده أثناء أضفى .١٩٦٢ سنة أشهر ستة ملدة ترينور فعله ما وهو يديه، عىل واملالية
األصول، لتسعري نظريته عىل التجويد من املزيد للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف
أخرى مخاطرة عوامل هناك أن يرى كان أنه منها ألسباب قط، للنرش يقدمها لم لكنه
إىل العودة إىل اضطر ألنه وأيًضا حسمها، إىل يحتاج — املشرتك التباين إىل باإلضافة —
للكشف البالد من اآلخر الجانب عىل مساعد ألستاذ األمر تُرك ليتل. دي آرثر يف العمل
عن إليه توصل أيًضا وهو الرأسمالية»، األصول تسعري «نموذج باسم يعرف صار عما

ماركويتز. هاري طريق

للمحاكاة سيمسكريبت لغة فيها ابتكر التي — راند مؤسسة إىل عاد قد ماركويتز كان
املحفظة، اختيار عن كتابه تأليفه بعد — اليوم إىل مستخدمة زالت ما التي بالكمبيوتر
مكتب إىل شارب ويليام أتى ،١٩٦٠ سنة يوم ذات ثم الوقت. بعض املالية وتجاهل
كاليفورنيا جامعة يف االقتصاد يف دكتوراه وطالب راند موظفي أحد شارب كان ماركويتز.
البحوث إىل التوجه ذي الصارم الريايض االقتصاد علم حمى كانت التي أنجلوس، بلوس
ومحراب الجامعة بني الفاصلة الحدود معرفة أحيانًا معها يصعب درجة إىل العملياتية
سانتا يف بوليفارد ويلرش طريق عىل بعيد غري الكائن راند املسمى العملياتية البحوث
عن بالبحث فبدأ تقدم، أي فيها يحرز لم أطروحة إعداد عىل عاكًفا شارب كان مونيكا.
يعرف كان أنجلوس بلوس كاليفورنيا بجامعة أستاذ االثنني بني وجمع جديد، موضوع
بحثيٍّا. مرشوًعا عليه اقرتح ما ورسعان الدمث، للشاب ماركويتز فتحمس ماركويتز،

ورقة لكل املشرتكة التباينات حساب يتطلب املحفظة اختيار يف ماركويتز نهج كان
اآلخر، إىل بالنسبة محتملني زوجني كل فردا يتحرك أن يُتوقع كان كيف أي مالية؛
إذ ١٩٥٢؛ سنة منذ الحوسبة يف الرسيعة التقدمات مع حتى جسيمة املهمة هذه وكانت
وقت من الدوالرات من اآلالف عرشات يعادل ما واحدة محفظة حساب يستهلك أن يمكن
إىل شارب فتوصل ط، مبسَّ نظام ابتكار عىل بالعمل شارب ماركويتز كلَّف الكمبيوتر.
مقارنة من بدًال أي ككل؛ األسهم وسوق فردية مالية ورقة بني املشرتك للتباين مقياس
كتب ماركويتز. نموذج يفعل كان كما أخرى مالية ورقة بكل فردية مالية ورقة كل
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وجود استبعاد افرتاض «دون بناءه استطاع للسوق نموذج أبسط كان إنه يقول شارب
أدلة «هناك أن ذلك من األكثر إن بقوله مضيًفا املالية»، األوراق بني املتبادلة العالقات
املتبادلة.»25 العالقات هذه مثل من كبري جزء تمثيل النموذج بمقدور أنه عىل معتربة

بعد فيما نُرش وقد الدكتوراه، لنيل شارب أطروحة من األول الجزء البحث هذا صار
مالية ورقة مائة تحليل صار العملياتية. بالبحوث املعنية ساينس» «ماندجمينت مجلة يف
باستخدام ٧٠٩٠ إم بي آي كمبيوتر عىل دقيقة وثالثني ثالثًا يستغرق كان الذي —
مكسب هناك كان شارب. طريقة باستخدام ثانية ٣٠ إىل إال يحتاج ال — ماركويتز طرق
كان ماركويتز قبل التنويع يف يفكر كان من كل أن ذلك الجديدة؛ الطريقة وراء من آخر
«نظرية كتاب يف البعض. بعضها عن مستقلة املختلفة املالية األوراق مخاطر أن يفرتض
ألنه حساباته يف باملخاطر يهتم لم إنه يقول وليامز بري جون كتب االستثمارية»، القيمة
خطورة معها تهم ال بدرجة الجيد بالتنوع يتَّسم سوف حصيف مستثمر أي أن افرتض
صحيًحا، يكون أن يمكن االفرتاض هذا أن يرى ماركويتز يكن لم الفردية. املالية األوراق
تباينات ذات أسهم من محفظة تجميع يتم أن لنهجه وفًقا ممكنًا ذلك مع كان لكن
لم شارب، نموذج باستخدام اإلطالق. عىل مخاطر أية مجموعها يف تشكل ال مشرتكة

أسهم. امتالك أثناء صفر إىل املخاطر لتخفيض سبيل ببساطة هناك يكن
وأبسط أفضل طريقة ابتُكرت فقد القصة، نهاية تلك كانت ملاركويتز، بالنسبة
ذلك إىل بذاكرته عائًدا ويقول يكتبها، أطروحة لديه كانت شارب لكن املحافظ. الختيار
بم فعله؟ عليهم ينبغي إنه ماركويتز يقول ما الجميع فعل لو ماذا حسنًا، «قلت: الحني:
تكاد األصول لتسعري نظرية االفرتاض ذلك من شارب استنبط التوازن؟» عن هذا يخربنا
أي يملك ال عندما للشخص بالنسبة أكرب قيمته تكون فاملال ترينور. جاك نظرية تطابق
الكلية السوق انخفاض بقدر تنخفض ال التي املالية فالورقة إذن أموال؛ أية آخر شخص
املستثمرين أن لدرجة ا جدٍّ قيِّمة بأنها شارب وجادل قيِّمة. ورقة األوضاع تسوء عندما
عوائد يقبلون (وبالتايل أكرب ثمنًا مقابلها يدفعوا ألن استعداد عىل سيكونون العقالنيني
وهكذا السوق. من أكثر انخفضت مالية ورقة من الطويل) املدى عىل ورائها من أقل
ماركويتز مع بالتعاون شارب ابتكره الذي السوق مع املشرتك التباين مقياس أصبح
أطروحته يف املتضمنة املعادالت يف شارب له ورَمز االستثمارية، العوائد إىل السبيل هو
إىل بعد فيما اآلخرون األكاديميون حوَّله الذي «بي»، االستهاليل اإلنجليزي الهجاء بحرف

«بيتا». اليوناني الهجاء حرف
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إىل هذه األصول تسعري لنظرية العريضة الخطوط ترشح مقالة شارب قدم عندما
قائًال املقاالت مراجعي واعرتضأحد فاتًرا، استقباًال القى فاينانس»، أوف «جورنال دورية
أعاد بعناد، عبثي. نحو عىل واقعية غري املستثمرين سلوك حول األساسية االفرتاضات إن
اإليجابي» االقتصاد «منهجية ي ُسمِّ بما فيه استشهد خطابًا كاتبًا املقالة، تقديم شارب
وفيما االفرتاضات. ال تهم التي هي النظرية هذه مدلوالت بأن وجادل فريدمان، مليلتون
من يشء فيه كان ذلك أن الجائز من أنه أظن الحني ذلك منذ «رصت شارب: قال بعد
هذا كان لو بأنه حاججت األقل عىل لكني مدلوالت؟ « «أيُّ هو: السؤال وكان املبالغة
كانت فيه.» النظر يستحق أمر فهو املتوقعة، العوائد عن ما بيشء الحقيقة يف يخربنا
سبتمرب يف ونرشت املرة، هذه شارب مقالة وُقبلت ذلك، أثناء يف املحررين ت غريَّ قد املجلة

26.١٩٦٤
مسودة عىل اطلع منها، انتهائه بعد أنه شارب ذكر املنشورة، باملقالة تذييل يف
بكلية األستاذ — لنتنر جون كشف ،١٩٦٥ سنة ويف املنشور. غري املماثل ترينور لعمل
لنتنر كان الرأسمالية. األصول تسعري نموذج من صيغته عن — األعمال إلدارة هارفرد
إلدارة هارفرد كلية يف وُوظِّف هارفرد، بجامعة االقتصاد قسم من الدكتوراه يحمل
الحرس أفراد بعض اعرتاضات من الرغم عىل العرشين القرن أربعينيات يف األعمال
ناقًدا أصبح حيث ليتوافق؛ وسعه يف ما كل فبذل بالكلية. للمنظِّرين املناهضني القديم
مودلياني كنظريات الرشكات سلوك حول االقتصاد علم عىل القائمة للنظريات رصيًحا
لنتنر انطلق األصول، تسعري بشأن أفكاره عن ترينور جاك مع حديثه وبعد وميلر.
عليها تنطوي التي النوعية املخاطر أن يعتقد لنتنر كان ترينور. خطأ أسباب ليثبت
كان فيما لكن األفراد. املستثمرين آراء مختلُف تَُهم مثلما بالفعل، تَُهم الفردية الرشكات
أنها يرى لنتنر كان التي الفردية واآلراء املخاطر ظلت حججه، لعرض معادالت ع يجمِّ
للمخاطر منفرد مقياس عىل معتمًدا نموذجه تاركة بعًضا، بعضها ينفي األهمية شديدة
موسني جان تابع بسنة، ذلك بعد وشارب.27 ترينور استخدمه الذي املقياس ذلك يشبه
تسعري نموذج من مستنبطة أخرى بنسخة — النرويج يف بريجن بجامعة األستاذ —

سواه.28 ما كل بني األبرع النموذج أنها الخرباء يزعم األصول
نظرية إىل مختلفة اتجاهات إىل ينتمون كلهم مختلفني أكاديميني أربعة توصل لقد
الناحية من وأعني — صحيحة كانت ربما أنها شك وال األصول، ألسعار واحدة كربى

البورصة؟ مقصورة يف ستصمد هل لكن — النظرية
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السادس الفصل

علم افرتاضيف أفضل يقدم جنيفاما
االقتصاد

إدارة كلية يف بكمالها إيمان إىل ر تتطوَّ السوق عىل التفوق بصعوبة القائلة الحجة
العرشين. القرن ستينيات يف شيكاجو بجامعة األعمال

∗∗∗

حرمها كان إذ نائيًا؛ موقًعا تحتل شيكاجو جامعة كانت العرشين، القرن ستينيات يف
الرشقي، الساحل عىل الكربى منافساتها عن ميل ألف يبعد بارك هايد منطقة يف الكائن
إحدى أعلنت بالجريمة. املوبوءة الجنوبية سايد» «ساوث منطقة تقع كانت حافته وعىل
قائلة: بارك، هايد يف بيلو سول األديب كتبها التي همبولت» «هدية رواية شخصيات
لديهم الذين وحدهم هم الحمر والهنود … ديربورن حصن بمعركة أشبه موقف «هذا

توماهوك.»1 وفئوس بنادق
— وتخندقهم بل — عزلتهم يرون شيكاجو بجامعة االقتصاد أساتذة كان
معهد يف نظرائهم عالم عن يختلف عامًلا يسكنون كانوا إيجابية. أكثر منظور من
استخدم مرسورين. وكانوا وستانفورد، وبريكيل وهارفرد للتكنولوجيا ماساتشوستس
اكتسحت التي ذاتها النظرية األدوات كبري حد إىل شيكاجو جامعة يف االقتصاد أساتذة
بعد ما نوًعا أقل ريايض بحماس وإْن — العرشين القرن خمسينيات يف املهنة سائر

مختلفة. لغايات طوَّعوها لكنهم — ١٩٥٥ سنة ييل جامعة إىل كاولز هيئة رحيل
— سواه عما شيكاجو اقتصاد يميز ما لتحديد محاولة ويف — بسنوات ذلك بعد
بما يؤمنون وزمالءه هو إنه يقول — شيكاجو بجامعة األستاذ — ريدر ميلفن كتب
األخرى الجامعات يف االقتصاديون كان حني يف الضيق»، القبْيل «التوازن عليه أطلق
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العبارتني بهاتني ريدر عناه ما الفضفاض».2 القبْيل «التوازن عليه أطلق بما يتمسكون
باالفرتاض االقتصادية املشكالت ُجلِّ مع يتعاملون شيكاجو أساتذة أن هو املوفقتني غري
يف نظراؤهم أما األمور. تصوِّب — الحكومة من تدخل غياب يف — السوق أن املبدئي
ذلك اقتصاديي معظم كان أخرى، بعبارة تماًما. يقني عىل يكونوا فلم األخرى الجامعات
شيكاجو أساتذة أن حني يف االقتصادية، املشكالت حل هي الحكومة أن يرون الزمان

املشكلة. هي الحكومة بأن مقتنعني كانوا
يف مًعا درسوا األصدقاء من جماعة عىل االنقسام لهذا املوجز الوصف يشتمل
الخطة إبان واشنطن يف للعمل وذهبوا العرشين، القرن ثالثينيات يف شيكاجو جامعة
عادوا ثم االقتصاد، إدارة الحكومة محاوالت آمالهم خيبت حيث الجديدة؛ االقتصادية
تحرري طابع لفرض العرشين القرن وخمسينيات أربعينيات يف شيكاجو جامعة إىل
آرون وصهره ستيجلر، جورج وصديقه فريدمان، ميلتون أبرزهم كان املكان. عىل دائم
أكثر إداريٍّا كان وإن أيًضا، دوًرا واليس ألن دبليو اإلحصاء أستاذ لعب كما دايركتور.

فاعًال. طرًفا منه
تفكريهما يف الحاسمة التحول نقطة إن بعد فيما وستيجلر فريدمان من كل قال
درس قد هايك كان هايك. لفريدريش العبودية» إىل «الطريق كتاب قرآ عندما جاءت
لندن كلية إىل ١٩٣١ سنة وانتقل العرشين، القرن عرشينيات يف فيينا يف االقتصاد
الحرة. السوق لفكر معقل إىل تحولت اشرتاكية مؤسسة األصل يف وكانت لالقتصاد،
هايك فيها تقاسم التي كامربيدج، إىل عملياتها لالقتصاد لندن كلية نقلت الحرب، وإبان
السياسة. يف وتحدثا وتصادقا املدني الدفاع قوة يف كمراقبني مناوبات كينز مينارد وجون
وراقب العرشين القرن عرشينيات إبان االشرتاكية الحمراء» «فيينا هايك عايش أن بعد
اللذان والحماس، بل الجأش، رباطة روَّعته بعيد، من وطنه عىل النازيني استحواذ

الحكومة. نمو اإلنجليز الليرباليني املفكرين من وغريه كينز بهما استقبل
يتجاوز ولم بريطاني، أكاديمي جمهور باله ويف العبودية» إىل «الطريق هايك وَضع
تعرف الذي دايركتور، من إلحاح وتحت بكثري. الجمهور هذا حدود بريطانيا يف الكتاب
شيكاجو جامعة مطبعة نرشت لالقتصاد، لندن كلية يف قضاها سنة خالل هايك عىل
«ريدرز مجلة نرشت أن بعد وباألخصِّ ضجة، فأحدث املتحدة، الواليات يف الكتاب

.١٩٤٥ مايو يف له ملخًصا إصداًرا دايجست»
ورجال الريفيون يسكنها أرًضا الزمان من لعقود أمريكا يف السيايس اليمني ظل
والناقد كولومبيا بجامعة اإلنجليزية اللغة أستاذ — تريلنج ليونيل يقول وكما األعمال.
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يف أيًضا» الوحيدة بل فحسب املهيمنة الفكرية «املدرسة الليربالية تصبح لم — األدبي
يبدو الذي االتجاه بأن يقول مهذب فكري جدال هناك كان ذلك ومع املتحدة.3 الواليات
فحسب، رضوري غري يكن لم االقتصاد عىل الحكومية السيطرة من املزيد نحو متصلبًا
الكونية. الرؤية يف تحوًال أحدَث انكشاًفا هذا وكان للحرية. هائًال تهديًدا يشكل كان بل
للروائية ١٩٤٣ سنة نُرشت التي الذائعة «املنبع» رواية كانت كثريين، آلخرين وبالنسبة
إىل — مفهوم وهذا — انجذبوا االقتصاديني لكن األثر، هذا أحدثت التي هي راند آين

بينهم. من واحد
كتب كتابه. يف هايك منه حذَّر الذي تماًما املنوال نفس عىل الالحقة األحداث تَْجِر لم
إن نقول أن العبودية» إىل «الطريق لكتاب عادلة لقراءة «إنها يقول: ١٩٨٨ سنة ستيجلر
األفراد لحريات كربى خسائر إىل ستؤدي االشرتاكية نحو املسري من أخرى سنة أربعني
املستمر التوسع ذلك رأينا األربعني، السنوات تلك يف ذلك، ومع واالقتصادية. السياسية
الحرية عىل وخيمة عواقب دون املتحدة، والواليات كندا ويف بل وإنجلرتا، السويد يف للدولة
نحو عىل صمدت أخرى حجة هايك طرح ما رسعان به.»4 تُنبِّئ الذي بالقدر الشخصية

االقتصاديني. عمل عىل املبارش للتطبيق قابلية أفضل وكانت كثريًا، أفضل
املجتمع»، يف املعرفة «استخدام بعنوان ١٩٤٥ سنة نرشت مقالة يف يقول كتب
يف هم من أمام مجال ال أنه هي االقتصاد إلدارة حكومية محاولة أي يف املشكلة إن
املعرفة إن قائًال ومىض املهمة. أداء إلتقان إليه يحتاجون ما كل ملعرفة املسئولية موقع
مجرد بل متكاملة، أو مركَّزة صورٍة يف أبًدا توجد «ال اقتصاد أي لتفعيل املطلوبة
كل يملكها التي — كثرية أحيان يف واملتناقضة — الناقصة املعرفة من متناثر فتات
يترصف السلع سمسار أو العقارات سمسار أو الشحن فمتعهد املنفصلني.» األفراد
حكومي ملخطط يمكن ال ما وهذا العابرة»، اللحظة بظروف خاصة «معرفة عىل بناءً
األشخاص هؤالء كل خالله من ل يوصِّ الذي السبيل هي و«األسعار» أبًدا.5 يضاهيه أن
نشاط أو األسعار لتنظيم محاولة وأية البعض. بعضهم إىل الخاصة معرفتهم األمناء

بسالسة. يسري االقتصاد لجعل املطلوبة املعرفة حركة تعوق أن مصريها األعمال
أوروبا من املتشابهة األفكار أصحاب للمثقفني اجتماًعا هايك نظَّم ،١٩٤٧ سنة يف
بيلريان مون فندق إىل كلهم ودايركتور وستيجلر فريدمان فانتقل املتحدة، والواليات
أنفسهم يسمون جميًعا كانوا سويرسا. يف جنيف بحرية عىل مطل تل فوق الكائن
وهو التدخل، عدم لسياسة املؤيد عرش التاسع القرن بتعريف متمسكني «ليرباليني»،
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الذي االسم أما بالفعل. لنفسه ينسبه املتحدة الواليات يف اليسار كان الذي التعريف
الليربتاريون. فهو اليوم عليهم سنطلقه

النشط انخراطي «بداية كان بيلريان مون اجتماع إن يقول فريدمان كتب بعد فيما
فعل مثلما للتدريس شيكاجو إىل قبلها التي السنة عاد قد كان السياسية».6 العملية يف
«مدرسة إىل قط الواقع يف ينضم لم لكنه شيكاجو، إىل هايك انتقل كما دايركتور.
هو فريدمان كان ذلك من بدًال الوجود. إىل خروجها عىل ساعد التي لالقتصاد شيكاجو»
مقالته إىل باإلضافة النظري، بالعمل أقرانه بني سمعته وبنى القيادي، الدور اتخذ الذي
متزايًدا تركيًزا ركز العرشين، القرن خمسينيات ميضِّ مع لكن املنهجية. عن الشهرية

العامة. السياسات قضايا عىل
األمريكية للوكالة استشارات مقدًما ١٩٥٠ سنة أشهر لبضعة باريس يف عمله أثناء
نظام عن بالتخيل فيها أوىص مذكرة فريدمان كتب مارشال، خطة تدير كانت التي
كينز مينارد جون بمعرفة جزئيٍّا (ابتُكر الثابتة العمالت رصف ألسعار وودز بريتون
أسواق بأن فريدمان جادل .(١٩٢٠ سنة العمالت يف تعامله عليه يقيض كاد الذي
وكتب تكونها. أن كثريًا يُخىش كان التي املفرطة املضاربة أوكار تكون لن الحرة العمالت
أن يدركون قلما االستقرار عدم إىل عموًما تؤدي املضاربة بأن يجادلون من «إن يقول:
يمكن ال املضاربة أن بما األموال، يخرسون املضاربني إن قولهم كبري حد إىل يضاهي هذا
يبيعون املتوسط يف املضاربون كان إذا إال عام بوجه االستقرار عدم من حالة تُحدث أن
ذكر وكما مرتفعة.»7 تكون عندما ويشرتون السعر يف منخفضة العملة تكون عندما
الرشاء هو املال جني من لتتمكن الوحيد السبيل أن معقوًال يل «بدا فإنه الحًقا، فريدمان
الحال؛ هو هذا كان وإذا العكس. وليس مرتفعة، بأسعار والبيع منخفضة بأسعار
فرتة وجودهم يستمر فلن وبالتايل يملكون؛ ما كل يخرسون السوق يزعزعون فمن إذن

طويلة.»
وجد قد كان وركينج هولربوك أن تذكروا تجريبي. دعم دون الحجة هذه ُقدمت
ال الزراعية املستقبلية العقود أسواق يف املضاربني أن الزمان من بعقدين ذلك قبل
أوف «جورنال دورية يف ١٩٥٠ سنة نرشت مقالة إىل باإلضافة لكن املال. يخرسون
يف األستاذ — آلتشني أرمني بقلم شيكاجو جامعة عن الصادرة إيكونومي» بوليتيكال
املجال حدود العمالت عن فريدمان مقالة رسمت — أنجلوس بلوس كاليفورنيا جامعة
آلتشني حجة كانت «كفء». بأنها السوق وصفوا من بعد فيما سيشغله الذي الفكري
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األسواق عىل بل فحسب العمالت أسواق عىل تِرس لم إذ فريدمان؛ حجة من حتى أشمل
يتكبدون ومن الناجون، هم إيجابية أرباًحا يحققون «من يقول: آلتشني كتب كافة.
البحثية لورقته آلتشني اختار حيث خطأً؛ الداروينية اإليحاءات تكن لم يختفون.» خسائر
سنة أعيد أن صدفة محض وليس االقتصادية».8 والنظرية والنشوء «الاليقني عنوان
جراهام لويليام لبعض» بعضها االجتماعية الطبقات به تدين «ما كتاب نرش ١٩٥١
عىل فيرش إرفينج حث الذي — ييل بجامعة االجتماعي الدارويني األستاذ — سمنر
مكانتها تستعيد بدأت كانت لعقود كامنة ظلت التي واملواقف فاألفكار االقتصاد؛ دراسة

باالحرتام. الجديرة
مكانته وطد وقد اإلحياء، هذا حواريِّي أبرز من واحًدا فريدمان أصبح ما رسعان
الواليات «تاريخ كتابه بعث حيث العرشين؛ القرن ستينيات مطلع يف نرشا عمالن املرموقة
املكتب من بدعم شوارتز آنا مع تأليفه يف اشرتك الذي — «١٨٥٧–١٩٦٠ النقدي املتحدة
فيرش إرفينج به قال الذي الدوالر» «تقلب يف الروح — االقتصادية للبحوث الوطني
يكن لم الكبري الكساد أن عىل الدالة املربرات وقدَّم األعمال، لتقلبات األويل التفسري بصفته
االحتياطي جانب من جسيم إدارة سوء نتاج بل الصناعية، للرأسمالية طبيعية محصلة
برشت التي املحارضات من مجموعة وهو والحرية»، «الرأسمالية كتاب كان ثم الفيدرايل.
فريدمان استهل نطاًقا. األوسع األمريكي الفكري املشهد إىل مجدِّد جديد صوت بوصول
تأت لم األدب، أو العلوم يف الرسم، أو العمارة يف سواء للحضارة، العظيمة «املزايا بقوله:
الخدمة إلغاء قبيل من محرِّضة مقرتحات ليطرح مىض ثم مركزية.» حكومة من قط
للمدارس املبارش العام التمويل عن واالستعاضة االجتماعي والضمان اإللزامية العسكرية

بقسائم.
لديه، املفضل» «االقتصادي بأنه فريدمان وصفه الذي فيرش، إرفينج مثل ومثله
الجمهور عامة ملخاطبة املجردة واألفكار املعادالت عن االبتعاد يف آخذًا فريدمان كان
ريب ال . مختالٍّ واعًظا للناس يَبُْد لم لفيرش، خالًفا لكنه قلبه، من قريبة قضايا بشأن
مودلياني فرانكو يقول حيث االقتصاديني؛ رفاقه من بعًضا تروع كانت حججه أن
حججه لكن سيئ.»9 فهو الحكومة تفعله ما كان أيٍّا أن بفكرة مدفوع «فريدمان ساخًرا:
— فريدمان يلقيه درس فحضور شيكاجو. يف طالبه عىل عميًقا انطباًعا تركت هذه
— «صارخة» أشياء يقول الذي الجسم ضئيل املزاج هادئ الودود الساحر الرجل ذلك
وتلميذ االقتصادي — لوكاس روبرت يقول الحياة. يغريِّ حدثًا األحوال أغلب يف كان
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الصدمية املوجة أجربتنا منا، لكثريين «بالنسبة الزمان: ذلك إىل بذاكرته عائًدا — فريدمان
برمتها. االجتماعية فلسفتنا يف التفكري إعادة عىل املحاِفظة التحررية فريدمان ألفكار
وتذكُّر الجديدة، االقتصادية بالخطة املؤمنة السياسية بأفكاري االستمساك حاولت لقد
تالميذ كان بها، صوَّتنا التي الكيفية كانت أيٍّا لكن … ١٩٦٠ سنة لكينيدي صوَّتُّ أنني
االقتصادية املسائل يف للتفكري قوية ُعدَّة اكتسبنا بأننا إحساس ولديهم يغادرون فريدمان

واالجتماعية.»10

أيًضا شيكاجو بجامعة األعمال إدارة يف العليا الدراسات كلية طالب بمقدور كان
متعدد الجامعة سحر عىل شاهًدا كان ومما االقتصاد، علم يف فريدمان دروس حضور
الستينيات عقد ميض مع لكن عظيمة. بأعداد ذلك يفعلون كانوا أنهم االختصاصات
يف فريدمان حجج من أجرأ للسوق مؤيدة حجًجا يسمع املرء بدأ العرشين، القرن من
الحكومة، من أفضل تعمل األسواق أن يعتقد فريدمان كان ذاتها. األعمال إدارة كلية
حد بلغت األسواق أن يعتقدون وطالبهم شيكاجو بجامعة املالية أساتذة بعض وصار

«الكمال».
كلية إنشاء قبل أي ١٨٩٨؛ سنة شيكاجو بجامعة األعمال إدارة كلية أُنشئت
كانت األعمال. إدارة تعليم يف هارفرد نهج قط توظف ولم الزمان، من بعقد هارفرد
منافساتها مثل للقساوسة تدريبية ككلية ال بحثية كمؤسسة بأصولها تفخر الجامعة
نفسه. املنظور من بهويتها األعمال إدارة كلية كت تمسَّ ولطاملا اللبالب، رابطة عضوات
كلية أول كانت تعلموه. ما وتعليم مبتكرة بحوث إجراء أساتذتها من املراد كان
ومعهد للتكنولوجيا كارنيجي معهد ارتياد مع لكن الدكتوراه. تمنح األعمال إلدارة
قسم نجم وصعود األعمال إدارة تعليم يف جديدة آفاًقا للتكنولوجيا ماساتشوستس
شيكاجو، بجامعة األعمال إدارة كلية مكانة تراجعت شيكاجو، بجامعة االقتصاد
األستاذ لسان عىل والحكم — الكلية كانت العرشين القرن خمسينيات منتصف وبحلول

بات». السُّ إىل «أقرب حالة يف — لوري جيمس آنذاك
نيله منذ شيكاجو جامعة يف يدرِّس كان الذي — لوري من ُطلب ،١٩٥٦ سنة يف
وُعنيِّ الكلية، يف تحول إحداث يف اإلسهاُم — سنوات بثماني ذلك قبل هناك الدكتوراه
إجراء أول كان واليس. ألن دبليو العمادة وتوىل األعمال، إدارة لكلية معاونًا عميًدا
أراد. ما له وكان املال، من باملزيد الجامعة مطالبة هو واليس-لوري نظام يتخذه
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دوالر ٣٥مليون لجمع حملة خضم يف كانت التي فورد، مؤسسة ذلك يف بحصة ساهمت
بدأ ثم للتكنولوجيا. كارنيجي معهد ابتكره الذي النهج وفق األعمال إدارة تعليم إلصالح

التوظيف.
وجود عىل مرَّ قد كان .١٩٥٨ سنة وذلك ثمني، صيد أول ستيجلر جورج كان
املعلومات تُنرش كيف ببحثه اسًما لنفسه صنع وقد الزمن، من عقد كولومبيا يف ستيجلر
لم ستيجلر أن من الرغم وعىل مختلطة. حوافز التنظيم يخلق وكيف األسعار خالل من
لفكرة القديم صديقه من إخالًصا أكثر كان فإنه فريدمان، مثل عامة شخصية قط يكن
مطلع يف شيكاجو بجامعة العليا الدراسات طالب أحد يقول األمور. تصوِّب األسواق أن
شخًصا أن هي القصة املربر. غري التفاؤل إىل أقرب «كان العرشين: القرن ستينيات
دوالًرا.» ٢٠ فئة ورقة «هناك وقال: ستيجلر مع شيكاجو جامعة حرم عرب يميش كان
كان قبل.» من التُقطت لكانت حقيقية ٢٠دوالًرا فئة ورقة كانت لو «كال، ستيجلر: فردَّ
كافة.) االقتصاديني عىل عموًما اآلن الدعابة هذه (تطلق بذلك.»11 فعًال يؤمن ستيجلر

بينها قسمًة راتبه كان حيث األعمال؛ إدارة لكلية تماًما متفرًغا ستيجلر يكن لم
واليس فيها استقطب التي السنة وهي — ١٩٦١ سنة وحدث االقتصاد. قسم وبني
لتعليم الجديد العهد بدأ أن — للتكنولوجيا كارنيجي معهد من ميلر مريتون ولوري
ونربة واملالية االقتصاد من الجديد بمزيجه ميلر أتى شيكاجو. جامعة يف األعمال إدارة
القرن ستينيات أوائل يف يوم ذات املالية دروس أحد وخالل الطباع. حدة عن تنبئ
مودلياني السمي اختصاًرا — وم» «م وكتب السبورة عىل رأسيٍّا خطٍّا رسم العرشين،
إليه يرمز عما وسأل يده طالب فرفع يمينه، عىل و«غ» الخط يسار عىل كعنوان — وميلر
بقوله: ميلر «أجاب املوقف: ذلك متذكًرا سنة بأربعني ذلك بعد الطالب هذا قال «غ».

«غريهما».»12 مع حرب يف دائًما كان «غريهما.»
يد عىل االقتصاد يف دروس تلقي فرصة إىل باإلضافة — األساتذة هؤالء وجود بدأ
األعمال. إدارة كلية إىل وأفضل أكثر طالبًا يجتذب — فريدمان املتزايدة الشهرة صاحب
خريج (أول الشباب مرحلة يف متحمس خريج وهو فاما، يوجني األَُول الوافدين أهم كان
إدارة ماجستري لنيل شيكاجو جامعة فاما أتى تافتس. جامعة من أرسته) يف جامعي
بكلية االلتحاق من فكريٍّا أرقى أنه رأوا أساتذة إليها هه وجَّ بعدما ١٩٦٠ سنة األعمال
إخبارية نرشة لصالح باإلحصاء تافتس يف اشتغل قد فاما كان األعمال. إلدارة هارفرد
أسعار يف لالهتمام املثرية األنماط من كثريًا فوجد أساتذته، أحد ينرشها األسهم لسوق
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عاشها، التي التجربة بهذه يميزها. أن بمجرد االختفاء إىل تميل أنها الحظ لكنه األسهم،
التقى كما روبرتس. هاري اإلحصاء أستاذ بدأه الذي العشوائي السري عمل نحو انجذب
استكشاًفا األول املنشور عمله كان ماندلربو. بينوا الجوَّال إم بي آي رياضيات عالم

ماندلربو. من بإرشاد األسهم أسعار لتغريات اإلحصائي للتوزيع
بدأ ميلر، الجديد الوافد تأثري وتحت الدكتوراه، عىل للحصول الكلية يف فاما ظل
النظرية تصوغه بحثي برنامج اتجاه يف املحض اإلحصائي العمل عن بعيًدا دفته يوجه
أعيدت والتي ،١٩٦٤ سنة الدكتوراه لنيل أطروحته ُجل كرس ذلك ومع االقتصادية.
ألفكار األعمال، إدارة كلية عن الصادرة بيزنس» أوف «جورنال دورية يف كاملة طباعتها
قرءوه فما اهتمامهم؛ الناس إليه أعار الذي الجزء يكن لم ذلك لكن اإلحصائية، ماندلربو
جورنال» أناليستس «فاينانشال دورية يف منها مخترصة نسخ نرش بعد سيما وال —
سرتيت وول مماريس إىل موجهتان مطبوعتان وهما إنفستور»، «إنستتيوشنال ومجلة
يجعل ملا الحني ذلك حتى تفسري أوضح فاما فيها قدَّم التي االفتتاحية التحية كان —

عشوائية. األسهم أسعار تحركات
التعويل يمكن األسهم بأسعار الصلة ذات األخبار أن املسألة ليست يقول: فاما كتب
جرس؛ منحنى امتداد عىل عشوائيٍّا موزعة املستثمرين آراء أن أو عشوائيٍّا، حدوثها عىل
لكن كالخراف. املستثمرون فيترصف دفعات، عىل األخبار تأتي األحيان بعض ففي
املخططات قراء — املحنكني» «املتعاملني انقضاض عىل التعويل يمكن بأنه جادل فاما
فيجعلونها السوق؛ يف عشوائية غري أنماط أية عىل — السواء األسايسعىل التحليل ومتبعي
يف نجاحات أية أن ذلك معنى إن يقول فاما كتب ورائها. من املال يجنون فيما تتالىش
«التحليل سماه ما عىل بالرضورة ينطبق هذا يكن ولم حتًما. عابرة هي املخططات قراءة

الحقيقية»: للقيمة املمتاز

تغري يف تتسبب جديدة معلومات دائًما هناك ستكون ديناميكي، اقتصاد أي يف
التنبؤ يستطيعون من سيحقق لذلك، ونتيجة الوقت؛ بمرور الحقيقية القيمة
العادة؛ يف الحقيقية القيم عىل آثارها وتقييم «جديدة»، معلومات بظهور بدقٍة

املوهبة.13 هذه يملكون ال من تحقيقه يستطيع مما أكرب أرباًحا

سوف وجودهم فإن «املمتازين»، املحللني هؤالء من يكفي ما هناك أن لو لكن
بمنزلة — «املتاحة» املعلومات كل أساس عىل — الفعلية السوق أسعار تكون أن «يضمن
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وهو الكفء»، «السوق اسم الحالة هذه عىل فاما أطلق الحقيقية.» للقيم تقديرات أفضل
جيدة حالة يف سوق إىل لإلشارة االقتصاد يف قبل من استُخدم قد كان وإن — مصطلح
السوق «يف يقول: كتب بالضبط. النحو هذا عىل قبل من يُعرَّف لم — للتشغيل صالحة
الورقة سعر يرتاوح أن إىل الُكثر املتنافسني املشاركني أفعال تؤدي أن ينبغي الكفء،
تذهب بالضبط مدى» «أي إىل مسألة أما الحقيقية.»14 قيمتها حول عشوائيٍّا الفعيل املالية
من ملزيد ا مهمٍّ موضوًعا ظلَّت فقد الحقيقية، القيم تلك عن بعيًدا املالية األوراق أسعار
العرشين القرن ستينيات مستهل يف شيكاجو بجامعة األعمال إدارة كلية وكانت األبحاث.
مقبلة. لسنوات البحوث هذه مركز الجامعة تجعل أن شأنها من بيانات قاعدة ع تُجمِّ

والتسويق اإلعالن مدير — إنجل لويس شيكاجو خريج من هاتفية بمكاملة األمر بدأ
«بيزنس مجلة تحرير مدير منصب قبل من شغل قد إنجل كان لينش. مرييل برشكة
تأليف هو ١٩٤٦ سنة لينش بمرييل التحاقه بعد يتخذه مهم إجراء أول وكان ويك»،
«ما عنوانه كان الذي اإلعالن ن تضمَّ العصور. كل يف املطبوعة اإلعالنات أعظم من واحد
كلمة، آالف ستة من أكثر والسندات» األسهم تجارة عن … الجميع يعرفه أن ينبغي
رصيحة، ناعمة دعاية اإلعالن كان تايمز». «نيويورك صحيفة يف كاملة صفحة واستغرق
سمسار؟» مع األعمال تزاول و«كيف األسهم؟» تتكلف «ماذا قبيل من أسئلة عن وأجاب
كما اإلعالن،15 نرش أسبوع يف استفسار آالف أربعة وصل النهاية. يف إال مرييل ذكر دون
وبيع ففعل كتابًا، منه يصنع أن إنجل من فطلب النارشين، أحد أنظار أيًضا اإلعالن لفت
نسخة ماليني أربعة من أكثر األسهم؟» تشرتي «كيف بعنوان ظهر الذي الكتاب هذا من

16.١٩٨٢ سنة وفاته قبل
مالئم استثمار العادية األسهم بأن يجزم إلعالن فكرة إنجل َواتَْت ،١٩٦٠ سنة يف
أدلة دون االدِّعاء هذا نرش إمكانية بعدم املالية األوراق هيئة فأخربته العاديني، للناس
لوري، عليه فرد املشورة، طالبًا األعمال إلدارة شيكاجو بكلية هاتفيٍّا فاتصل تؤيده،
دراسة إجراء األنسب من أنه إىل لوري انتهى الزمالء، بعض مع املسألة مناقشة وبعد
،١٩٣٩ سنة كاولز ألفريد جمعه قد كان ما غرار عىل الطويل املدى عىل األسهم لعوائد

ذلك. عىل إنجل فوافق
الجديد األسهم» أسعار بحوث «مركز عليه أُطلق ملا مديًرا نفسه لوري ب نصَّ
تقريبًا والحرصي املخترص باسمه يعرف صار ما رسعان الذي لينش، مرييل من املمول
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يحمل كان الذي املساعد املالية أستاذ — فيرش لورانس له مساعًدا واختار «كرسب»،
العمل فيرش بدأ مفرًطا. اهتماًما ربما بالتفاصيل باهتمامه ويُعرف االقتصاد يف شهادة
املتداولة األسهم كل حول األسهم وأرباح األسعار بيانات من سنة وثالثني خمس بتجميع
التنقيب من سنوات ثالث إتمامها واستغرق ملحمية، مهمة كانت نيويورك. بورصة يف

الحقائق.17 من والتثبت البيانات وإدخال
يف املتداولة األسهم كل اشرتى شخص أي أن ،١٩٦٤ يناير يف ولوري فيرش أعلنه ما
استثمار وأعاد ،١٩٦٠ عام نهاية حتى ١٩٢٦ عام من بداية سنة، كل نيويورك بورصة
بعد املائة يف ٩ بنسبة عائًدا املتوسط يف كسب قد يكون أن املفرتض من األسهم؛ أرباح
،١٩٣٩ سنة يف الناس يعد لم الرضائب. احتساب قبل لكن السمرسة، عموالت خصم
إليه يستمع فلم األسهم عوائد عن باملثل طيبة أنباءً كاولز فيها أعلن التي السنة وهي
ولوري فيرش دراسة وحظيت جديد، من األمة استهوت قد سرتيت وول أسواق كانت أحد.
فيرش تقبَّل ،١٩٢٤ سنة يف سميث لورانس إدجار خالف وعىل االهتمام. من وافر بقدر
السنوية العوائد تلك السهام رمي لعبة تمارس قروٌد تحقق أن إمكانية رصاحًة ولوري
كلها متنوعة محافظ عشوائيٍّا ولَّدا حيث هذا؛ أثبتا التايل العام ويف بل املائة. يف ٩ البالغة
االستثمارية الصناديق أن عىل أدلة توجد «ال :١٩٦٥ مايو يف لوري قال جيًدا. أداءً حققت

العشوائية.»18 بالطريقة اختيارها من أفضل نحو عىل األسهم تختار املشرتكة
الوعي إىل بالكاد تسلَّل قد العشوائي السري عن الحديث كان املرحلة، هذه حتى
العميل البيان لكن يلزم. مما أكثر وُملغًزا ينبغي مما أكثر رياضيٍّا كان إذ الوطني،
به تتباهى الذي النوع من أسهًما سوق يف عوائد سهام رامي يحقق أن إلمكانية

ييل: ما ويك» «بيزنس مجلة أوردت كشًفا. كان املشرتكة االستثمارية الصناديق

وول أسواق من كبري لقطاع إزعاج مثار الدراسة هذه تكون أن ينبغي
واملستشارين املالية األوراق ومحليل املشرتكة االستثمارية كالصناديق سرتيت،
أو بدرجة ماله، يكسب القطاع هذا يف شخص كل شابه. وما االستثماريني
شيكاجو دراسة تقول واآلن خربة. األقل املستثمرين إىل مهارته ببيع أخرى،
اإلطالق، عىل مهارة أية فيه تُستعمل ال استثمار عشوائي، استثمار أي إن

الوقت.19 معظم ربًحا سيحقق

مسجًال كله كونه هي ولوري فيرش لعمل داللة أكرب فكانت الجامعة، حرم يف أما
تصل بدأت قد كانت بحق لالستعمال صالحة كمبيوتر أجهزة فأول كمبيوتر. رشيط عىل
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آي هو شيكاجو جامعة وصل الذي الكمبيوتر وكان ،١٩٦٠ سنة نحو الجامعات إىل
يوجني يقول كما يستخدمه.» آخر شخص أي هناك يكن «لم البداية، يف .٧٠٩ إم بي
يستخدمانه.» من الفيزياء قسم يف وزميل أنا «كنت الزمان. ذلك إىل بذاكرته عائًدا فاما
حل يدويٍّا األرقام معالجة يف املتمثل املشقة بالغ فالجهد هذا. تغري ما رسعان لكن
سوق بحوث أصبحت ما ورسعان ذلك، لفعل كمبيوتر برمجة يف يتمثل أيرس جهد محله
يف عليا دراسات طالب وهو — مور أرنولد تلقى وجاذبية. شعبية أكثر نشاًطا األسهم
يدويٍّا ومعالجتها األسهم أسعار بيانات جمع يف أشهًرا أمىض قد كان شيكاجو، جامعة
من بطويل ليس بوقت بعدئذ اتصاًال — إتمامها دون ١٩٦٠ سنة رحيله قبل ألطروحته
لم إْن البيانات. هذه كل فيها ويُدخلون كمبيوتر بأجهزة يأتون «الناس فيه: له قال فاما

واحد.»20 يوم أصيل يف أطروحتك سيُنجز آخر شخًصا فإن تعجل
منه وُطلب ،١٩٦٤ سنة وذلك «أطروحته»، من فاما فيه فرغ الذي الوقت بحلول
الكمية امليول ذوي الطالب من كبري عدد هناك كان مساعد، كأستاذ الجامعة يف البقاء
سيحققون الذين األشخاص أما املوقف. ون يغريِّ بدءوا قد الكمبيوتر استخدام يف البارعني

رول. وريتشارد سكولز ومايرون جنسن مايكل فهم الشهرة من درجة أقىص
شيكاجو بجامعة األعمال إدارة ماجستري بربنامج كالهما وسكولز جنسن التحق
«مينيابوليس صحيفة يف طباعة عامل ابن جنسن كان .١٩٦٢ سنة خريف يف
إحدى يف يومية مناوبة بعمله مكالسرت بكلية التحاقه نفقات دبَّر وقد ستار-تريبيون»،
عىل حصل جدوى، دون األعمال إلدارة هارفرد بكلية االلتحاق محاولته وبعد املطابع.
له يخبِّئُه عما فكرة لديه يكون أن دون جنوبًا فاتجه شيكاجو جامعة من دراسية منحة
تريبيون»). «شيكاجو صحيفة يف ليلية مناوبة يف طباعة عامل وظيفة عدا (فيما القدر
التحاقه تأخري يحاول أونتاريو جامعة من اقتصاد بكالوريوس عىل حاصًال سكولز وكان
حضوره بفرصة ليحظى شيكاجو جامعة واختار لعمه، اململوكة النرش رشكة يف بالعمل
١٩٦٤ سنة ويف الدكتوراه، عىل للحصول الرجلني كال مكث وستيجلر. لفريدمان دروًسا
منشؤه يرجع أصيل، صواريخ عالم وهو رول، كان رول. بوصول ثالثيٍّا الثنائي صار
األعمال إدارة بكلية للدراسة — بوينج رشكة — عمله جهة أرسلته قد أالباما، والية إىل
بشدة املالية مادة يف أساتذته أحد إعجاب التحليلية مهاراته فأثارت واشنطن، بجامعة

الدكتوراه. عىل للحصول شيكاجو جامعة إىل أرسله الرجل أن لدرجة
كمساعد وظيفة عىل فحصل الكمبيوتر، باستعمال قبل من دراية عىل رول كان
بالكمبيوتر. تامة دراية عىل أيًضا هما وجنسن سكولز صار ما ورسعان كرسب، لفيرشيف
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غري بيانات عىل الحصول وإمكانية املهارات هذه مثل كانت آخرين، ومكان زمان يف
لتحقيق سبل عن البحث يف ستُستخدمان األسهم سوق عن الحني ذلك حتى متوفرة
رأوا فإنهم العرشين، القرن ستينيات يف شيكاجو جامعة كانت هذه أن بما لكن الثراء.
العشوائي السري أبحاث فمعظم السوق. أداء ُحسن مدى إثبات هدفهم أن ذلك من بدًال
يميض فاالستقصاء اآلن أما املخططات. محليل حجج إبطال إىل هت ُوجِّ قد كانت املبكرة
عىل للتفوق كافية معلومات أية توجد كانت إذا ما وهي أعمق، مسألة إىل طريقه يف

السوق.
جامعة جهود ن دشَّ قد كان الذي الرجل — روبرتس هاري اقرتح ،١٩٦٧ سنة يف
الكفء، بالسوق يعنونه ما زمالؤه يرشح أن — العشوائي السري مجال يف شيكاجو
العشوائي السري فرضية هي «الضعيفة» فالكفاءة بعد. فيما فاما حه نقَّ تصنيًفا واقرتح
تحركات حول بيانات باستخدام السوق عىل التفوق ع توقُّ تستطيع ال أنك وهي القديمة،
أية باستخدام عليها التفوق تستطيع ال أنك تعني القوية» «شبه والكفاءة للسوق. سابقة
حتى أنه لدرجة الكمال حد بلغت سوًقا تصف «القوية» والكفاءة علنًا. متاحة معلومات
عليها. التفوق يمكنهم ال خاصة معلومات عىل اطالع إمكانية يملكون الذين املستثمرون
الضعيفة الصورة من السوق كفاءة بأن قناعة عىل شيكاجو جامعة أساتذة كان
— األمريكية بالجامعة الدكتوراه طالب — ليفي روبرت قدَّم وعندما تماًما. أُثبتت قد
مدعيًا ،١٩٦٧ سنة جورنال» أناليستس «فاينانشال دورية صفحات عىل مخالًفا رأيًا
أفضل أداءً حققت التي األسهم عىل اإلقبال يف املتمثِّلة النسبية» «القوة طريقة نجاح
يفعل فلم ادِّعاءاته، تفنيد بمهمة جنسن ُكلف فئتها؛21 يف غريها من ملحوظ نحو عىل
كاشفة ملحة ويف كافة.»22 ليفي نتائج تفسري يستطع «لم بأنه معرتًفا جزئيٍّا، إال هذا
تعامالت قواعد اختربت إذا إنك يقول جنسن كتب العاملية، شيكاجو جامعة رؤية عىل
ستجد أنك املؤكد فمن التاريخية، األسهم أسعار بيانات عىل قياًسا كافية بدرجة مختلفة
أن هذا يعني هل هو: الحاسم السؤال «لكن قائًال: واستطرد السوق. عىل يتفوق بعضها
كال فعًال؟ التنفيذ موضع توضع عندما أعىل أرباح عن ض ستتمخَّ نفسها التعامل قاعدة

بالتأكيد.»23

من عشوائي نوع من اقرتبت األسهم سوق بأن شيكاجو جامعة أساتذة قناعة تزدد لم
اختبارات ابتكار يف بارًعا التحديد وجه عىل جنسن كان العقد. انقضاء مع إال الكمال
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اقرتح ذلك، نحو أو ١٩٦٥ سنة ويف مدهش. بشكل إيجابية نتائج حققت السوق لكفاءة
تجاه السوق فعل رد رسعة مدى الختبار كرسب بيانات قاعدة يستخدما أن رول عىل
— كرسب مدير مساعد — فيرش والري بفاما جهدهما يف واستعانا الجديدة، املعلومات
تجزئة أن يُعتقد كان وبعدها. األسهم تجزئة عن اإلعالنات قبل األسعار تحركات صا ومحَّ
فريق وجد األسهم. أرباح يف زيادات تسبق كانت ما وغالبًا اإلدارة، تفاؤل عىل تدل األسهم
التجزئة عن جماهرييٍّا اإلعالن قبل التفاؤل هذا تستشمُّ عادة األسواق أن شيكاجو جامعة
فيما واستُحدث بل الحدث»، «دراسة باسم يعرف النهج هذا وصار بها.24 بأس ال بفرتة
بمزيد الكفء األسواق حجج عرض شيكاجو بجامعة محاسبية عمل ورشة يف نهج بعد
يف الواردة األخبار من املائة يف و٩٠ املائة يف ٨٥ بني ما أن إىل انتهى حيث الوضوح؛ من
األعمال خالل من — األسعار إىل طريقها بالفعل وجدت السنوية الرشكات أرباح تقارير
وربما املستثمرين، جانب من املستنرية والتخمينات املحللون، يؤديها التي التحضريية

التقارير.25 هذه نرش قبل — الرشكات بأرسار العاملني جانب من التعامالت بعض
يف شيكاجو، أساتذة طريقة عىل املالية يف الرئييس العنرص الحدث دراسة صارت
املالية األسواق أن منطقي شك ألي مجاًال يدع ال بما الدراسات هذه من اآلالف تأكيد ظل
الجديدة املعلومات حتى — الجديدة املعلومات وتبث تعكس أن يف بالفعل برعت قد
هذا أن ١٩٤٦ سنة أوضح قد هايك فريدريش كان األسعار. بواسطة — جيًدا املحجوبة

ا. محقٍّ كان أنه ويبدو عموًما، األسواق عىل ينطبق
أي جيًدا يعرفه شيئًا كان الحدث بدراسات االنفعال خضم يف تجاهله تم ما لكن
األحيان بعض يف أيًضا تعكس األسعار تحركات أن بمعنى بالسوق، خربة لديه شخص
كتب قد داو تشارلز كان قديمة. مزاجية وتأرجحات خاطئة وتفسريات كاذبة معلومات
ما غالبًا براعة األعظم قادته لكن املستقبل، يستبق سرتيت «وول إن يقول ١٨٩٩ سنة
يف ليظهر امليل هذا يكن لم ينبغي.»26 مما أكثر الجمهور من أسبق بكونهم يخطئون
كان ذاته حد يف السوق كفاءة وافرتاض الالحدث»، «دراسة يتطلب كان حدث. دراسة
تعرف السوق أن يعني هذا أن بد فال واضح، داٍع بال السوق تحركت فإذا ذلك؛ يستبعد

يدرسها. الذي الباحث يعرفه ال شيئًا
الختبار أخرى طريقة عىل جنسن استقر الدكتوراه، لنيل أطروحته يخص فيما
من حدث قد هذا كان املشرتكة. االستثمارية الصناديق أداء قياس وهي السوق، كفاءة
يف املشرتكة االستثمارية الصناديق أن وجد وارتون كلية من فريق يد عىل ١٩٦٢ يف قبل
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أداة يملك جنسن كان 27.٥٠٠ بورز آند ستاندرد مواكبة يف كمجموعة، أخفقت، األسهم
يف تناولها جرى التي والعائد، السوقية املخاطر بني العالقة وهي ترصفه، تحت جديدة
سنة لنتنر وجون ١٩٦٤ سنة شارب بيل نرشها التي الرأسمالية األصول تسعري أبحاث

.١٩٦٥
— عوائدها أن ووجد مشرتك استثماري صندوق مائة من أكثر أداء جنسن ص محَّ
املرء تجاهل وإذا السوق. عوائد عن كبرية بدرجة تخلَّفت — املخاطر حسب تعديلها عند
بدا وسمارستها، املشرتكة االستثمارية الصناديق تتقاضاها التي واملصاريف الرسوم كل
عىل السوق أداء من أفضل يكن لم ذلك من الرغم عىل لكنه قليًال، كآبة أقل الصناديق أداء
ومحلليها، املشرتكة االستثمارية الصناديق مديري مهارة فكل املخاطر. تعديل أساس
قدم إىل إال بها تصل أن تستطع لم املعلومات، جمع عىل أنفقوها التي األموال وكل

اندهاشه: جنسن أبدى املساواة.

ذلك إىل أضف هائلة، موارد يملكون املحللني هؤالء أن املرء يدرك أن يجب
وعالقات واسعة اتصاالت ولديهم يوم كل املالية األوراق أسواق يف يعملون أنهم
كما أنهم حقيقة فإن ثم، ومن سواء. حد عىل واملالية األعمال مجتمعي يف
البحوث تكاليف السرتداد كافية بدقة بالعوائد التنبؤ عىل قادرين غريَ يبدو
كفاءة فرضية من القوية الصورة صالح يف للنظر الفت دليل واملعامالت،

السوق.28

جنسن أطروحة نُرشت سنني، ببضع ذلك قبل فاما أرساها التي السابقة باتِّباع
.١٩٦٩ سنة شيكاجو جامعة عن الصادرة بيزنس» أوف «جورنال صفحات عىل بالكامل
كفاءة نموذج «تطبيق املعنونة أطروحته فازت حيث جنسن؛ عىل رول ريتشارد ق تفوَّ
علم يف أطروحة ألحسن فيرش إرفينج بجائزة األمريكية» الخزانة أذون عىل السوق
بول كتبها اإلعجاب ملؤها بمقدمة ج تُوِّ كتاب هيئة عىل ونُرشت البالد، يف االقتصاد
أكن لم حتى ألنني ذلك؛ حدث عندما تماًما مذهوًال «كنت رول: يقول سامويلسون.

اقتصاديٍّا.»
األعمال، إدارة كليات يف يجري الذي العمل إىل بازدراء النظر من سنوات بعد
وهما — مودلياني وفرانكو ميلر مريتون كان اهتمامهم. يِعريونه االقتصاديون بدأ
يشء إىل املعريف الفرع هذا تحويل بدآ قد — مالية كأستاذَي أيًضا يعمالن اقتصاديان

114



االقتصاد علم يف افرتاض أفضل يقدم فاما جني

املالية أستاذ — فاما يوجني انطلق العرشين، القرن ستينيات أواخر ويف بعلم. أشبه
العلم. هذا إلتمام — العمل لهذا كليًة املتفرغ

بأي مدفوًعا فاما يكن لم شيكاجو، بجامعة زمالئه من ا جدٍّ كثريين خالف عىل
كبري حد إىل لغًزا السياسية ميوله كانت الحرة. األسواق لصالح واضح أيديولوجي تحيُّز
هو كان الذي العمل متابعة يريد وكان مثابًرا، منهجيٍّا باحثًا كان لكنه كذلك. وظلت
انضمامه لدى فاما ُكلِّف املنطقية. نهايته حتى يفعلونه شيكاجو جامعة يف وآخرون
هذان كان األصول. وتسعري املحفظة نظرية بتدريس شيكاجو جامعة تدريس هيئة إىل
عمل عىل تعرف لذا عليا؛ دراسات كطالب فيهما للنظر وقتًا قط يجد لم موضوعني
فاما كان نرشهما. لدى امَلعَلميتني لنتنر وجون شارب بيل مقالتي وقرأ ماركويتز هاري
األصول تسعري نموذج من مختلفتني تبدوان اللتني النسختني هاتني أن أثبت من أول
يكون كي أنه قرر الذي هو فاما وكان نفسه، اليشء األمر حقيقة يف تقوالن الرأسمالية
بنموذج وثيًقا ربًطا ربطها من بد ال حقيقي، معنى أي بها يقول التي الكفء للسوق

الرأسمالية. األصول تسعري
.١٩٦٩ سنة األمريكية املالية لجمعية السنوي االجتماع يف الربط بهذا فاما قام
عنوان تحت التالية السنة يف فاينانس» أوف «جورنال دورية يف نُرشت التي مقالته صارت
ماركويتز لهاري املحفظة نظرية إىل باإلضافة — واألدلة» النظرية الكفء: «األسواق
وثيقة — الرأسمالية األصول تسعري لنموذج العديدة واألبحاث وميلر مودلياني وافرتاْيض
حتى اتسم مرشوع عىل رصامة إضفاء يحاول فاما كان الجديدة. الكمية للمالية جوهرية
يشء، عليها التفوق يصعب السوق بأن املرء يجادل َفأَْن عموًما. بالحماس الحني ذلك
أسعاًرا تحدد السوق بأن الجزم يريد فاما وكان آخر. يشء صواب عىل بأنها يجادل وأن

صائبة:

الخاصة املال رأس أسهم ملكية تخصيص هو املال لسوق األوَّيلُّ الدور
دقيقة إشارات األسعار فيها توفر سوق هو عام بوجه واألمثل باالقتصاد.
بشأن قرارات اتخاذ للرشكات فيها يمكن سوًقا وأقصد املوارد، لتخصيص
التي املالية األوراق بني من االختيار للمستثمرين ويمكن واالستثمار، اإلنتاج
وقت أي يف املالية األوراق أسعار أن بافرتاض الرشكات أنشطة ملكية تمثل
األسعار فيها دائًما» «تعكس سوق وأية كافة. املتاحة البيانات تماًما» «تعكس

«كفء».29 بأنها توصف املتاحة البيانات تام» نحو «عىل
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أن عىل تدل والتي السابق، العقد يف ُجمعت التي الوفرية باألدلة فاما استشهد
األدلة «باختصار، قائًال: وخلص الربق، برسعة تسري وأنها بها التنبؤ يصعب السوق
عىل ما نوًعا قارص وهذا ضئيلة، املعارضة واألدلة كثرية الكفء األسواق لنموذج املؤيدة
املرء كان األسعار، تصوب األسواق بأن القول لنا يتسنَّى أن قبل لكن االقتصاد.» علم
عىل قياًسا اختبارها ثم األسعار، تتحدَّد كيف توضح اقتصادية نظرية اقرتاح إىل يحتاج
فاما وكتب النظرية، هو الرأسمالية األصول تسعري نموذج كان األسهم. سوق بيانات

التايل. التطور هو اختبارها إن يقول
املشرتكة» «الفرضية فاما سماه ملا مكثفني تجريبيني اختبارين أول أُجري ما رسعان
فاما أولهما أجرى حيث ذلك؛ بعد الرأسمالية األصول تسعري ونموذج األسواق، لكفاءة
استشاري وهو بالك، فيرش الجديد والوافد وسكولز جنسن اآلخر وأجرى الطالب، وأحد
أن الدراستني كلتا وجدت شيكاجو. جامعة يف للمالية أستاذ إىل تحول ليتل دي آرثر يف
جاءت النتائج لكن النظرية، يف ر تُُصوِّ مما تعقيًدا أكثر واملكافأة املخاطرة بني املفاضلة

الشك.30 تثري مما أكثر الثقة لتبعث األمثل من كافية بدرجة قريبة
كان الذي املالية»، «نظرية لتأليف ميلر مريتون مع فاما تعاون الوقت، ذلك حوايل
السابقني العقدين مدى عىل تتطور ظلت التي املختلفة الطاقات يضفر درايس كتاب أول
تدريسه دون تحول لدرجة باملعادالت ومليئًا صارًما الكتاب كان واحدة. ضفرية يف
بارًزا؛ معلًما كان فقد ذلك ومع شيكاجو، جامعة خارج األعمال إدارة ماجستري لطالب

جديد. من األكاديمية املالية علم بمولد آذن حيث
بربنامج التحق الذي السابق الكاثوليكي الالهوت طالب — سنكوافيلد ركس يقول
ملريتون أحُرضه درس أول «يف متذكًرا: — ١٩٧٠ سنة خريف يف األعمال إدارة ماجستري
بد ال هذا أن ببايل خطر دقائق، عرش نحو وبعد الكفء، السوق نظرية رشح ميلر،
يف نظام «هذا نفيس: يف فقلت ا، جدٍّ قوية يل بالنسبة الفكرة كانت صحيًحا. يكون أن

الكون».»

القدامى من كثريون ألقى ،١٩٦٦ سنة يف بالتأكيد. الجميع قناعة تحويل يسُهل يكن لم
دورية أن من شاكني األمريكية املالية لجمعية السنوي االجتماع خالل متقدة خطابات
لهذه تصدى والنظرية. الرياضية يف ُمغرقة أبحاث اجتاحتها فاينانس» أوف «جورنال
— أنجلوس بلوس كاليفورنيا جامعة يف األستاذ — وستون فريد الجمعية رئيس الثورة
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االقتصاد علم يف افرتاض أفضل يقدم فاما جني

اختيار مقالة األحداث فجرت عندما املشارك الدورية تحرير مدير قبل من كان (الذي
«مشكالت يقول: ١٩٦٧ سنة وستون كتب .(١٩٥٢ سنة ماركويتز لهاري املحفظة
املساهمة عىل قدرتنا نتوقع أن لنا بالنسبة امُلريض غري من تجعل الناشئة املالية وقضايا
النماذج كانت واالجتهاد.»31 بالتعميم األعمال وقرارات االقتصادية القرارات تحسني يف

املستقبل. هي والرياضيات
املخرضم واألكاديمي وارتون بكلية األستاذ — فريند إروين من نهائي هجوم جاء
يظن كان لكنه الجديدة، الرياضية املهام ببعض القيام األقل عىل يمكنه كان الذي —
شجب األمريكية، املالية جمعية أمام ١٩٧٢ سنة الرئايس خطابه ففي عبث. معظمها أن
أجراها التي اختباراته إن وقال املالية، من الجديد الطراز «منهجية» سماه ما فريند
اختبارات من أيٍّا وإن إيجابية، نتائج تحقق «لم» الرأسمالية األصول تسعري لنموذج
األسهم أسعار يف نة املتضمَّ املعلومات كانت إذا ما يمحص ال السوق كفاءة فرضية
الذي لالنطباع «خالًفا أنه إىل وانتهى املخاطر. أو املستقبلية األرباح لتقرير فعًال مفيدة
قدرة فإن الصلة، ذات السوق أداء ونماذج العشوائي» «السري نموذج عنه يتمخض
عىل استخدامها إىل االستثمارات أموال لتوجيه مالئمة إرشادية مبادئ إرساء عىل السوق

رجعي.»32 بأثر إليها النظر عند األقل عىل لإلعجاب، مثرية ليست األمثل؛ النحو
مماثلة حجًجا سنٍّا أصغر أكاديميون سيقدم الزمان، من عقد من بأقل ذلك بعد
١٩٧٢ سنة تُعترب كانت الحجج هذه لكن بائد. لفكر بقايا بمنزلة جديًدا فصًال تستهل
لقد الطيب، العجوز «إروين ذلك: يف جنسن مايكل يقول القديم. الحرس احتضار هدير

ا.» جدٍّ جيًدا يكن لم عنه الدفاع يحاولون كانوا ما ُسحق.
لم إطاره يف العمل يريدون يكونوا لم ومن جديد، فكري نموذج ُقبل قد كان
الفكري النموذج يف التحول سيما وال — الفكري النموذج مفهوم صار مرغوبني. يعودوا
وكان السبعينيات، أوائل يف حديثًا زال ما كان لكنه كليشيًها، الحني ذلك منذ —
كون، توماس الفيزيائي أفكار بنات من كان املالية. يف يجري كان ما جيًدا يصف
العلوم يف املتقدمة الدراسة مركز يف قضاها تفرغ إجازة خالل الحظ قد كان الذي
(علماء املجتمعني األكاديميني أن الخمسينيات، أواخر يف ستانفورد بجامعة السلوكية
نوع أُسس حول بنقاشات مبتَلُون اثنني) أو واحًدا واقتصاديٍّا وفالسفة واجتماع نفس
بعنوان ١٩٦٢ سنة الصادر كتابه يف كون وأوضح الطبيعية. العلوم يف أحد به يسمع لم
بعد. علوم إىل تماًما تتطور لم امليادين هذه أن هي املشكلة أن العلمية» الثورات «بنية
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من عدًدا املمارسون فيه يأخذ معريف فرع هو — كون تعريف حسب — الحقيقي فالعلم
عىل دقيقة ألغاز حل يف أيامهم ويمضون املسلَّمات، من باعتبارها األساسية االفرتاضات
االفرتاضات هذه أن املطاف نهاية يف يتبنيَّ ما وغالبًا االفرتاضات. هذه مع يتسق نحو
العلماء تمكَّن ذلك. من الرغم عىل مفيًدا كان األلغاز حل يف العمل ذلك كل لكن خاطئة،

األسس. حول جدال يف وقتهم يضيعوا لم كبري حد إىل ألنهم الكثري إنجاز من
بدا حيث مزعًجا؛ رسًدا كون رسد كان الراسخة، العلوم إىل املنتمني لبعض بالنسبة
القائمة استعرضوا حيث مختلًفا؛ فعل رد االقتصاديون أبدى األفق. بضيق يتهمهم أنه
الدخالء عىل وغموضه أسسه، عىل (االتفاق الحقيقي العلم بخصائص كون وضعها التي
بالتاريخ)، االهتمام إىل العميق وافتقاره الكتب، ال املجالت مقاالت خالل من ونرشه عليه،
لم الثانية. العاملية الحرب منذ عليه تطور الذي النحو عىل املعريف بفرعهم واعرتفوا
أولئك. املشاكسني االجتماع علماء أو النفس علماء مع االقتصاديني تصنيف ممكنًا يعد
املركزي املرصف سخاء وبفضل سنني، بضع غضون ويف حقيقي. علم إىل ينتمون كانوا

لهم.33 مخصصة سنوية نوبل جائزة حتى لديهم صار السويدي،
العهد حديث كان الذي االقتصاد هذا رحم من خرجت قد الجديدة املالية كانت
فكانت املالية، يف أما عقالنيون، الناس أن األساسية العقيدة كانت االقتصاد، يف كعلم.
عىل مثمرة انطالق نقطة — حني إىل — هذا كان عقالنية. املالية األسواق أن العقيدة
إنتاج من املالية أساتذة تمكَّن الحقيقي، العالم عن ط مبسِّ افرتاض فبوضع مدهش. نحو

الفائدة. عظيمة أبحاث
عن عرب ما وأشهر األفق، ضيق من يعانون أيًضا صاروا أنهم أحد ينكر ال لكن
بعد — ساعد قد كان الذي جنسن، ملايكل ١٩٧٨ سنة نُرشت مقالة الضيقة املالية عقلية
بحرية عىل مطلة شيكاجو إىل ما نوًعا روتشسرت جامعة تحويل عىل — شيكاجو تركه
أدلة تؤيدها أخرى فرضية االقتصاد علم يف توجد ال أنه «أعتقد قائًال: استهل أونتاريو.

السوق.»34 كفاءة فرضية تؤيد التي تلك من أقوى تجريبية
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السابع الفصل

وحيقق اهلوسباألداء، يتبنى بوجل جاك
النرص

طريقه يشق تجربته حتى يستحق ال ربما السوق عىل التفوق بأن القائل الدرس
االستثمار. عالم إىل مبارشة

∗∗∗

أن رضورة وهي رائعة، ظنَّاها فكرة إىل شيكاجو جامعة يف غرفة رفيقا توصل ،١٩٥٩ يف
الصناعي جونز داو متوسط أسهم يشرتي مشرتًكا استثماريٍّا صندوًقا ما شخص ينشئ
— الدكتوراه نيل عىل يوشك الذي االقتصادي — رنشو إف إدوارد يكن لم بها. ويحتفظ
بتدشني لهما يسمح وضع يف — األعمال إدارة ماجستري طالب — فيلدشتاين جيه وبول
«رشكة بإنشاء املتعلقة فكرتهما عىل العالم إطالع فقررا بأنفسهما؛1 الصندوق هذا مثل
جورنال». أناليستس «فاينانشال دورية إىل بشأنها مقالة بتقديم مدارة» غري استثمارية
أي إىل إشارات عىل — ١٩٦٠ يناير-فرباير عدد يف نُرشت التي — املقالة تشتمل لم
سرتيت وول ملتنبئي امليسء كاولز ألفريد تقييم أوردت بل عشوائي، سري أو كفء سوق
عىل تدل … بها االستشهاد يمكن التي «األدلة إن وقالت ،١٩٣٢ سنة إىل يعود الذي
ا.» جدٍّ منخفض املستمر واإلرشاف املهنية املشورة وراء من ق املحقَّ العائد متوسط أن
االستثمارية الصناديق صناعة بأن أفادت املقالة أوردتها التي الرئيسية الحجة لكن
يف يصري بدأ املشرتكة االستثمارية الصناديق اختيار أن لدرجة ا جدٍّ كثريًا نمت املشرتكة
املدار غري الصندوق وسيوفر للمستثمرين، بالنسبة الفردية األسهم اختيار صعوبة مثل
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بسيًطا بديًال — به دراية أكثر املستثمرون كان ما ذلك ألن ببساطة داو؛ إىل استناًدا —
التكلفة.2 منخفض

تمويل راجيًا أحد بهما يتصل فلم للمؤلفني، بالنسبة املطاف نهاية تلك كانت
دورية صفحات عىل نُرش أشهر، بضعة مرور بعد لكن حياتهما. فواصال خطتهما،
أرمسرتونج»، بي «جون اسمه لكاتب ملقالتهما تفنيد جورنال» أناليستس «فاينانشال
يف عديدة سنوات قىض «لرجل — باملقالة تذييل كشف كما — مستعار اسم وهو
للرشكة االقتصادي «الدور عن برنستون يف تخرُّجه أطروحة وكتب املالية األوراق مجال
يف آخذًا شابٍّا تنفيذيٍّا مسئوًال وكان بوجل، يس جون الحقيقي اسمه كان االستثمارية».»
املشرتكة االستثمارية للصناديق رشكة وهي كومباني، ماندجمينت ويلنجتون يف الصعود
ال كي ألمه) جده عائلة اسم هو (أرمسرتونج املستعار االسم آثر وقد فيالدلفيا، مقرها

املالية.3 األوراق هيئة مع مشكلة يف ويلنجتون يورِّط
يقول كتب إذ مشكلة؛ عن يبحث حل املدار غري الصندوق بأن تفنيده يف بوجل جادل
ماساتشوستس كانت لكنها بوجل يسمها (لم مشرتكة استثمارية صناديق أربعة أقدم إن
وستيت إنفستورز)، بوتنام اآلن (يسمى إنكوربوريتد وإنفستورز ترست، إنفستورز
لتقلبات تعرضها مع ١٩٣٠ سنة منذ األداء يف داو عىل تفوقت كلها وويلنجتون) سرتيت،
يف املحررون أدخل وقد مداًرا. يكن لم داو أن ذلك إىل أضف الكلية. السوق من أقل
.١٩٢٨ سنة منذ تغيريًا وعرشين ثمانية املتوسط عىل جورنال» سرتيت «وول صحيفة
محددة استثمار «رشكات هيئة عىل قبل من ُجرِّبت املدار غري الصندوق فكرة فإن وأخريًا
تالشت قد وكانت بها، وتحتفظ األسهم من مسبًقا محددة قائمة تشرتي كانت املجاالت»

الوجود.4 من
مدار مشرتك استثماري صندوق مع حاًال أحسن املستثمرين بأن يجادل بوجل كان
التاريخية. الناحية من صواب عىل وكان اتفق، كيفما مدار بصندوق بمقارنته منهم بذكاء
الكبرية الرشكات أسهم من املائة يف ١٠ نحو إال يملكون املحرتفون األموال مديرو يكن فلم
يف ٧٦ إىل الرقم هذا (ارتفع العرشين القرن خمسينيات يف البالد بورصة يف املتداولة
عىل التفوق يستطيعون أنهم املرء يظن أن مستبعًدا يكن لم .(٢٠٠٧ سنة بنهاية املائة
شيوخ بمعرفة تدار أيًضا بوجل بها استشهد التي الصناديق كانت الهواة. من طائفة
لم إذا وحتى للمخاطر. فطريٍّا فهًما يعطيهم مما الكبري؛ الكساد يذْكرون املراس صعاب
مخاطرها من بعض من مستثمريهم يحمون إنهم القول يمكن كان السوق، عىل يتفوقوا

املحتملة.
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النرص ويحقق باألداء، الهوس يتبنى بوجل جاك

الصناديق من القليل العدد يزيح جديد جيل هناك كان ،١٩٦٠ سنة بحلول لكن
نها ثمَّ التي املشرتكة االستثمارية الصناديق سمات كانت الكبري. الكساد من نجت التي
جديدة لروح املجال تُْفِسح اإلدارة) حسن التنويع، (التحفظ، سواها مما أكثر بوجل
ميضستينيات مع سوءًا إال األمر يزداد ولن والتخصصوالتسويق. باألداء الهوس قوامها
لم ونصف، بعقد ذلك بعد أنه لدرجة السوء، شديد األمر صار املزدهرة. العرشين القرن
لزاًما كان بمؤرش. مرتبط مشرتك استثماري صندوق أول بوجل جاك سوى أحد يدشن
ولعب النقطة، تلك إىل الوصول من بوجل يتمكن أن قبل األشياء من الكثري يحدث أن
كان هناك. إىل إيصاله يف كبريًا دوًرا السوق كفاءة وأنصار العشوائي بالسري القائلون
لألحداث. سبْق هذا لكن سرتيت، وول وواقع األكاديمية النظرية بني مسبوق غري تضافًرا

سمسار رأى عندما ١٩٢٤ سنة الحديثة املشرتكة االستثمارية الصناديق صناعة ُولدت
— هم وتحريِّ الهواة املستثمرين األسهم سوُق تبتز مدى أي إىل أفزعه — بوسطن يف أسهم
ماساتشوستس يصبح أن املفرتض من كان لالستثمار. جديدة لطريقة حان قد الوقت أن
مملوًكا «مشرتًكا» استثماريٍّا صندوًقا — أسسه الذي الصندوق — ترست إنفستورز
إنفستورز ماساتشوستس كان قانوني. خيال مجرد هذا يكن لم فيه. ماًال يضعون ملن
كانت الصندوق. مستثمري أمام مسئول إدارة مجلس يديره ربحي غري كيانًا ترست
والتي العرشين، القرن عرشينيات يف وغريها بوسطن يف تأسست التي األخرى الصناديق
مستشارين سيطرة تحت الحقيقة يف واقعة «املشرتكة»، اسم تحت بعد فيما اندرجت
ماساتشوستس مع الحقيقة يف تشرتك كانت الصناديق هذه لكن ربحيني. استثماريني
لألوراق الصافية بالقيمة يتحدد السهم سعر فكان السمات، بعض يف ترست إنفستورز
دوريٍّا. باملحفظة املالية األوراق تلك عن اإلفصاح يتم وكان للصندوق، اململوكة املالية
يستند رسًما وليس لإلدارة الخاضعة األصول من مئوية نسبة يتقاضون املديرون كان
اشرتى إليها، األموال قت تدفَّ فكلما مفتوحة، كانت الصناديق أن هذا من واألهم األداء. إىل

باعوها.5 منها، تدفقت وكلما األسهم، من مزيًدا املديرون
بدأ حيث امليزانية؛ منخفض شأنًا املشرتك االستثماري الصندوق ميالد كان
السمرسة رشكات كانت غري. ال دوالر ألف ٥٠ بمبلغ ترست إنفستورز ماساتشوستس
أكثر بدعاية — مغلقة صناديق وهي — االستثمارية أوعيتها تدشن سرتيت وول يف
فورين آند إس يو رشكة هو كبري صندوق أول كان بكثري. حجًما أكرب وميزانية جلبة
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طرحها يف دوالر ماليني ١٠ جمعت التي — ريد ديلون بنك َضِمنه — كورب سيكيوريتيز
مليارات ٧ بإجمايل الصناديق، هذه من املئات هناك كان ١٩٢٩ عام وبحلول األويل.
تجمع كانت األسهم).6 لسوق اإلجمالية القيمة من املائة يف ٨ (نحو اإلدارة تحت دوالر،
عن شئونها غالبًا تخفي كانت ذلك وبعد أسهًما، بها وتشرتي عامة، طروح يف األموال
«بونزي» مخططات إىل تحول الصناديق هذه بعض مؤسسيها. تُثري بينما مساهميها

االرتفاع. إىل األسعار ودفع أسهمها رشاء إلعادة املال تقرتض كانت حيث فعلية؛
أقرب املغلقة الصناديق هذه من كثري حوزة يف التي األسهم كانت االنهيار، بعد
ترست إنفستورز ماساتشوستس يف خسائر بالتأكيد هناك كانت القيمة. انعدام إىل
ثالثينيات نهاية وبحلول قليلة، كانت اإلخفاقات لكن املفتوحة، الصناديق من وغريه
الفائز. هو ترست إنفستورز ماساتشوستس نموذج أن واضًحا كان العرشين، القرن
هيئة عىل ترست إنفستورز ماساتشوستس طريقة الكونجرس حفظ ١٩٤٠ سنة ويف
بعض االستثمار. لرشكات قانون كتابة مهمة ُجل الصندوق محامو توىل حيث قانون؛
سوق إىل شديد بحذر العاديني األشخاص عودة بدء مع لكن استمر، املغلقة الصناديق
طريقة لصالح املالية ملصالحهم مراعاة صوتوا العرشين، القرن أربعينيات يف األسهم

العمل. ممارسة يف املفتوحة ترست إنفستورز ماساتشوستس
كانت السوق. عىل للتفوق صيغة ترست إنفستورز ماساتشوستس صيغة تكن لم
مرات يف الجدد املستثمرين أمام أبوابها أغلقت قد األخرى املشرتكة االستثمارية الصناديق
لم ينبغي. مما أكثر حجمها نموِّ عند سلبًا األداء تأثر من املديرين قلق خضم يف عديدة
عىل التفوق الصندوق هدف يكن لم قط. ذلك ترست إنفستورز ماساتشوستس يفعل
إنفستورز ماساتشوستس أمناء ه يرسَّ ما وهو مكاسبها، يف املشاركة كان ما بقدر السوق
املائة يف ٧ دفع إىل مضطرين املستثمرون يكن لم ضئيل. إدارة رسم بتقايض ترست
املوكل السمرسة رشكة (كانت األساس من الصناديق يف أسهم لرشاء سمرسة مصاريف
ماساتشوستس سيمفونية يف الوحيدة النشاز الربحية النغمة هي الصندوق بيع إليها
تكلفة دون السوق تملك كنَت ذلك، بعد لكن للمستثمرين)، الصديقة ترست إنفستورز
إنفستورز ماساتشوستس عن ١٩٤٩ سنة «فورتشن» مجلة نرشتها مقالة يف تقريبًا.
ما كل كان «إذا ممتاز استثمار الصندوق إن بقوله النقد املنافسني أحد ه وجَّ ترست،
الصندوق يف التنفيذيني املسئولني أحد فردَّ جونز.» داو متوسط من جزء هو تريدون
الذي الصغري، املستثمر أن بما السيئ؛ باليشء ليس جونز داو متوسط «امتالك بقوله:
املقبولة.»7 املتوسطات من أيٍّا جودته يف يماثل أداءً يحقق ما نادًرا لنفسه، السوق يقيِّم
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الصناديق لصناعة متعمق تمحيص أول كانت إذ بوجل؛ جاك املقالة هذه استهوت
النهائية السنة طالب عىل لزاًما كان اإلعالم. وسائل يف املتنامية املشرتكة االستثمارية
بالسنة طالبًا بوجل كان ١٩٤٩ سنة أواخر ويف أطروحة، كتابة برنستون جامعة يف
كينز مينارد جون بخالف عنه، يكتب يشء عن يبحث االقتصاد تخصص يف النهائية
ح يتصفَّ الجامعة مكتبة يف كان آنذاك. االقتصاد لعلم التلقائي املوضوع يمثِّل كان الذي

املهني. ومشواره موضوعه عىل عثر عندما املجالت
ما؛ نوًعا ومتناقضني مدهشني تأكيدين عىل ذلك عن نتجت التي األطروحة اشتملت
تفوُّقها تدعي أن لها يجوز ال «الصناديق أن — عرًضا ذُكر قد يكون يكاد — أحدهما
يلعب التي السوق أن — أكرب بتفصيل بوجل ه وخصَّ — واآلخر السوق»، متوسطات عىل
«مسابقة مثل شيئًا تمثل ال قياديٍّا دوًرا املشرتكة االستثمارية الصناديق مديرو فيها
يتوقع بما «يتنبئون كله وقتهم املضاربون فيها يقيض والتي كينز، وصفها التي الجمال»

العادي.» الشخص رأُي عليه يكون أن العادي الشخص
السوق تُقرَّ أن يجب االستثمارية الرشكة أن إىل تشري … «األدلة يقول: بوجل كتب
ملحوًظا. عليها التأثري هذا مثل معه يكون حجم من أصولها تقرتب فيما تزعزعها أن ال
واالشرتاكية.»8 الكئيبة كينز اللورد استنتاجات ضد ستناضل الحجم، هذا بلوغ وبمجرد
انهيار يف أبوه (أفلس الدخل متواضع الشعر قصري وكان نيوجرييس، والية من بوجل كان
ممتاز تقدير عىل حصل الحني. ذلك حتى الدراسية الدرجات ومتواضع (١٩٢٩ سنة
ويلنجتون رشكة يدير كان الذي برنستون خريج إىل منها نسخة وأرسل أطروحته، عىل

وظيفة. فنال ماندجمينت،

بالفعل يمتلك ١٩٥١ سنة بوجل دخله الذي الصغري االحرتايف االستثمار عاَلم كان
نجوا الذين فاملستثمرون أطروحته. يف إليه نسبها التي للسوق امُلقرَّة الطبيعة من شيئًا
شديًدا اهتماًما أعاروا من هم كانوا العرشين القرن وأربعينيات ثالثينيات خالل وازدهروا
صديق إىل كتب الذي كينز، أحدهم كان أسهمها. يشرتون التي للرشكات األساسية للقيمة
والقدرة األصول عن راضيًا أكون حيثما مالية أوراق رشاء «غايتي يقول: ١٩٤٢ سنة له
نجاح حقق بهما.»9 يتعلق فيما رخيًصا السوق سعر يبدو وحيثما النهائية الربح عىل
وبما العرشين، القرن ثالثينيات يف لكينز الثراء القيمة عىل القائم االستثماري النهج هذا
بنجامني وهو علنًا، ناقشه بشخص ذلك من بدًال ُربط فقد قط، علنًا يناقشه لم أنه

جراهام.
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أقسام رؤساء منه طلب ،١٩١٤ سنة كولومبيا كلية يف جراهام تخرَّج عندما
ورأى الدكتوراه. عىل للحصول البقاء ثالثتُهم اإلنجليزية واللغة والرياضيات الفلسفة
حصل لذا أوًال؛ العملية الخربة بعض عىل جراهام يحصل أن رضورة كولومبيا عميد
وظيفة يف هناك جراهام عمل سرتيت.10 وول يف سمسار لدى وظيفة عىل للشاب
قيمة يفهمون ال سرتيت وول مماريس معظم أن اكتشف ما ورسعان «إحصائي»،
جراهام كتب بها. ترميهم وأمثالهما وموديز ستاتيستيكس ستاندرد كانت التي البيانات
الكبري املقدار هذا كان ،١٩١٤ سنة «يف يقول: سنة بخمسني ذلك بعد الذاتية سريته يف
األرقام تكن لم العادية. األسهم تحليل مجال يف كبري حد إىل سدى يذهب البيانات من
حد إىل فإنه وبالتايل … االهتمام من وبقليل سطحية دراسة تُْدرس كانت بل تُتجاهل،
األوراق لقيم ثاقب حقيقي بتحليل لتمحيصها بكًرا أرًضا سرتيت وول وجدُت كبري،

املالية.»11
حيث فحسب؛ واحدة بسنة تخرجه بعد لجراهام موفقة كبرية رضبة أول جاءت
مناجم من العديد يف حصة تملك كانت التي — كومباني إكسبلوريشن جوجنهايم أعلنت
عملية ستُجري أنها — نيويورك بورصة يف مدرجة ذاتها هي التي الكربى النحاس
أن ووجد الحسابات، بعض جراهام أجرى املساهمني. عىل وتوزعها ملمتلكاتها تصفية
رشكته عمالء عىل فأشار األم، الرشكة من بكثري أعىل التابعة الرشكات هذه تقيِّم السوق
اقرتاض (بمعنى املكشوف عىل التابعة رشكاتها أسهم وبيع جوجنهايم أسهم برشاء
أقل). بسعر بعد فيما رشائها إعادة يستطيعوا أن أمل عىل وبيعها اآلخرين من األسهم
أماكن يف مختلفة بأسعار يباع نفسه اليشء تجد أن وهي املراجحة، يسمى ما هذا
بنصيحة عملوا من ربح وقد املرتفع. بالسعر وتبيعه املنخفض بالسعر فتشرتيه مختلفة،

طائلة. ثروة جراهام
بكل — األموال إلدارة الخاصة رشكته أنشأ ما رسعان الذي — جراهام يكن لم
مطبوعات يف عنها بوضوح يكتب من أول كان ربما التكتيكات. هذه اتبع من أول تأكيد
مرسحيات أيًضا ألَّف (كما «بارونز» وصحيفة سرتيت» وول أوف «مجازين مجلة مثل
.(١٩٣٤ سنة عروض أربعة بعد توقفت لكنها برودواي إىل الوصول يف إحداها نجحت
األوراق «تحليل اه سمَّ فيما كولومبيا يف ليلية مدرسة يف مقرًرا يُدرِّس بدأ ،١٩٢٧ سنة يف
كانت حيث درايس؛ كتاب إىل مقرره مواد تحويل ينوي جراهام كان البداية، من املالية».
ويف السندات. يتناول ومعظمها بشدة مملَّة االستثمار مجال يف القائمة الدراسية الكتب
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دود ديفيد يسمى األعمال إلدارة كولومبيا بكلية شاب أستاذ من وبمساعدة ،١٩٣٤ سنة
«تحليل تأليف من جراهام انتهى ،١٩٢٧ سنة املنعقدة األوىل الدورة تلك يف طالبًا كان
دستور وصار «املحللني» باسم «اإلحصائيني» تسمية الكتاب هذا أعاد املالية». األوراق

الجديدة. املهنة هذه
األرباح قوائم «أدغال» عرب طريقه املرء به يشق دليًال املالية» األوراق «تحليل كان
«املستثمر كتابه يف بعد فيما جراهام ذكر وكما القيمة. عن بحثًا العمومية وامليزانيات
مصابة رشيكة مع مرشوع يف كرشيك نفسه الحقيقي» «املستثمر يرى أن ينبغي الذكي»،
رشاء السيدة هذه تعرض يوم كل يف سوق». «السيدة تسمى اكتئابي هويسٍّ باضطراب
األحيان بعض ويف معقوًال، سعًرا تعرض األيام بعض يف حصتها. بيع أو املستثمر حصة
يكون أن القيمة يف املستثمر مهمة ينبغي. مما أقل أو ينبغي مما أعىل السعر يكون
ومتى سوق السيدة مع صفقة يربم متى ليعرف املرشوع هذا لقيمة كاٍف إدراك لديه
رأى قلما أنه هو السنني مر عىل جراهام قراء من كثريين فات أنه يبدو ما يتجاهلها.12
يقول: ١٩٣٤ سنة كتب سوق. السيدة عىل التفوق من الوثوق يمكنه مستثمر أي أن
من — القائمة من عشوائيٍّا اخِتري إصدار وهو — النمطي العادي السهم يخص «فيما
بالثقة جديرة نتيجة عن — دقيًقا كان مهما — تحليل أي ض يتمخَّ أن املحتمل غري

الحقيقية.»13 قيمته أو جاذبيته بشأن
تباع التي وهي املعتاد، غري عىل الرخيصة العادية األسهم عىل جراهام ركَّز ثم من
رة مسعَّ ما رشكة كانت فإذا بها. الخاصة التصفية» «قيمة اعتربه مما كثريًا أقل بأسعار
ومعداتها مصانعها جميع وبيع نشاطها بإيقاف تدره أن يمكنها عما كثريًا يقل بما
ما كل أخفق فإذا جيدة. صفقة األرجح عىل أسهمها فرشاء املالية، األوراق من وأرصدتها
حد إىل — تلك كانت أصولها. ويبيعوا يغلقوها أن ببساطة الرشكة ملالك يمكن ذلك، عدا

املراجحة. صور من أخرى صورة — ما
إبان وكانت السيجار»، «أعقاب باسم الرشكات هذه مثل إىل يشري جراهام صار
الصبورين املستثمرين كافأت حقبًة كانت مكان. كل يف موجودة العرشين القرن ثالثينيات
مستويات إىل إياها معيدين ببطء األسعار دفعوا بدورهم وهم عظيمة، مكافأة العقالنيني
كبري حد إىل — يرجع ذلك يف والفضل الوقت، بمرور املستثمرين هؤالء أعداد نمت عقالنية.
،١٩٣٧ سنة يف كولومبيا. يف درَّسه الذي املقرر وتأثري الدرايس جراهام كتاب نجاح إىل —
بعرش ذلك وبعد عضًوا، عرشين بمشاركة بنيويورك املالية األوراق محليل جمعية ست تأسَّ

127



السوق عقالنية خرافة

اتحاد لتكوين وفيالدلفيا وشيكاجو بوسطن يف املماثلة الجمعيات إىل انضمت سنوات،
الجماعة نت دشَّ املعتمدين). املاليني املحللني معهد باسم اآلن (يُعرف املاليني املحللني
«فاينانشال دورية بعد فيما أصبحت التي — جورنال» «أناليستس دورية مطبوعة
لالنضمام اختبارات واجتياز دورات عىل الحصول تشرتط وبدأت — جورنال» أناليستس

صفوفها. إىل
ولم له، خالًصا ملًكا السوق تعد فلم بالتوتر. جراهام ليشعر كافيًا كله هذا كان
األعمال إلدارة كولومبيا كلية يف بافيت وارين النرباسكيُّ تخرج عندما نفسه. إال يلم
— مادته يف ممتاز درجة بافيت منح قد كان الذي — جراهام عليه أشار ،١٩٥١ سنة
أعقب وما بافيت، فتجاهله التايل.14 االنهيار بعد ما حتى األقل عىل األسهم، عن باالبتعاد
ل» مسجَّ انتعاش أعظم إحصائي معيار أي وفق «كان التايل العقد نصف مدى عىل ذلك
الذي — ١٩٥٨ سنة «نيويوركر»، بمجلة األسهم سوق مؤرخ — بروكس جون كتب كما
انتعاش عن متأخرة مرتبة يحتل ربما املحض، الوطني الجنون حيث «من قائًال: أضاف

كبرية.»15 بدرجة قويٍّا كان ذلك ومع … العرشين القرن عرشينيات أواخر
التي ذروته ١٩٥٥ سنة أخريًا جونز داو متوسط (فاق األسهم أسعار ارتفاع مع
بالدراسات طالب كتب وأكثر. أكثر لعرصه مواكب غري جراهام بدا ،(١٩٢٩ سنة بلغها
املالية األوراق تحليل «كان يقول: ١٩٦٣ سنة برنستون بجامعة االقتصاد يف العليا
بواقع صلته فقد قد — املايل املحلل دستور سبق فيما كان الذي — ودود لجراهام
األوىل الجديدة» «الحقبة (كانت العادية األسهم تقييم حقبة الثانية، الجديدة» «الحقبة
محليل لدى الشاغل الشغل النمو عن البحث صار العرشين). القرن عرشينيات هي

املالية.» األوراق
الجيش يف السابق والضابط العليا الدراسات طالب — مالكيل جي بريتون رشع
وول النمو عن البحث هذا قاد كيف يصف — بارني سميث يف االستثماري واملرصيف
معادلة صارت األسهم. أرباح بخصم الخاص ونموذجه وليامز بري جون إىل سرتيت
كتب املحللني. كل أدوات إحدى املتوقعة املستقبلية األسهم ألرباح الحالية القيمة حساب
كان املستقبل إىل وتطلًعا تفاؤًال أكثر استثماري نهج إىل التحول هذا إن يقول مالكيل
املناسب السهم لسعر حساباتهم إىل املحللون أضاف عندما لكن منه. جزء يف مربًَّرا
فعندما التوقع. ذلك كل وطأة تحت املعادالت أنَّت املستقبيل، النمو من سنة خمسني
الفائدة أسعار يف تبدُّل أقل فإن املستقبل، يف ا جدٍّ بعيدة وأرباح أسهم أرباح عىل تعتمد
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بنظرك قت تعمَّ وكلما غامض، فاملستقبل األسهم. قيم يف هائلة تأرجحات يعني املتوقعة
قصرية «عملية املالية األوراق تقييم عملية أن إىل مالكيل وانتهى تعرفه. ما قلَّ فيه،

األجل».16
،١٩٥٦ سنة األموال إدارة يف العاملة رشكته أغلق قد كان بقوة. ذلك جراهام أيَّد
لُطرقه سمحت التي الظروف بأن اعرتف من أول كان كاليفورنيا. جنوب إىل وانتقل
بمناسبة له كلمة ويف قائمة. تعد لم العرشين القرن وأربعينيات ثالثينيات يف باالزدهار
بنيويورك املالية األوراق محليل جمعية لتأسيس والعرشين الخامسة السنوية الذكرى
اآلن تضم صارت الصغر بالغة يوم ذات كانت التي الجمعية أن إىل نوَّه ،١٩٦٢ سنة
أن ككل االستثمار صناديق أو ككل املاليني املحللني بمقدور «ليس وقال: عضًوا، ٢٩٤٥
أنتم) أنكم (أو هم أنهم إىل األساس يف يرجع والسبب السوق»؛ عىل «التفوق يتوقعوا

السوق.»
قائًال: استطرد شيكاجو، من باقتصاديٍّ قليًال أشبه نحو عىل ثم

األسهم وتقييمهم بدراستهم للمجتمع جليلة خدمة األمر واقع يف املحللون يقدم
اختياراتهم تحققها التي املذهلة النتائج يف تتجىل ال الخدمة هذه لكن العادية،
وملعظم األحيان معظم يف — سعري مستوى تحديد يف باألحرى بل الفردية،
تؤكده الذي النحو عىل وذلك عادًال، تمثيًال النسبية قيمها يمثِّل — األسهم

املستقبل. بشأن املعقولة والتقديرات املعروفة الحقائق

صياغة صاغه الذي النحو عىل وذلك السوق، كفاءة فرضية جوهر الترصيح هذا كان
أنه يعني إنه يقول جراهام كتب فعلية. سوقية خربة لديه شخص ومعقولة فضفاضة
وطاقته وقته وينفق هي، كما السوق أسعار ببساطة العادي املحلل يقبل أن األفضل من
الفينة بني جراهام حاَرض والعائد. املخاطر بني بفعالية تُوازن محافظ إنشاء يف الذهنية
هناك التطورات وتابع أنجلوس، لوس يف كاليفورنيا بجامعة األعمال إدارة كلية يف والفينة
عظيمة ميزة ورأى الكفء، ماركويتز هاري محافظ عن يشء كل يعرف كان كثب. عن
الفردية.17 األسهم خطورة لقياس أفضل طرق إىل التوصل املرء يستطيع دام ما فيها

صناعة كانت فقد زمانه. انقىض قد املخاطر بشأن القلق كان سرتيت، وول إىل وبالعودة
تخلق بدأت قد السوق عىل التفوق يف الصعوبة من مزيًدا تواجه كانت التي األموال إدارة
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الذي — جودمان دبليو إيه جورج الصحفي أعلن التفوق. هذا بتحقيق الهوس من نوًعا
القرن ستينيات يف سرتيت لوول الرائع تصويره يف — سميث» «آدم باسم يكتب كان
بمأمن كنَت مضت، قليلة سنوات بضع «حتى قائًال: املال»، «لعبة واملعنون العرشين
كاربايد، ويونيون ألكوا مثل الكربى، املمتازة الرشكات أسهم اشرتيت إذا صندوق كمدير
سيئًا؛ األسهم تلك أداء كان لو حتى للنقد لتتعرض تكن لم وتكساكو. الهاتف ورشكة

األمريكية.»18 املتحدة الواليات بانتقاد أشبه سيكون هذا ألن
وهي الرشكات، من جديدة لنوعية املجال تفسح آنذاك املمتازة الرشكات كانت
(لينج-تمكو-فوت) يف تي وإل ليتون، مثل — النمو رسيعة األنشطة متعددة الرشكات
راند وسبريي وبوالرويد، زيروكس، أمثال من التكنولوجية املعجزات إىل باإلضافة —
كان فيرش). إرفينج أسسها التي راند لرمنجتون عجيب جديد تجسيد األخرية (وهذه
يف الفضل عموًما إليه يُنسب الذي والرجل الرشكات، هذه ألسهم نهًما األشد املشرتي
شنجهاي، يف املولود تساي، جريي هو «باألداء»؛ العرشين القرن ستينيات هوس تدشني
.« الصينيُّ «الرجل بلقب سرتيت وول يف للجميع واملعروف بوسطن، يف تعليمه تلقى والذى
وبعد بوسطن، يف الكائن فيديليتي صندوق لدى كمحلل ١٩٥٢ سنة عمل قد تساي كان
صندوق رئيس — الثاني جونسون كروزبي إدوارد من طلب سنوات، بخمس ذلك

به. ا خاصٍّ صندوًقا — فيديليتي
من ١٩٤٣ سنة فيديليتي صندوق «أُعطي» بوسطن من محاميًا جونسون كان
الصناديق يف املحافظني أقرانه من أي قبل أدرك وقد للصندوق، السابق الرئيس قبل
صندوًقا لتساي فأنشأ ولَّت. قد املشددة التقليدية الوصاية أيام أن املشرتكة االستثمارية
جنونًا؛ األكثر وعوائده تعامالته بجنون اشتهر ما رسعان — كابيتال فيديليتي وهو —
نيد ابنه إىل جونسون أسند املائة.19 يف ٥٠ بنسبة ١٩٦٥ سنة مذهلة مكاسب حقق حيث
تساي صندوق الواقع يف فاق تريند، فيديليتي اسمه آخر جديد صندوق عن املسئولية
عىل سرتيت وول يستهو لم أنه من الرغم عىل ،(١٩٦٥ سنة املائة يف ٥٧ (فوق أدائه يف

تماًما. نفسه النحو
فيديليتي شابْي تجاهل األخرى املشرتكة االستثمارية الصناديق رشكات تطق لم
يصفون أعرفهم الذين الصناديق مديري من «عدد يقول: جودمان كتب الواعدين.
هي «مهمتي منهم: الواحد فيقول تقريبًا، واحدة وبطريقة ا، جدٍّ بسيًطا وصفا مهامهم
كثرية صناديق لكن بانتظام، ذلك يفعل أن أحد يستطع لم فيديليتي».»20 عىل التفوق
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والعرشون التسعة ل سجَّ ،١٩٦٥ سنة يف التقلب. شديدة األيام تلك يف داو عىل تفوقت
آند ويسنربجر آرثر املالية الوساطة رشكة بمعرفة «األداء» فئة يف املصنفة صندوًقا
الوقت) ذلك يف املشرتكة االستثمارية الصناديق لبيانات الرئييس (املصدر كومباني

داو.21 حققها املائة يف ١٥ بنسبة بمقارنته املائة يف ٤٠ بلغ مكاسب متوسط
بالدرجة الحادة؟ املنافسة هذه من بالرغم السوق عىل الصناديق مديرو تفوق فكيف
رشاءها بدأ قد تساي كان التي ذاتها املضاربة مفرطة األسهم رشاء من بإكثارهم األوىل
بأثمان رة مسعَّ الوقت ذلك بحلول كانت والتي العرشين، القرن خمسينيات أواخر يف
العرشين القرن ستينيات معظم طوال حالها كان كما — السوق صعدت عندما فادحة.
بمثل عالقة لها مهارة أية هناك كانت فهل ارتفاعها. فوق ارتفاًعا األسهم تلك ازدادت —
دورية يف أحدهم كتب الواعدون. سرتيت وول شباب قال كما قطًعا، االستثمار؟ هذا
يف ن املحسَّ املؤسسات بعض «أداء يقول: ١٩٦٦ سنة جورنال» أناليستس «فاينانشال
وأحسن نشاًطا وأكثر سنٍّا أصغر رجال لتويل الطبيعية املحصلة هو صناديقها إدارة
الدورية يف نُرشت مقالة ويف تماًما. موقنني الشيوخ يكن لم القيادة.»22 زمام تدريبًا

قائًال: قلقه سني املؤسِّ املاليني املحللني اتحاد أعضاء أحد أبدى العام، ذلك يف ذاتها

مع إتقانًا ستزداد التي — اإلتقان متزايدة املعادالت وراء حيوية مشكلة توجد
وهذه العائد؛ معدل قياس يف املستخدمة — الكمبيوتر أجهزة استخدام تزايد
بأثر فارًقا هذا يشكل ال تكبُّدها؟ تم التي املخاطر مقدار ما هي: املشكلة
الحيوي الجزء ذلك لكن كميٍّا. قياسه املستحيل من أنه هذا من األهم رجعي.

عليه.23 للتسرت داعَي وال موجود املعادلة يف

أن الصعب من لكن املخاطر، تجاهل عدم رضوة يف ا محقٍّ القديم الحرس كان
سنة يف كميٍّا». قياسه املستحيل «من أنه تدعي يشء عىل باالتكاء يَّة كمِّ مجادلة يف تفوز
حسب الصناديق عائد م يقسِّ لألداء جديًدا مقياًسا اقرتح قد بوجل جاك كان ،١٩٥٧
مماريس معظم لكن املخاطر.25 منخفض ويلنجتون نهج لعرض األفضل وهو التقلب،24
النهاية يف نفسه بوجل كفَّ وقد سيان، واملخاطر التقلب أن يرون يكونوا لم سرتيت وول
وندسور صندوق بتدشني رؤساءه أقنع البداية يف «األداء». هوس محاربة محاولة عن
مع لدمجه رتَّب ويلنجتون، رئاسة توليه وُقبيل ،١٩٦٦ سنة يف ثم األسهم. عىل املقترص

اليوم. ذلك أداءً الصناديق أنجح من واحًدا تدير بوسطن يف صغرية رشكة
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األول كان الجديدة. األكاديمية الكمية املالية مماريس أمام مفتوًحا املجاَل هذا ترك
خمسينيات أواخر ففي ليتل. دي آرثر برشكة املوظف — ترينور جاك هو وصوًال
حاليٍّا) فاينانشال (أمرييربايز سريفيسيز دايفرسفايد إنفستورز فاقت العرشين، القرن
— للباب الباب من البائعني من جحافل بها تعمل مينيسوتا بوالية رشكة وهي —
إنفستورز ماساتشوستس صندوق وشقيقه ترست إنفستورز ماساتشوستس صندوق
إنفستورز أرادت املشرتكة. االستثمارية للصناديق البالد يف ع مجمَّ أكرب لتصبح جروث
بائعوها، بها يأتيها التي األموال بكل تفعله ما بشأن مشورة سريفيسيز دايفرسفايد
محللو أعطاها التي التصنيفات له وزميل ترينور درس ليتل. دي بآرثر فاستعانت
يوجد ال أنه ووجدا األسهم، لتلك التايل واألداء لألسهم، سريفيسيز دايفرسفايد إنفستورز
لم لكنها النتيجة، بهذه سريفيسيز دايفرسفايد إنفستورز فأبلغا االثنني. بني ارتباط
اآلخرين. األموال مديري من االستشارية املهام من املزيد إال اللهم يشء، عن ض تتمخَّ

توصياته. نتيجة ممارساته يغريِّ لم منهم أيٍّا فإن ترينور، تذكَّر ما وبقدر
معهد يف تكليفه من وعاد األصول تسعري عن بحثه ترينور كتب أن بعد
أن املحتمل من كان إذا ا عمَّ ليتل دي آرثر يف رئيسه تساءل للتكنولوجيا، ماساتشوستس
أداء قياس ترينور فاقرتح عليه؛ يعكف كان الذي للعمل عميل تطبيق أي هناك يكون
ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة نرشتها مقالة يف وكتب املشرتكة. االستثمارية الصناديق
تحققه الذي األثر عىل العامة السوق يف التقلُّبات تطغى ما «عادة يقول: ١٩٦٥ سنة
عىل يحكم لكي املرء، أن واقرتح فرتة.» أية يف االستثمارات عىل العائد معدل عىل اإلدارة
عائد قسمة طريق عن السوقية التقلبات تلك تدقيق إىل يحتاج أفضل، نحو عىل األداء
«بيتا».26 باسم يعرف صار الذي السوقية للتحركات حساسيته مقياس عىل الصندوق
كان ييل، جامعة يف العمالء. لصالح لألداء الجديد مقياسه يستخدم ترينور بدأ
االستثماري أسلوبه لتحسني واإلداريني الخريجني من لضغوط يتعرض الوقف رئيس
الرفيعة، االستثمارية السجالت أصحاب إىل «انظر له: «قالوا متذكًرا: ترينور قال املحافظ.
كابيتال فيديليتي صندوق سجل ترينور حلل تحاكيهم».» أن ينبغي الصيني. الرجل مثل
املذهَل أدائه مستوى أن «وجدت بعقود: ذلك بعد الشأن هذا يف وقال تساي، رئاسة تحت
قاعة إىل إليها توصل التي النتائج وقدم املذهل.» السوقية مخاطره ملستوى نتيجة كان
ببرصي «جلت يقول: سرتيت. وول من اآلتني وخريجيها ييل جامعة بأمناء مليئة
ييل جامعة رضبت غاضبة. وجوًها كان حديثي بعد رأيته ما وكل القاعة أرجاء يف

الحائط.» ُعرض بتوصياتي
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املدير ألداء االستخدام واسع مقياًسا ترينور» «نسبة صارت بسنوات، ذلك بعد
اصُطلح — مماثل مقياس وهي شارب»، «نسبة شهرة منها واألكثر بل االستثماري،
تسعري نموذج رائد زميله استحدثه — التذبذب» إىل العائد «نسبة تسميته عىل أصًال
هو سواه ما كل من األشهر ولعل .١٩٦٦ سنة مقالة يف شارب بيل الرأسمالية األصول
االستثمارية الصناديق أداء حول ألطروحته جنسن مايكل ابتكره الذي «ألفا» مقياس
املحفظة أداء هو هذا وأْلفا .١٩٦٨ سنة شيكاجو جامعة من الدكتوراه لنيل املشرتكة
معقًدا، املقياس هذا ويبدو مكافئة. مخاطر ذات افرتاضية معيارية محفظة أداء ناقص
هو فهذا املائة، يف ١ مقداره ألفا لديك كان فإذا ورائعة. بسيطة نتيجة يعطي لكنه

السوق. عىل «بالفعل» به تتفوق الذي املقدار
البداية يف مخرتعوها واستخدمها الفور، عىل شعبية املقاييس هذه من أي يحقق لم
وادعاءاتها. املشرتكة االستثمارية الصناديق صناعة بها يهاجمون كأسلحة األوىل بالدرجة
عىل املزدهرة السنوات فراغ ساعد سرتيت.» وول عىل نقسو جميعا «كنا شارب: يقول
تربطهم ال الذين االقتصاديون كان جدد. مؤيدين واجتذاب الكفء األسواق حركة توحيد
وول نجوم قدرة يف ذلك من الرغم عىل يشكُّون السابقة العشوائي السري بأبحاث صلة
االدعاءات هذه مثل كانت عليها. ل يعوَّ بطريقة السوق عىل التفوق عىل الشباب سرتيت
بغري أو عناء دون صفقة عىل الحصول وهي الكربى، االقتصادية االستحالة بتلك تيش

تكلفة.
املرصفية اللجنة أمام ١٩٦٧ سنة شهادته ففي موقًفا. اتخذ سامويلسون بول حتى
الصناديق صناعة مع للتعامل جديد ترشيع يف تنظر كانت التي الشيوخ، بمجلس
املشرتكة االستثمارية الصناديق من كثريًا أن سامويلسون أعلن النمو، رسيعة االستثمارية
أحد يف سكرتري عقد رأى أنه ويتذكر قيمته. يف مشكوك عمل نظري طائلة رسوًما جمعت
فقط واحًدا مكانًا «هناك أن فأدرك سنوات قبل بالرسوم املثقلة االستثمارية الصناديق
فقط واحًدا مكانًا هناك أن كما املشرتكة، االستثمارية الصناديق صناعة يف املال لكسب
بأطروحة أيًضا استشهد كما أمامه.» ال البار خلف وهو مخمور، غري لرجل الحانة يف
عشوائيٍّا مختارة سهًما عرشين من تتألف محافظ أوردت ييل جامعة يف حديثة دكتوراه
من املشككة األسئلة بعض أثار مما املشرتكة؛ االستثمارية الصناديق أدائها يف تفوق

سباركمان: جون املرصفية اللجنة رئيس

عينيك تغمض أسهم إىل تشري هل عشوائيٍّا، سهًما عرشين تقول عندما الرئيس:
وتختارها؟ يدك وتمد
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بالضبط. نعم، سامويلسون: السيد
يختارها؟ مثلك خبريًا أن أم الرئيس:

إىل ذهنك ينرصف أن أريد فأنا «عشوائي»، أقول عندما كال. سامويلسون: السيد
تقذفه. سهم أو عشوائية أرقام أو نرد

هناك أن أعتقد شخصيٍّا «أنا فقال: تصالحية بنربة الحوار هذا سامويلسون اختتم
شيئًا هناك أن أظن لكني مؤديًا، أحدد أن بمكان الصعوبة من أنه أظن األداء. يف شيئًا

األداء.»27 يف

يف ذلك. يف حتى البعض تساور الشكوك بدأت جميًعا، بينها من مؤدٍّ أشهر تعثَّر عندما
الذي هو تساي جريي وليس جونسون نجل نيد أن واضًحا صار أن بعد ،١٩٦٦ سنة
مانهاتن. صندوق باسم الخاص صندوقه لينشئ تساي رحل فيديليتي، صندوق سريث
مليونًا ٢٧٥ املستثمرون عليه فصبَّ الجديد، للمرشوع دوالر مليون ٢٥ جمع يأمل كان
لكن بأكملها، األوىل سنته يف كافية بدرجة جيًدا أداءً الصندوق حقق األول. اليوم يف
من واحًدا جعله مما املائة؛ يف ٦٫٦ بنسبة انخفض ١٩٦٨ من أشهر سبعة انقضاء بعد
الصندوق للتأمني فاينانشال إيه إن يس لرشكة تساي باع البالد. يف أداءً األسوأ الصناديق
املسئولني جناح إىل وانتقل الصناديق، إدارة وهجر دوالر، مليون ٣٠ نحو مقابل بالكامل

إيه.28 إن يس يف التنفيذيني
العقد ونصف فالعقد تساي، جانب من تامة مهارة عىل دليًال املناورة هذه كانت ربما
املشرتكة، االستثمارية الصناديق وصناعة سرتيت لوول بالنسبة قاسيني كانا التاليان
سرتيت وول نجوم من أي أو تساي عجز لكن تماًما. املناسب الوقت يف أعماله صفى وقد
استدامة ضمان عن العرشين القرن ستينيات إبان األخبار عناوين املتصدرين اآلخرين
شارب وبيل جنسن مايكل أبحاث كانت ما يؤكد أنه بدا السوق عىل املتفوق أدائهم
يْقدمون املزعومون املزدهرة السنوات عباقرة كان إليه. أملحت قد األولية ترينور وجاك
«ال أنه عىل األكاديميني إجماع خ يرتسَّ بدأ اآلن. إليها نظرنا ما إذا طائشة، مخاطر عىل
سنة برنستون يف له وزميل مالكيل بريتون كتب يفعل. ما يعرف سرتيت وول يف أحد»
تكون تكاد االستثمارية املشورة قيمة أن إىل األكاديميني من كثري «انتهى يقوالن: ١٩٦٨

صفًرا.»29
املستثمرين هؤالء كل بأن الكفء السوق إيمان مع سالم يف النتيجة هذه تتعايش لم
أو الحقيقية قيمها عند األسهم أسعار تحديد يف نجحوا — كمجموعة — الحمقى
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ما بأدلة. مؤيَّدة — الدقة تحرينا إذا — النتيجة هذه تكن لم كما منها، ا جدٍّ قريبًا
املشورة قيمة «متوسط» أن هو أثبتته قد وآخرون جنسن أجراها التي الدراسات كانت
صفًرا يكن لم ككل املشرتكة االستثمارية الصناديق صناعة قبل من املقدمة االستثمارية
صادمة، كانت للبعض وبالنسبة مهمة، نتيجة هذه كانت الصفر. من أقل بل فحسب،
استثمارية أوعية وجود وال فعلية مهارة أصحاب أموال مديري وجود تمنع لم لكنها
املهارة. هذه مثل الستيعاب املفتوحة املشرتكة االستثمارية الصناديق من مالءمة أكثر

أظهرتا املشرتكة االستثمارية الصناديق وإخفاقات األكاديمية البحوث أن غري
التي الرسوم، املنخفضة املدارة» «غري املشرتكة االستثمارية الصناديق أن بوضوح
فكرة تكن لم ١٩٦٠؛ سنة شيكاجو بجامعة هذان العليا الدراسات طالبا اقرتحها
رشكة أحدثت الذي الثالث، ليرب آرثر كان رسميٍّا اقرتحها من أول أن ويبدو مجنونة.
أداء حول «أسبوعية» بيانات تنرش بدأت عندما الصناعة يف ة رجَّ خاصته السمرسة
سنة املالية األوراق هيئة من إذنًا ليرب طلب .١٩٦٧ سنة املشرتكة االستثمارية الصناديق
الثالثني. داو بأسهم يحتفظ األسهم» أسعار متوسط «صندوق سماه ما لتدشني ١٩٦٩
بعُد التنظيمية األجهزة تكن فلم قط. تستجب لم املالية األوراق هيئة فإن ليرب، وبحسب

تماًما. الغريبة الفكرة هذه ملثل مهيَّأة
القائلني لحجج اهتماًما يعري بدأ الذي سرتيت وول يف الوحيد املمارس ليرب يكن لم
من بمنحة بشيكاجو املالية األوراق أسعار بحوث مركز تدشني فبعد العشوائي. بالسري
يواصل كي أخرى تمويل مصادر يجد بأن لوري جيمس مديره وعد لينش، مرييل
ورشكات للبنوك يمكن ندوة عقد وهي ١٩٦٦؛ سنة ذكية فكرة فواتته عمله، املركز
ما أحدث وسماع لحضورها، موظفيها من عدًدا تبعث أن األموال إدارة ورشكات التأمني
حتى للفرد. دوالر آالف ٥ مقابل األسهم سوق مجال يف األكاديمية البحوث إليه توصلت
لإلقدام مستعدة كانت الجديد املالية قطاع بشأن شكوكها لديها كانت التي الرشكات
ست فيها شاركت حيث األوىل؛ الندوة يف األماكن كل فبيعت الصغري، االستثمار ذلك عىل
مرتني. العام يف يقام مؤثًرا حدثًا كرسب اجتماعات صارت ذلك، وبعد رشكة. وثالثون
سلسلة كومباني، آند جودبدي وهي حاليٍّا، قائمة غري أخرى سمرسة رشكة وأنشأت
جروب». «كيو أو املالية قطاع يف الكمية البحوث معهد عليها أطلقت منافسة ندوات
لديهم مغمورون شباب األوىل األيام يف املجموعتني كلتا ندوات حضور اعتاد قد كان
رشكات بإحدى قيصٍّ ركن يف الكمي التحليل قسم رأس عىل ُوضعوا بالكمبيوتر خربة
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الخرباء املغمورين الشباب أولئك من كثري كان الزمن، من عقدين غضون ويف االستثمار.
ومؤثًرا. ثريٍّا أصبح قد بالكمبيوتر

من يكون ما أشد اقرتبت قد سرتيت وول يف رشكة أنجح لينش مرييل كانت
الصعب من العرشين. القرن ستينيات يف العشوائي بالسري القائلني جانب إىل التحول
سرتيت وول بقية عن مختلفة لينش مرييل كانت كيف بالضبط اليوم تتصور أن
فحسب، اإلعالنات تستخدم تكن ولم عموالت. ال رواتب يتقاضون سمارستها كان آنذاك.
املالية يف الجهود أهم بعض مولت وقد «التلفزيونية».30 اإلعالنات تستخدم كانت بل
ترينور جاك وعيَّنت كرسب. إىل ماركويتز هاري إىل وركينج هولربوك من األكاديمية،
بجامعة األستاذ عيَّنت كما الكمي. التحليل إمرباطور أنه يُفرتض من ليكون ١٩٦٦ سنة
«خدمة إطالق يف للمساعدة شارب بيل واستقطبت إدارتها. مجلس يف لوري شيكاجو

السوقية. للتحركات الفردية األسهم لحساسية تاريخية مقاييس عن ضت تمخَّ بيتا»
أرباًحا عليها تدر التي القديمة باألساليب إيمانها كان لينش مرييل رشكة حتى لكن
دورية تحرير ليتوىلَّ ١٩٦٩ سنة ترينور رحل مبارشة. الثورة إىل تنضم أن من أكرب
تنتمي كهذه ملطبوعة تاريخية نقلة ذاتها حد يف وهذه — جورنال» أناليستس «فاينانشال
يف بالرشكة اآلخرين الكميني املحللني معظم ورحل — سرتيت وول يف السائد االتجاه إىل
مرييل: بيتا خدمة يدير كان الذي هامر، جيل يقول العرشين. القرن سبعينيات أوائل
ليكون كافية بدرجة ا مهمٍّ ليس لكنه مهم، «هذا يقول: الشيزوفرينيا من نوع هناك «كان

للعمالء.» املالية األوراق لتبيع ُوجدت لينش فمرييل السائد.» التيار من جزءًا
األوراق بيع وراء من املاليني تجني قبل من تكن لم التي للرشكات األمر تُرك وهكذا
سان يف فارجو ويلز بنك قبيل من الرشكات وأعني املجازفة، هذه عىل تْقدم كي املالية
بارني سميث يف املحلل — ماكواون ماك استأجر قد فارجو ويلز كان فرانسيسكو.
مهمته اإلدارة لعلوم جديًدا فريًقا لريأس ١٩٦٣ سنة — املتفرغ غري الكمبيوتر وخبري
الفريق إنجازات أبرز فكان البنك، أعمال جوانب كافة إىل الحديث العلمي التفكري جلب
أمرييكارد بنك لبطاقة البنوك متعدد البديل حاليٍّا)، (ماسرتكارد تشارج ماسرت بطاقة
بنك منافسه دشنها التي فيزا) لتصبح تشارج ماسرت غرار عىل بعد فيما ُحدِّثت (التي

بمؤرش. املرتبط الصندوق الفريق ابتكر كما أمريكا. أوف
الوصول إمكانية األفراد بنكه لعمالء يتيح أن فارجو لويلز التنفيذي الرئيس أراد
الدعاية عىل القائم سرتيت وول سمارسة يتبعه الذي النهج عن بعيًدا األسهم، سوق إىل
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جالس-ستيجل قانون تقييدات صخرة عىل حلمه فتحطم املنفردة، واألسهم الرتويجية
لكن السمرسة.31 أعمال مزاولة البنوك عىل حظر والذي الكبري، الكساد زمن يف الصادر
استثماري صندوق إنشاء مزايا دراسة يف عديدة سنوات قىض قد كان ماكواون فريق
املالية ألساتذة البالد يف عمل جهة أكرب صار األثناء هذه ويف بمؤرش، مرتبط مشرتك
ندوات يف معظمهم التقى قد ماكواون كان والذين إضافية، بأشغال يشتغلون الذين
وتالهما معهما، التعاقد جرى اثنني أول جنسن ومايكل سكولز مايرون كان كرسب.
بجامعة األستاذ روزنربج، وبار مالكيل وبريتون شارب مثل ومستقبليون حاليون أعيان
ليتل. دي آرثر يف ترينور خلف الذي الكمبيوتر عالم بالك، وفيرش بريكيل، يف كاليفورنيا
استثماريٍّا صندوًقا فارجو ويلز إنشاء أمام نهائيٍّا الباب القضاء أغلق ،١٩٧١ سنة يف
خريج زائًرا جاءه عندما ذلك بعد سيفعل ا عمَّ يتساءل ويلز فريق كان لألفراد. مشرتًكا
كان الحقائب. لتصنيع سامسونايت رشكة أرسته تملك شيكاجو جامعة من حديث
بعض باستثمار عائلته أكابر أقنع قد — الجامعة يف درس بما تأثره بفعل — الشاب
بجامعة أساتذته سأل وعندما بمؤرش. مرتبط صندوق يف الرشكة موظفي معاشات أموال
فارجو. ويلز إىل وجهوه الصندوق، هذا مثل إلدارة استعداد لديه يكون قد عمن شيكاجو
ويلز طاقم وضع لذا جالس-ستيجل؛ لقواعد مخالفة املؤسسات أموال إدارة تكن لم
مع نيويورك، بورصة أسهم كل يف ماليني الستة بلغ الذي سامسونايت رشكة مال رأس
األوزان صندوق أن قبل من السائدة الفكرة كانت سهم. كل يف متساٍو مبلغ استثمار
األوزان عىل الحفاظ أن اتضح ما رسعان لكن املبارش، املؤرش عىل يتفوق قد املتساوية
منخفض عمليٍّا يكن لم الصندوق أن لدرجة التعامالت، من ا جدٍّ كثريًا يتطلب متساوية

متصوًرا.32 كان كما التكلفة
بمؤرشستاندرد مرتبًطا صندوًقا ويلز أنشأ والخطأ، التجربة من عديدة سنوات بعد
وكان اآلخرين، ِسيني املؤسَّ املستثمرين وكبار التقاعدية املعاشات لصناديق ٥٠٠ بورز آند
ُدشن الذي الوقت بحلول لكن املؤرش. يف وزنها حسب عىل باألسهم يحتفظ الصندوق هذا
شيكاجو، يف بنك ناشيونال أمرييكان أحدهما منافَسني؛ يواجه ويلز كان الصندوق، فيه
األعمال إدارة ماجستري عىل الحاصل سينكوافيلد، ريكس فيه املحركة القوة كان الذي
بوسطن يف مبتدئة رشكة وهو باتريمارش، هو واآلخر .١٩٧٢ سنة شيكاجو جامعة من
سنة بحلول إال عمالئها أول تكسب لم لكنها ،١٩٧١ سنة منذ املؤرش لفكرة تروج كانت

.١٩٧٤
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صندوق إىل لديهم ما أقرب للتوِّ فقدوا قد األفراد املستثمرون كان ذلك، غضون يف
ومنخفض الرسوم منخفض ترست إنفستورز ماساتشوستس وهو بمؤرش، مرتبط
لصالح بالتصويت املساهمني الصندوق أمناء أقنع ،١٩٦٩ سنة ففي األسهم. دوران
ربحيٍّ مستشار أيدي يف اإلدارة واضعني مساهمة»، رشكة إىل الصندوق «تحويل
كان التي الرسوم بدأت ما ورسعان سريفيسيز. فاينانشال ماساتشوستس يسمى
صناعة تعد ولم بعدئذ،33 االرتفاع يف ترست إنفستورز ماساتشوستس مساهمو يدفعها

بحق. «مشرتًكا» واحًدا استثماريٍّا صندوًقا تضم املشرتكة االستثمارية الصناديق
بوجل يمض لم املساعدة. يد ومد بوجل جاك جاء حتى كذلك تعد لم أخرى، بعبارة
يف ،١٩٦٧ سنة ويلنجتون مع اندمجت قد رشكتهم كانت الذين بوسطن أموال ومديرو
كان يحتمل. ال التوتر صار و١٩٧٤ ١٩٧٣ سنتي املتدهورة السوق وخالل قط، وئام
ويلنجتون أسهم من املائة يف ٤٠ عىل بينهم فيما يسيطرون األربعة بوسطن رشكاء

الرئاسة. من فطردوه بوجل، عليها يسيطر التي املائة يف والعرشين الثمانية مقابل
يزاالن ال ووندسور ويلنجتون كان «مشرتكني»، استثماريني كصندوقني لكن
تديرهما، التي بالرشكة القرار اتخاذ هيكل عن منفصل قرار اتخاذ هيكل عىل يشتمالن
الصندوقني إدارة مجليس لكن طفيًفا، قانونيٍّا فرًقا إال العادة يف يشكل ال تمييز وهو
أن اقرتح وعندما بوجل. عزل األعضاء أفزع وقد وسلفه، بوجل بمعرفة ُعينا قد كانا
التوصل فعًال حاولوا لكنهم تقاعسوا، الجديدة إدارته من ماندجمينت ويلنجتون يشرتوا
والتوزيع الصندوقني إدارة تاركني جزئيٍّا، استقالًال سيعلنان الصندوقان كان تفاهم. إىل
املستثمرين من مقدًما مدفوعة «عموالت» يتقاضون السمارسة من جيش خالل (من
جديد كيان أيدي يف التنفيذية» «اإلدارة واضعني لكن ماندجمينت، لويلنجتون الجدد)
القيادة بسفينة تيمنًا «فانجارد»؛ — النابليونية الحروب محور مع اتساًقا — سيسمى
الكثري تستلزم التنفيذية» «اإلدارة تكن لم الزمان، ذلك يف نلسون. اللورد أسطول يف
لاللتفاف فكرتان لديه كان بوجل لكن املساهمني، إىل السنوية الكشوف إرسال بخالف
ال — عمولة ودون — املستثمرين إىل مبارشة األسهم بيع أن أوالهما: التقييد؛ هذا حول
إدارة، يعترب ال ُمَداٍر غري مشرتك استثماري صندوق تسيري أن وأخراهما: توزيًعا، يعترب
أعظم من واحًدا ذلك «كان بوجل: قال بعد وفيما األمر. هذا فانجارد إدارة مجلس وقبل

البرش.» عرفها التي املخادعة االنتهازية األفعال
صندوق اقرتاح يف أصًال فكَّر االنتهازي بوجل كون يف الفضل من الكثري أن غري
مغادرة إىل يضطره مما بشدة له اإلدارة مجلس أعضاء إحراج وعدم — بمؤرش مرتبط
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وأكثرها السابقة، السنوات يف أُرسيت التي األدبية األُسس لبعض يرجع — الغرفة
يف االقتصاد أستاذ — مالكيل ملؤلفه سرتيت» وول يف عشوائي «سري هو اليوم شهرة
العشوائي السري لحركة مؤيًدا مالكيل كان .١٩٧٣ سنة مرة أول نُرش الذي — برنستون
سرتيت وول يف قضاها التي الفرتة لكن لها، قائًدا ال العرشين القرن ستينيات إبان
إىل األكاديمية الرطانة ترجمة عىل وقدرته الوقور وسلوكه العليا دراسته استكماله قبل
سبيل عىل فاما جني من بكثري فعالية أكثر الخارجي العالم إىل سفريًا جعلته اإلنجليزية؛
بول فيه وقال األول، الطراز من كعمل «فوربز» مجلة إشادة الفور عىل الكتاب نال املثال.
من أكثر صمد أنه والحقيقة االستثمار».34 عاَلم سبوك «دكتور سيصبح إنه سامويلسون
زمانه، يف عجيبة تحفة صار سبوك الدكتور ملؤلفه بالطفل» «العناية فكتاب بكثري، ذلك
املنقحة طبعته اآلن منه صدرت وقد اليوم، إىل متداوًال زال ما عشوائي» «سري أن حني يف
وقد عنوانها. من ضمنًا ُفهم مما راديكالية أقل الواقع يف الكتاب رسالة كانت التاسعة.
الكتاب قرأ قد كان تايمز»، «نيويورك صحيفة يف األعمال يف متخصص كاتب اعرتف
لالستثمار إرشاديٍّا دليًال كان معظمه ألن أمله؛ بخيبة السهام، رمي يف دروًسا متوقًعا
مرتبطة مشرتكة استثمار بصناديق توِص لم األوىل الطبعة أن كما القيمة.35 يف التقليدي
بعد حتى الكتاب لقراءة وقتًا نفسه بوجل يجد ولم بعد. ُوجدت تكن لم ألنها بمؤرش؛
عىل االحرتام إضفاء يف كبريًا دوًرا منازع بال لعب عشوائية» «مسرية لكن بسنوات. ذلك
فانجارد. إدارة مجلس يف عضًوا بعد فيما بمالكيل الحال وانتهى املؤرشات، يف االستثمار
الحني) ذلك يف بوجل قراءة قائمة عىل (وكان مباًرشا تناوًال املوضوع هذا تناول ما
ماندجمينت»، بورتفوليو أوف «جورنال دورية يف سامويلسون بول نرشها مقالة هو
التنفيذيني التقاعدية املعاشات ومسئويل األموال ملديري موثوقة غري جديدة مطبوعة وهي
بشأن القرارات متخذي «معظم أن سامويلسون أعلن الكمية.36 امليول ذوي من وأمثالهم
شخص» «أي — شخًصا وناشد األعمال» أنشطة مزاولة عن يتوقفوا أن ينبغي امَلحافظ
مقالة نُرشت بعام ذلك بعد املستثمرين.37 لصغار بمؤرش مرتبًطا صندوًقا يدشن أن —
إليس تشاريل التقاعدية املعاشات الستشاري جورنال» أناليستس «فاينانشال دورية يف
من عقد قبل جراهام بن طرحها قد كان التي الفكرة كررت الخارسين» «لعبة بعنوان
يكون أن رضورة يعني مما السوق؛ هم آنذاك املحرتفني املستثمرين أن وهي الزمان،

السوق.38 ألداء تاليًا — الرسوم وبعد املتوسط، يف — أداؤهم
كافح لكنه ،١٩٧٦ سنة الصندوق عىل املالية األوراق هيئة موافقة عىل بوجل حصل
التي املجلة فعلت عندئذ التدشني. هذا لضمان استعداد لديها سرتيت وول يف رشكة ليجد
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بمقالة املطلوب «فورتشن»، وهي املشرتكة، االستثمارية الصناديق أعمال مجال أدخلته
«الصناديق بعنوان روتشسرت بجامعة األعمال إدارة كلية من حديث خريج بقلم مطولة

األموال.40 انهمرت ذلك وبعد وقتها».39 حان فكرة بمؤرش: املرتبطة
هذه غياب يف حتى سيُنشأ كان بمؤرش املرتبط الصندوق أن اآلن «الجائز» من
أن الصعب من لكن لها، إلهام مصدر كانت التي السوق كفاءة فرضية وغياب املؤلفات
استثمارية مدرسة دشن قد العاجية األبراج أكاديميي عمل كان ذلك. حدوث كيفية ندرك
العملية االنتصارات من واحًدا ذلك كان املقبلة. العقود يف وازدهرت بقيت مدرسة جديدة،

االجتماعية. العلوم تاريخ يف العظيمة

املنشور عموده يف سامويلسون بول أعلن بمؤرش، املرتبط فانجارد صندوق تدشني بعد
أجله،41 من األسهم بعض برشاء له حفيد أول بميالد احتفل أنه «نيوزويك» مجلة يف
يف نُرش إليس تشاريل مع حوار ففي .١٩٧٦ سنة وفاته قبيل دعمه جراهام بن وأعلن
بمؤرش املرتبطة الصناديق عن جراهام دافع جورنال»، أناليستس «فاينانشال دورية
بعض يف نفسه اآلن يعترب إنه وقال سرتيت، وول يف شأنها من املنتقصني مواجهة يف

األساتذة.» لدى عموًما اآلن املقبول السوق» «كفاءة ملذهب «مؤيًدا املسائل
لكنها منَهك، شيخ جانب من بالهزيمة اعرتاًفا الحني ذلك منذ املقولة هذه اعتُربت
وإذا بل لسنوات. مماثلة أشياء يقول جراهام كان فقد اإلطالق.42 عىل كذلك تكن لم
كتاب من األوىل الطبعة يف اآلراء هذه ملثل تلميحات تجد أن يمكنك كافية، بدرجة دققت
كان — ١٩٧٦ سنة ويف — ذلك غضون يف .١٩٣٤ سنة الصادرة املالية» األوراق «تحليل
تلك وأن ومفرطة»، عقالنية غري سعرية لتقلبات «عرضة العادية األسهم أن يرى زال ما
ألنهم األفراد؛ املستثمرين سيما وال القيمة، يف للمستثمرين متفرقة فرًصا تتيح التقلبات
محظورة األحوال أغلب يف كانت التي حجًما األصغر الرشكات أسهم رشاء يستطيعون
سهلة». «اختيارات توجد ال أنه هو قوله يحاول كان ما كل الكبرية.43 املؤسسات عىل
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املحتمل عىل الرتكيز يْؤثر فيرشبالك

واألهم عليها، والسيطرة املخاطر لقياس الطرق بعض إىل لون يتوصَّ املالية أساتذة
هذا. فعلهم عىل أجًرا بها يتقاضون طريقة إىل يتوصلون أنهم هذا من

∗∗∗

ملنحنى الجميل» «الرأس كندال موريس اإلحصاء أستاذ رأى ،١٩٥٢ سنة لندن يف
اقرتح سنني، ببضع ذلك بعد شيكاجو». قمح سوق جلبة خضم «يف يرتفع الجرس
أن — حدة عىل كل — أوسبورن إم إف إم والفيزيائي سامويلسون بول االقتصادي
يتوافق ذلك من الرغم وعىل به، التنبؤ يمكن ال ملتويًا مساًرا تتخذ األسهم أسعار تغريات
التغريات من وكثري كثري لديك سيكون أنه بمعنى الطبيعي، للتوزيع الجرس منحنى مع
دون قليًال، األكرب التغريات وبعض الجرس)، منتصف تؤلف (التي الصغرية السعرية

«السري». عىل الرتكيز مع العشوائي السري هو هذا كان هائلة. تغريات وجود
التوزيع تتبع األسهم أسعار تحركات كانت فإذا للغاية. مريًحا أيًضا كان كما
هاري معادالت كانت املفيدة. االستنتاجات أنواع كل استنباط املمكن فمن الطبيعي،
األسهم أسعار تحركات لزوم عىل تعتمد واملكافأة املخاطرة بني للموازنة ماركويتز
ومايك شارب بيل ابتكرها التي االستثمار أداء مقاييس كانت ومثلها جرس، منحنى

ترينور. وجاك جنسن
عشوائيٍّا؛ «سريًا» دائًما تتبع ال الفعلية األسهم أسعار أن هي الوحيدة املشكلة كانت
أحيانًا فهي الوقت. طوال ليس لكن الوقت معظم مرتنِّحة كانت وإْن بهدوء تتجول إذ
فداو .١٩٢٩ أكتوبر ٢٨ يف الصناعي جونز داو متوسط فعل مثلما فجأة، تنخفض
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يف ١٣٫٥ انخفض اليوم ذلك ويف املائة، يف ١ من أقل يومية درجات عىل عادة يتحرك
املائة. يف ١٢٫٣ بنسبة ارتفع أكتوبر، ٣٠ ويف املائة، يف ١١٫٧ التايل واليوم املائة،

نفسه، الوقت يف داللة تحمل والتي النادرة، األحداث هذه تسمى اإلحصاء، بلغة
التقارب من وتمنعها اإلحصائي للتوزيع الذيلية النهايات يف توجد ألنها السمينة؛ الذيول
أحداث ميل ويسمى حقيقي. جرس منحنى يف ستفعل كانت كما الصفر، مع رسيًعا

التبعية. األخرى: إحداها اتِّباع إىل السمينة الذيول

مخطط يف وتبعية سمينة ذيوًال — إم بي آي يف الريايض — ماندلربو بينوا رأى
يهوديٍّا ماندلربو كان .١٩٦٠ سنة هارفرد جامعة يف املستقبلية القطن عقود ألسعار
يف يقضيها أن ينبغي كان التي السنوات وقىض ،١٩٣٦ سنة فرنسا إىل هاجر بولنديٍّا
جامعة من الرياضيات يف الدكتوراه عىل حصل ثم النازيني، من مختبئًا الثانوية املدرسة
١٩٤٩ سنة نُرش كتاب الغريبة اإلحصائية بالتوزيعات اهتمامه أثار ما السوربون.
حسب كلمات من به ما وصنِّف معينًا َمتنًا خذ هارفرد. بجامعة اللغوي زيف، لجورج
نمط عىل تحصل وسوف — زيف فعل مثلما — بيانيٍّا النتائج ارسم ثم ورودها، تكرار
األكثر الكلمة من بسالسة ينخفض ال «املنحنى قائًال: مالحظته ماندلربو أبدى ساحر.
ينخفض ثم البداية، يف االنحدار شديد هبوًطا يهبط بل شيوًعا، األقل الكلمة إىل شيوًعا
الفضاء يف يثب التزلجي القفز يمارس لشخص جانبية بصورة أشبه نحو عىل ببطء،

تحته.»1 من البسيط املنحدر أسفل بسالسة وينزلق األرض عىل ليحط
ما متغريًا ألن القوة»؛ «قوانني باسم تعرف اإلحصائية التوزيعات هذه صارت
بكثري أكرب بمجال تسمح التي — األنماط هذه لوحظت باآلخر. أُسيٍّا ارتباًطا يرتبط
التاسع القرن نهاية قرب لوحظت ما أول — املعياري الجرس منحنى من الشاذة للقيم
قاعة زار ثم والدخل، الثروة إحصاء هو ماندلربو دَرسه وما الثروة،2 توزيع يف عرش
املستقبلية القطن عقود أسعار أن ورأى هارفرد، جامعة يف هاوثاكر هندريك محارضات
خط عىل قاًرصا األمر يكن لم والكلمات. الدخول كانخفاض نفسه بالنمط تنخفض
املقتطفات مخططات أن بمعنى ذاتيٍّا»، «متشابهة أيًضا كانت فالبيانات التزلجي، القفز
ماندلربو اكتشف وقد الكبرية. القطاعات ملخططات تماًما مماثلة تبدو كانت الصغرية
بريطانيا وساحل النيل نهر امتداد عىل التاريخية املناخ بيانات يف مماثلة أنماًطا بعد فيما
امتُدح ،١٩٨٢ سنة املتكررة» الهندسية «األنماط سماها أن وبعد الشجر. ِلحاء وتفاصيل
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كان الذي والتعقيد الشواش علم املسمى الجديد العلم آباء وأحد رؤية صاحب كشخص
أخرى. وميادين الفيزياء يف تحوًال يُحدث

البداية يف طويل. زمن منذ املالية هجر قد ماندلربو كان الوقت، ذلك بحلول لكن
لكنها صغرية صحبة وكانت العشوائي، السري أنصار صحبة يف حارٍّا ترحيبًا به ُرحب
السنة لقضاء هارفرد جامعة دعته وقد الرسمي. غري تلميذه فاما جني أصبح تناٍم. يف
طويل وقت ُميض قبل نُرش بحثًا وألَّف زائر. اقتصاد كأستاذ ١٩٦٤-١٩٦٥ األكاديمية
يقول عقالنية.3 سوًقا ستكون العشوائية السوق أن رياضيٍّا سامويلسون إثبات عىل
غمامة وجود مع لكن منفتحني، كانوا ا؛ جدٍّ طيبة األوىل الفرتة «كانت متذكًرا: ماندلربو

بسوء.» تنذر
صعوبة مدى اكتشفوا عندما االقتصاديني بني نما الذي اإلحباط هي «الغمامة» كانت
التباين كان األسهم، أسعار لتحركات ماندلربو تصوير ففي ملاندلربو. القوة بقوانني العمل
الذين لألكاديميني وبالنسبة «النهائيٍّا»، البيانات) نقاط مختلف انتشار مدى (مقياس
بني كمفاضلة املحفظة الختيار ماركويتز تصوير عىل التعرف طور يف بالكاد كانوا

لهم. ُمعينًا الالنهائية تكن لم والتباين، الوسط
مثل مثله — ماندلربو «إن يقول: ١٩٦٤ سنة كوتنر بول العشوائي السري رائد كتب
والدموع. والكدِّ والعرق بالدم بل مثايل بعالم يعدنا ال — قبله من ترششل الوزراء رئيس
قبل — نودُّ أننا ريب ال … باليًا يكون اإلحصائية أدواتنا معظم فإن مصيبًا، كان فإذا
بحق.»4 الجدوى عديم كله عملنا أنَّ تأكيد عىل نحصل أن — قرونًا استغرق عمل إعدام
توقفوا قد املالية أساتذة كان طويل، وقت ميضِّ وقبل وشيكة، الضمانات هذه تكن لم
إىل ملاندلربو ُمريد من تحول الذي فاما، يوجني يقول بالكلية. اهتماًما ماندلربو إعارة عن
عدم يف «السبب العرشين: القرن ستينيات يف سنوات بضع غضون يف ملاندلربو متجاهل
تلك مع نتعامل أن السهولة بهذه ليس ا. جدٍّ طيِّعا ليس أنه هو اليشء بذلك الناس تعلق
إدارة كلية زار الذي — أوسبورن إم إف إم الفيزيائي قال منهجية.» بطريقة التنبؤات
لتالميذه — املالية يف مقررين لتدريس ١٩٧٢ سنة بريكيل يف كاليفورنيا بجامعة األعمال
أوسبورن واعرتف والهراء». اإللهاء من «مزيج الالنهائي التباين عن ماندلربو أفكار إن
إقحامها يمكن ال األسهم أسعار يف وانخفاضات ارتفاعات بالتأكيد هناك كانت إنه بقوله
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املهم اليشء كان تجاهلها. يف بأس هناك يكن لم األحوال معظم يف لكن طبيعي، توزيع يف
االحتمال: تقيس غرض ألي معرفة هو

باملستحيل. ليس قطًعا لكن محتمل، غري هو وما محتمل هو عما تسأل أنت
تحسب عندما (األيام) املناسبات من ٪٩٩ تأخذ أنت األمطار، لكمية بالنسبة
داللته له املعلومات من النوع ذلك … األمطار من بوصتني من أقل متوسط
األرجح. عىل سينمو الذي النبات لنوع وبالنسبة الزراعة، أو للرعي بالنسبة
األمطار إجمايل من ٪١ من بكثري أكثر يعطي قد الذي — املحتمل غري املوقف
هل املشكالت. من مختلف بمستوى الحقيقة يف يُعنى — تسقط قد التي
تريد كنت إذا معينة مواقع يف بيت بناء املأمون من وهل الطرق، ستنجرف

سنة؟5 ثالثني أو عرشين مدى عىل هناك العيش

وغري املحتمل «غري اليشء مع يتعامل أن الجرس منحنى إلحصاء املمكن من يكن لم
للتعامل إحصاء اخرتاع إعادة يف معنى أي يَر لم أوسبورن لكن ذاته»، الوقت يف املستحيل
إحصاء خارج املرء ينظر أن يجب النادرة، باألحداث األمر يتعلق عندما بأنه وجادل معه،
وخربة، اجتهاًدا يتطلب هذا كان لالنحرافات. الحقيقية األسباب عىل ويتعرف العشوائية
ما عىل ذلك من بدًال ركزوا حيث نسبية؛ ميزة فيهما املالية ألساتذة يكن لم مجاالن وهما

محتمل. هو

الحرب بدأت فيما العرشين، القرن سبعينيات يف عظيمة هذا فعل عىل املكافآت كانت
لكن مضطربة هدنة إطار يف تهدأ املحرتفني واملستثمرين العشوائي السري أنصار بني
صبيحة يف حدث كما واألخرى، الفينة بني تحتدم زالت ما العدائية األعمال كانت مربحة.
ندوة من يوم أول ففي األعمال. إلدارة ستانفورد كلية يف العقد منتصف يف صيفي يوم
جامعة من للتو وصل شاب محاسبة أستاذ األمور استهل األموال، ملديري أسبوًعا تدوم
التفوق يمكنه شخص» «أي أن فكرة عىل رشس بهجوم — بيفر بيل وهو — شيكاجو
البعض وهدد عالنية، تذمرهم عن يعربون املال رجال كان األصيل، وبحلول السوق. عىل
جامعة تدريس هيئة إىل انضم الذي شارب، بيل األصول تسعري خبري كان بالرحيل.
إىل بحاجة أنه يعرف — الفعالية تنظيم يف ساعد قد وكان — ١٩٧٠ سنة ستانفورد

الثورة. لوقف ما يشء فعل
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الطيف.» هو «ها وقال: السبورة، عىل خطٍّا ورسم املجموعة أمام واقًفا نهضشارب
استطرد: ثم

ن وتُضمَّ تُْعرف املعلومات من معلومة فكل الكفاءة. مفرطة األسواق نجد هنا
سوًقا نجد اآلخر، الطرف عىل وهناك ثواٍن. غضون يف السوق أسعار يف فوًرا
جميًعا نحن يشء. بأي وال بالقيمة عالقة تربطها ال فاألسعار تماًما. جنونية
يجب الذي واليشء هناك، ليست وهي هنا، ليست السوق أن عىل متفقون
هنا، الطرف هذا أقىص يف أنها يعتقد بيفر بيل هي؟ أين هو: عنه الحديث
طبيعة نفهم أن يجب لكن هناك. اآلخر الطرف يف أنها يعتقد ربما وبعضكم

حياتنا.6 إىل وااللتفات السؤال عن لإلجابة الطرف ذلك عند هناك األمر

كانوا لكنهم لإلهانة، التعرض يريدون يكونوا لم أماكنهم. األموال مديرو لزم
املقاييس وفق — و١٩٧٤ ١٩٧٣ سنتي األسهم سوق انخفاض كان النصيحة. يريدون
مماريس أفقر وقد و١٩٣٠، ١٩٢٩ سنتي انخفاض من أسوأ — التضخم حسب املعدلة
جديدة. أفكار إىل لالستماع استعداًدا أكثر وجعلهم بأنفسهم ثقتهم وأضعف سرتيت وول
نحو عىل منفتحة جعلها تحوُّل خضم يف االستثمار صناعة كانت نفسه، الوقت يف
يف تنتقل بدأت قد األسهم أرصدة كانت نصائح. من األساتذة لدى ما عىل خاص
مرحلة ويف مؤسسيٍّا. املدارة املحافظ إىل الفردية املحافظ من العرشين القرن خمسينيات
لكن التغيري، لهذا الرئيسة املحركات هي املشرتكة االستثمارية الصناديق كانت مبكرة،
األسهم يف املشرتكة االستثمارية الصناديق واجهت وفيما العرشين، القرن سبعينيات يف
املعاشات صناديق هي هذه كانت املؤسسات. من أخرى فئة الواجهة عىل برزت صعوبات،
انطالقتها لكن عرش، التاسع القرن منذ املتحدة الواليات يف قائمة كانت التي التقاعدية،
للتحايل كوسيلة تُستخدم األمر أول يف كانت الثانية. العاملية الحرب بعد جاءت الحقيقية
بإعطاء واألسعار األجور عىل الثانية العاملية الحرب بعد فيما فرضت التي الضوابط عىل
بني االجتماعي العقد من جزءًا أصبحت ما ورسعان كأجور، تُحسب ال مزايا العمال
الكبرية الرشكات بدأت اللواء، موتورز جنرال حملت وفيما وعمالها. الكبرية الرشكات
كانت املستقبلية. التقاعدية املزايا سداد أجل من لتستثمرها أمواًال تخصص أمريكا يف
قد — الجامعية واألوقاف الخريية املؤسسات بجانب — التقاعدية املعاشات صناديق
القرن ستينيات أواخر بحلول ِسية املؤسَّ األموال من هائًال جديًدا مستجمًعا تؤلف صارت

العرشين.
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التي والسندات األسهم يختارون املال هذا عن املسئولون األشخاص كان ما نادًرا
بالبنوك االستثمار أمناء أقسام إىل املهمة تركوا األوىل األيام يف ألنفسهم. محافظهم تضمها
مديري من جديدة نوعية بدأت العرشين، القرن ستينيات من بداية ثم التأمني. رشكات أو
املعاشات صناديق رؤساء كان وسطاء، بصفتهم لها. عمل عن تبحث املستقلني األموال
جانب عىل الرتكيز إىل يميلون هؤالء األصول بمديري استعانوا الذين واألوقاف التقاعدية
البالغة املتعقل» «الرجل قاعدة يتبعون كانوا املخاطر. جانب عىل تركيزهم من أقل العائد
«مراعاة إىل اآلخرين أموال عىل األمناء ه يوجِّ قانوني مبدأ وهي سنة، ١٥٠ العمر من

لذلك.7 وفًقا والترصف الخاصة» شئونه الذكي الحكيم املتعقل الرجل يدير كيف
األمناء يضع أن رضورة تعني بأنها طويل زمن منذ ُفرست قد القاعدة هذه كانت
املمتازة. الرشكات أسهم بعض و«ربما» الرتبة عالية السندات يف أموال من عهدتهم يف ما
املستثمرين أن بدا عندما العرشين، القرن ستينيات يف موجع الختبار النهج ذلك فتعرض
يف أكرب الختبار تعرض بل الربح. كل ويربحون املتعة كل يتمتعون لني املتعقِّ غري
آمنة؛ املمتازة الرشكات أسهم وال السندات ال أنه تبنيَّ عندما العرشين، القرن سبعينيات
هاري كان الذي والتنويع والعائد املخاطر نهج الجديد؛ للنهج كبرية فرصة ترك مما
سهم خطورة تكن لم املنظور، لهذا وفًقا الزمان. من عقدين قبل طرحه قد ماركويتز
سبعينيات منتصف وبحلول املحفظة. مع توافقه مدى بل تهم التي هي فردي سند أو
يف آخذًا وكان الحديثة، املحفظة نظرية وهو اسم، النهج لهذا صار العرشين، القرن
هائلة. دفعة واشنطن أعطته ذلك وبعد ِيس. املؤسَّ االستثمار عالم يف طفيف تقدم إحراز
سداد عن العجز عن تمخض مما إفالسها الرشكات من العديد إشهار أعقاب يف
،١٩٧٤ سنة التقاعدية املعاشات إصالح ترشيع الكونجرس أصدر التقاعدية، املعاشات
املثرية العواقب من كثري عليه ليرتتب املوظفني تقاعد ضمان مىضقانون الحني ذلك ومنذ
لوائح من تاله وما القانون قرره الذي الحرص بمستوى تتعلق األوىل كانت لالهتمام.
قانونيٍّا مفهوًما يعد لم الذي — الحرص تعريف أعيد فقد العمل. وزارة عن صادرة
الحديثة.8 املحفظة نظرية تمليها التي العلمية القواعد اتباع ليعني — العرف عىل قائًما

إال تطويعه يمكن ال للقياس قابل غري غامًضا تهديًدا املخاطر تعد لم التفسري، لهذا وفًقا
التباين بدراسة األوىل بالدرجة تقديره يمكن تباينًا، رقًما، كانت بل والتقدير، باالجتهاد
إمكانية عدم يزعمون كانوا الذين املالية فأساتذة ما؛ نوًعا غريبًا التطور هذا كان املايض.
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كانوا املاضية؛ األسهم أسعار تحركات بدراسة املستقبلية األسهم أسعار بتحركات التنبؤ
تذبذب بدراسة املستقبيل األسهم بتذبذب التنبؤ بإمكانية القائلة الفكرة يعتنقون أنفسهم

املايض. يف األسهم
«تقدير بقوله: ذلك — السبعينيات يف املخاطر مهنديس أبرز أحد — بالك فيرش برر
قانون هناك يكن لم املتوقعة.»9 العوائد … تقدير من املرات عرشات أسهل التباينات
لم األقل، عىل لكن بها، للتنبؤ قابلة أو ثابتة املالية التقلبات تكون بأن يُلزم اقتصادي
األسهم أسعار اتجاه كان فإذا كذلك. تكون أن «يمنع» اقتصادي قانون أي هناك يكن
وبدون عناء غري من عليها الحصول يمكنهم للجميع صفقات فستتاح به، التنبؤ يمكن
ألساتذة العمل من املزيد بالضبط يعني فهذا بالتقلبات، التنبؤ يمكن كان وإذا تكلفة.

املالية.
األسهم أسعار تقلبات أن تثبت التي التجريبية األدلة بعض أيًضا هناك كانت
التي الحادة واالنخفاضات الوثبات خضم يف حتى معينًا ثباتًا الطويل املدى عىل أظهرت
روزنربج بار تأمل العرشين، القرن سبعينيات أوائل ويف بشدة. ماندلربو اهتمام أثارت
ليجد كامل قرن عرب األسهم سوق بيانات — بريكيل يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ —

أنه:

والتباين األول النصف يف املوجود التباين وجدت نصفني، التباين قسمت إذا
فهذا صدفة. ليست وهذه األساس، يف متطابقني الثاني النصف يف املوجود
مقبوًال، باعتباره املفاجأة من معني قدر عىل نفسه يوطِّن مجتمعنا أن يعني
عما قل وما الحد، عن زائد فهو الحد عن زاد فما مستحبٍّا. الحقيقة ويف بل

تماًما. غامض أمر فذلك لذا ينبغي؛ مما أقل فهو ينبغي

الذي املرتدد الشخص ذلك لنتنر، جون يدي عىل هارفرد جامعة يف روزنربج تتلمذ
املالية اكتشف كمبيوتر عالم بالك كان الرأسمالية. األصول تسعري نموذج إنشاء يف شارك
وهو — الرأسمالية األصول تسعري نموذج إنشاء يف شارك آخر شخص بجانب بعمله
االثنان وضع شارب، وبمشاركة االستشارية. ليتل دي آرثر رشكة يف — ترينور جاك
لديهم كانت هذا. يومنا حتى نجح األغلب ويف بقائه، عىل حافظ املالية للمخاطر نهًجا
كان بينما كثريًا، بها يؤمن يكن لم فروزنربج السوق، كفاءة حول متباينة نظر وجهات
مطلقة. كحقيقة منها أكثر ُمتِصل ككلٍّ يريانها كانا لكنهما بها، يؤمنان وبالك شارب
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وبالتايل — املبارش املثايل املسار بأن الجازم االعتقاد هو ثالثتهما فيه يشرتك كان ما
املخاطر فهم يف يكمن االستثمار يف النجاح نحو — سواه مما أكثر تعليمه يمكن الذي

صحيحة. غري أو صحيحة األسهم أسعار كانت مهما ، أدقَّ فهًما
«عىل كميٍّا قياسها أو املخاطر تصوير بالرضورة يتسنَّى يكن لم الرأي، لهذا وفًقا
فمن كميٍّا. قياسها محاولة تستحق ال أنها يعني يكن لم ذلك لكن كامل، تام» نحو
سبيل عىل — ماندلربو الحظها التي األسهم أسعار بيانات يف السمينة الذيول فهم أجل
من سلسلة بعمل معظمها تفسري يمكنه املرء أن ١٩٧٢ سنة روزنربج برهن — املثال
تحركت الذي بالوقت للتنبؤ االقتصادية البيانات واستخدام املختلفة األجراس منحنيات
كان به العمل لكن حد، أبعد إىل معقًدا هذا يبدو قد آخر. إىل طبيعي توزيع من فيه

ملاندلربو. القوة قوانني من أسهل
آخر اقتصادي توصل بعقد ذلك وبعد فكرته، لنرش قط الفرصة لروزنربج تُتح لم
نوبل بجائزة بفضلها وفاز ذاتها، الفكرة إىل مستقل نحو عىل — إنجل روبرت وهو —
باالستناد استشارية رشكة يبني كان ألنه بحثه لنرش الوقت روزنربج يجد لم .٢٠٠٢ سنة
السوق لتحركات السهم حساسية — بيتا مقاييس توفر وكانت «بارا»، سماها أفكاره إىل
ذلك. شابه وما الصناعة وقطاع واملبيعات األرباح حول أساسية ببيانات معززة — الكلية
البيونية») بيتا «مقاييس باسم أيًضا (املعروفة بار» من نة املحسِّ بيتا «مقاييس كانت
من ُطرحت التي األساسية اإلصدارات من أكثر بدرجة األموال مديري لدى مستساغة
يف بها املقتنعني غري بني املحفظة، لنظرية وفريًدا فعاًال داعية نفسه روزنربج كان قبل.
الجدوى، عديم كونه عن البعد كل بعيد األسهم اختيار أن اعتقاده دفعه سرتيت. وول
خرباء من كثري يف املوجوَدين غري الطاغي وحضوره بالنفس الهادئة ثقته إىل باإلضافة
زعمت االستثمارية. الدوائر يف دينية طائفة زعيم يشبه ما منه جعلت مكانة إىل املالية،
يتحدث «عندما أنه إنفستور» «إنستتيوشنال مجلة يف ١٩٧٨ سنة نرشت غالف قصة
عىل طفيفة انحناءة الرءوس وتنحني الجمهور، عىل العادة يف الصمت يخيم روزنربج،
يسمع ويكاد اليشء، بعض جامدة بنظرة وتكتيس األعني وتدمع املذنبون، يفعل ما نحو

الرب».»10 و«سبحوا أخي» يا «آمني، تمتمات املرء
ولم األجوبة. هذه لديه روزنربج أن وبدا أجوبة، يريدون باالستثمار املشتغلون كان
الحاصلون الشباب األكاديميون ُمنح العرشين، القرن سبعينيات فخالل بمفرده. يكن
من وغريهم التقاعد صناديق مديري جانب من مدهشني ونفوذًا قوة كمي تدريب عىل
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من اثنان نفوذًا أكثرهم بني من وكان والتوجيه، املشورة عن الباحثني األموال مديري
إجابة يجدان أنهما بََدَوا اللذان إبتسون، وروجر ِسنكوافيلد ركس هما شيكاجو جامعة
الطالب سنكوافيلد كان األسهم. أسعار تتجه أين إىل وهو اإلطالق، عىل سؤال أكرب عن
شيكاجو جامعة من األعمال إدارة ماجستري عىل والحاصل السابق الكاثوليكي الالهوتي
واحًدا ن ودشَّ الكون»، يف «نظام السوق كفاءة فرضية أن أعلن الذي هو ١٩٧٢؛ سنة
بربنامج التحق قد إبتسون غرفته رفيق وكان بمؤرش. املرتبطة الصناديق أوائل من
من األعمال إدارة ماجستري عىل حصوله بعد األعمال إلدارة شيكاجو كلية يف الدكتوراه

األعمال. دنيا يف قليًال وكفاحه ،١٩٦٧ سنة إنديانا جامعة
يف دوام بنصف وظيفة عىل العليا الدراسات يف طالبًا يزال ال وهو إبتسون حصل
يشجع شيكاجو جامعة نهج كان باألسهم، يتعلق وفيما الجامعة. سندات محفظة إدارة
يف االستثمار كان واالحتفاظ. الرشاء عىل السابق، يف متهورين كانوا الذين املتعاملني
سبعينيات يف املرتفع التضخم لكن واالحتفاظ، بالرشاء طويل زمن منذ يُعنى السندات
املائة يف ٥ بنسبة فائدة يدر بسند ك التمسُّ كان مربر. غري ذلك جعل العرشين القرن
— إبتسون بدأ سواء. املال عن واالستغناء هو املائة يف ١٠ التضخم نسبة كانت عندما
الجامعي الحرم يف اكتشافها إعادة أو تطويرها يجري التي التحليلية األدوات باستخدام
أساتذة من اثنني بمعرفة للتو اللثام عنها أميط قد للمدة ماكوالي فريد معادلة (كانت

السوق. عىل تماًما والتفوق وبيعها السندات رشاء — شيكاجو) جامعة
من النوع ذلك حيازة يف راغبًا إبتسون كان السندات، مجال يف لوظيفته نظًرا
لوري جيمس شيكاجو بجامعة أستاذاه توىل الذي السندات حول التاريخية البيانات
صندوق إنشاء غمرة يف سنكوافيلد كان األسهم. يخص فيما تجميعه فيرش ولورانس
سوق حول محدَّثة بيانات يريد وكان بنك، ناشيونال أمرييكان يف أسهم بمؤرش مرتبط
القرن ستينيات أوائل يف بها قام التي املضنية املهمة تكرار يف رغبة فيرش يُبد لم األسهم.
أن املفرتض من كان بنفسيهما. املهمة بهذه وسنكوافيلد إبتسون اضطلع لذا العرشين؛
التي الرابعة املرة هذه لتكون ولحمه، بشحمه سميث لورانس إلدجار تكراًرا هذا يصبح
ولوري ١٩٣٨ سنة كاولز وألفريد ١٩٢٤ سنة سميث (بعد السوق تاريخ بناء فيها يعاد
هيئة إىل مؤخًرا انضم قد كان الذي — بالك فيرش ل توصَّ عندئذ .(١٩٦٤ سنة وفيرش

مفاجأة. إىل — للمالية كأستاذ شيكاجو جامعة تدريس
بعد كامربيدج يف الكائنة االستشارية ليتل دي آرثر برشكة التحق قد بالك كان
من الكمبيوتر) بعلوم أيًضا (املعروفة التطبيقية الرياضيات يف الدكتوراه عىل حصوله
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األصول تسعري نموذج عىل ترينور جاك عرَّفه وهناك ،١٩٦٥ سنة هارفرد جامعة
مع بالك تواصل ما ورسعان السوقية. واملكافأة املخاطرة بني البسيط وربْطه الرأسمالية
رب وأقنع هارفرد يف لنتنر جون إىل دورية بزيارات قام حيث اآلخَريِْن؛ النظرية واضَعي
أوهري مطار قرب فندق يف اجتماع لحضور شيكاجو إىل جوٍّا شارب ببيل باإلتيان عمله
عىل الرأسمالية األصول تسعري نموذج آثار ملناقشة أيًضا) حاًرضا جنسن مايكل (كان
«كان يقول: — لبالك الذاتية السرية كاتب — مريلنج بريي االقتصادي كتب األداء. قياس
ماذا مشكلة لحل إليها يحتاج التي النهائية القفزة … الرأسمالية األصول تسعري نموذج
فَعله.»11 وهكذا فعله، عليه يجب ما يعرف كان فصاعًدا، الحني ذلك فمنذ بحياته. يفعل
األسهم عوائد عن بيانات لجمع وسنكوافيلد إبتسون بخطط بالك سمع عندما
بيانات بوجود إنه إلبتسون فقال األصول، تسعري بنظرية صلة ذلك يف رأى والسندات،
يف املخاطر من الخالية الحكومية السندات حول وبيانات يٍد، يف الخطرة األسهم حول
عليها حصل التي التاريخية العالوة يحسبا أن وسنكوافيلد هو يمكنه األخرى؛ اليد
كان ما فكل مدهش، نحو عىل بسيًطا األمر كان األسهم. امتالك مقابل املستثمرون
كان األسهم»، مخاطر «عالوة إىل توصلهما وحال آخر. من يشء طرح هو فعله عليهما
الحكومية السندات عىل السائد الفائدة سعر إليها يضيفا أن وسنكوافيلد إبتسون بإمكان
أشبه األمر بدا املستقبيل. للمسار السوقية» التنبؤات «متوسط سمياه ما عىل للحصول
ذلك يف النقاد بعض قاله ما بالضبط وهذا املايض، من املستقبل باستقراء ا جدٍّ كثريًا
رصانة. أكثر شيئًا كان فذلك للمخاطر، املالية أساتذة بفهم مقتنًعا كنت إذا لكنك الزمان.

بالسوق.» علمي تنبؤ «أول كان بعد، فيما إبتسون قال وكما
ملركز ١٩٧٤ مايو ندوة يف إليها توصال التي النتائج وسنكوافيلد إبتسون قدم
من معظمه يف يتألف جمهورهما وكان لوري، يديره الذي املالية األوراق أسعار بحوث
مدى أي إىل لرييا عشوائية مسرية متَِّبِعني احتماليٍّا، تنبؤهما عرضا لذا كميني؛ محللني
أصدرا فحسب، املرح سبيل وعىل املتوقع.12 املتوسط عن الفعلية العوائد تنحرف قد
متوسط بأن تنبآ حيث سرتيت؛ وول حساسيات إىل أكرب بدرجة موجًها إصداًرا أيًضا
٩٢١٨ سيبلغ الحني، ذلك يف نقطة ٨٠٠ حول يتخبط كان الذي الصناعي، جونز داو
نوفمرب بحلول نقطة آالف ١٠ إىل سيصل إنه أيًضا قاال كما .١٩٩٨ سنة نهاية يف نقطة

.١٩٩٩
مستوى عند داو كان ،١٩٩٨ سنة نهاية ففي تماًما، الصميم يف النبوءة تلك أن تبنيَّ
نقطة آالف ١٠ وبلغ غري. ال نقطة وثالثني بسبع به تنبَّآ مما أقل أي نقطة؛ ٩١٨١
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يعرف أحد يكن لم ،١٩٧٤ سنة يف آنذاك أشهر. بستة مبكًرا أي ١٩٩٩؛ مارس يف
جانب من والتنبؤات بالبيانات كاٍف اهتمام هناك كان لكن ستصدق. التنبؤات أن طبًعا
الوقت ذلك بحلول كان الذي — إبتسون إن حتى ِسيني، املؤسَّ واملستثمرين السمارسة
بيانات تحديث مهمته جانبيٍّا تجاريٍّا مرشوًعا أقام — شيكاجو جامعة يف مساعًدا أستاذًا

سنة. كل والسندات األسهم
رشع كما جاد. أموال مدير كل مكتبة من جزءًا أسوشييتس إبتسون حوليات صارت
عىل السندات عىل األسهم تفوَّقت كيف تُظهر جدارية ملصقات نرش يف أيًضا إبتسون
املاليني. واملستشارين السمارسة مكاتب يف الدائمة املقتنيات من فأصبحت العقود، مر
بعد سيما وال فأكثر، املائة يف ١٠ البالغة السنوية األسهم سوق عوائد تنبؤات صارت
ولعبت أبدية، استثمارية كحقيقة مقبولة العرشين، القرن ثمانينيات يف تتحقق بدأت أن
السندات عليها تهيمن التي املحافظ من التحول إىل التقاعد صناديق دفع يف كبريًا دوًرا

األسهم.13 عليها تهيمن التي املحافظ إىل
مؤسسة ركيزة روزنربج، بار أسسها التي بارا بجانب أسوشييتس، إبتسون صارت
بل وبوسطن، نيويورك التقليديني؛ الطائلة األموال معقَيل يف تُبن لم جديدة استثمار
جامعة وفرت حيث الغربي؛ الساحل امتداد عىل ذلك من واألكثر بل شيكاجو، يف
ومخترب بل وراند، وستانفورد، ببريكيل، كاليفورنيا وجامعة أنجلوس، بلوس كاليفورنيا
االستشارية الرشكات بني من مواهب. من يلزم ما ناسا، لوكالة التابع اث النفَّ الدفع
الكمي: النموذج غرار عىل األيام تلك يف جديد من ُولدت أو تأسست التي األخرى
لسوق أوسع جديدين مؤرشين أنشأتا وكلتاهما إنفستمنتس، وراسل أسوشييتس، ويلرش
بقليل ذلك بعد ظهرت ثم األموال. مديري لدى للقياس مهمني أساسني صارا األسهم
من األعمال إدارة ماجستري عىل الحاصلني أحد ١٩٨٤ سنة أسسها التي مورننجستار،
شارب بيل وكان األفراد. للمستثمرين مماثلة أدوات توفري أراد وقد شيكاجو، جامعة
لم أنه من الرغم عىل األموال، ومديري التقاعدية املعاشات لصناديق مؤثًرا استشاريٍّا

العرشين. القرن تسعينيات حتى به خاصة رشكة فعليٍّا يؤسس
فارجو ويلز استغلت حيث والبحوث؛ االستشارات مكاتب عىل األمر يقترص لم
سنة كان ما لتصبح املؤرشات يف الرائد عملها فرانسيسكو بسان أدفايزرز إنفستمنت
جلوبال باركليز اسم ويحمل األرض، كوكب عىل االستثمارية للمحافظ مدير أكرب ٢٠٠٨
رشكة أيًضا فكانت جلوبال، سرتيت ستيت وهي الثاني، املركز صاحبة أما إنفستورز.
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يف حجم بأي آخر أموال مدير كل األصول.14 وتوزيع املؤرشات توفري مجال يف كبرية
يف املالية أساتذة ابتكرها التي الكمية األدوات بعض األقل عىل اآلن يستخدم العالم

العرشين. القرن سبعينيات
نجاًحا حققت العرشين القرن سبعينيات يف الكمية األدوات إحدى أن ذلك عىل زد
بمقياس مسلًحا — اآلن املرء يستطيع حيث األموال؛ إدارة صناعة عن ا جدٍّ بعيد مجال يف
األسهم لخطورة أخرى) رشكة مقياس (أو بارا ومقياس األسهم مخاطر لعالوة إبتسون
البورصة. يف متداولة رشكة ألية الرأسمالية التكِلفة حساب — الكلية بالسوق بمقارنته
وفرانكو ميلر مريتون عنها البحُث دفع التي املقدسة الكأس هو املقياس هذا كان
للطراز املنتمي املالية علم عىل العرشين القرن خمسينيات يف هجومهما شن إىل مودلياني
املال رأس تكلفة حساب صار ما ورسعان شخص. أي متناول يف آنذاك صار وقد القديم،
االستثماريني واملرصفيني األعمال إدارة ماجستري لطالب معيارية ممارسة النحو هذا عىل

بالرشكات. املالية ومديري واالستشاريني

بدأت العرشين، القرن سبعينيات أوائل ويف الكمي. املالية علم من موجة أول هذه كانت
الشخصيات كبار من أصبحوا ما رسعان الذين — املالية أساتذة من صغرية عصبة
املتعلقة الكربى األسئلة األكاديميون هؤالء ى نحَّ الثانية. املوجة تجهيز — املؤثرة
املالية األوراق مختلف أسعار بني العالقة طبيعة عىل لريكزوا جانبًا والعائد باملخاطر
بخصوص تُهم التي األسئلة جميع عن اإلجابة بإمكانهم أن واقرتحوا البعض، بعضها

البداية. تلك من انطالًقا السوق
األسهم. أحد رشاء خيار لتثمني معادلة عن بالبحث اعتيادية، بداية البحث، هذا بدأ
يعرفه ال بالخيار املرتبط السهم عن شيئًا يعرف أنه عادًة يظن الخيارات يف فاملضارب
السهم.15 ذلك مسار عىل مايل برفع رهانًا يراهن فهو خياًرا يشرتي وعندما السوق، سائر
شيئًا يعرف أنه يعتقد لكنه السهم يتجه اتجاه أي يف فكرة املرء لدى يكون ال وعندما
تحركات كانت وكلما بالكلية. مختلفة مسألة يكون ما خيار تثمني فإن تذبذبه، عن ما
كبرية. مكافأة السهم بهذا مرتبط خيار أي يحقق أن احتمال ازداد تذبذبًا، أكثر السهم
الريايض تمثيله واستخَدم ،١٩٠٠ سنة يف قديًما هذا أدرك قد باشوليي لوي كان
لتثمني معادلة وضع أجل من املدى قصرية املالية األوراق ألسعار العشوائية للتحركات
بعض ويف الخطأ، بائنة النتائج بعض وضعها التي الخيارات معادلة حققت الخيارات.
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االنحراف هذا صوَّب لكنه بها، املرتبطة األسهم من أعىل قيمة الخيارات أعطت الحاالت
معادلته. بيَّنته الذي االتجاه يف تسري باريس بورصة يف الخيارات أسعار أن ووجد العام،
أطروحة اكتشف عندما الخيارات يف مليٍّا يتفكر الحني ذلك يف سامويلسون بول كان
غري ذلك، بعد فيها تفكره وازداد بل العرشين، القرن خمسينيات منتصف يف باشوليي
صحيح نحو عىل هذا فعل وبني بينه حال ما ينبغي؛ مما أكثر جاهًدا فكره أعمل أنه
أن «برهان مقالته نرشت التي نفسها املجلة من نفسه العدد ويف ،١٩٦٥ سنة ويف تماًما.
صفحة عرشين سامويلسون نرش عشوائيٍّا»، تتذبذب صحيح نحو عىل املتوقعة األسعار
بملحق وأُتبعت بل األصول، لتسعري مربهنة إثبات جدوى بال حاولت التي املعادالت من
يكن لم للتكنولوجيا.16 ماساتشوستس معهد رياضيي أحد قبل من صفحاٍت أعظم
شابت كما األحجية. لحل كافية بدرجة املتغريات عدد تقليص استطاع قد سامويلسون
العرشين القرن ستينيات يف االقتصاد يف عليا دراسات طالبا نرشهما آخرين جزئيني حلني

مماثلة.17 عوارات
كامربيدج، يف األيام تلك يف الكائنة الصغرية الكميني املالية محليل جماعة أفراد كأحد
أنه عجب وال حلها. محاوًال فمىض هذه، الخيارات تسعري بأحجية بالك فيرش سمع
ما سهٍم حساسيَة املخاطُر فيه تمثل الذي الرأسمالية األصول تسعري بنموذج اسرتشد
لسهم املتوقع العائد ما يهم يكن لم ذلك. محصلة هو املتوقع والعائد السوق، لتقلبات
سعره، يف بالفعل منعكًسا كان فالعائد النحو. هذا عىل العائد هذا إىل يُنظر دام ما معني

التذبذب. هو يهم كان ما وكل
املالية لتدريس شيكاجو من للتوِّ جاء قد كان الذي سكولز، مايرون مع بالك تعاون
ن تثمِّ معادلة برهان الثنائي فاستنبط للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد سلوان كلية يف
عىل املتبقي والزمن الخيار، ممارسة وسعر به، املرتبط السهم سعر باستخدام الخيار
وسكولز بالك استنبط السهم. وتباين املخاطر، من الخايل الفائدة وسعر الخيار، انقضاء
سنوات ثالث األمر تطلَّب .١٩٧٠ سنة عالنية مرة ألول وقدماه ،١٩٦٩ سنة هذا كل
يديرون كانوا الذين شيكاجو جامعة اقتصاديي ألن ما حد إىل املعادلة؛ لنرش أخرى
بمثل املباالة إىل يدعوهم الذي ما يدركوا لم إيكونومي»، بوليتيكال أوف «جورنال دورية

ما. نوًعا السمعة وسيئة املغمورة املالية األداة هذه
يُتعامل وال السمارسة أيدي عىل عشوائيٍّا تُنشأ الخيارات كانت الزمان، ذلك يف
تنشئها التي األجل طويلة الخيارات — الضمانات وأما املقصورة. خارج إال عليها
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أكثر فكانت — للمستثمرين إضايف كحافز أو للمرصفيني كمكافأة أحيانًا الرشكات
أن غري اإلطالق. عىل منها الكثري هناك يكن لم أنه هنالك ما كل لكن وشفافية. احرتاًما
شيكاجو بكلية األستاذان — لوري وجيمس ميلر مريتون وكان يتغري، أن يوشك كان هذا
شيكاجو ملجلس تابعة عمل فرقة أعضاء مىض فيما هذا، عىل يعكفان — األعمال إلدارة

الخيارات. مبادلة إنجاح كيفية إىل التوصل يف ُقدًما للتجارة
شيكاجو بورصتا فرتت العرشين، القرن ستينيات يف نيويورك بورصة ازدهار مع
العقود نطاق خارج للتوسع سبل عن البحث كلتاهما وبدأت الزراعية، املستقبلية للعقود
بورصة أول التجارية شيكاجو بورصة كانت الخنزير. بطن ولحم للقمح املستقبلية
فريدمان ميلتون شكوى ذلك عىل شجعتها ،١٩٧٢ سنة املستقبلية العمالت عقود تطرح
سعر يف انخفاض عىل للمراهنة إسرتلينية جنيهات رشاء أراد عندما البنوك رفض من
أشد، برتوٍّ فسار واألكرب، األقدم البورصة وهو للتجارة، شيكاجو مجلس وأما الدوالر.18

.١٩٧٣ أبريل يف للخيارات شيكاجو مجلس بورصة املطاف نهاية يف ن دشَّ لكنه
جامعة يف املالية لتدريس بالك فيرش عيَّنا قد وميلر لوري كان الوقت، هذا بحلول
انزعاج أسباب أزاال قد كانا كما سكولز، مايرون إعادة عىل يعمالن وكانا شيكاجو
بوليتيكال أوف «جورنال دورية يف الثنائي البحث لنرش االقتصاد قسم يف أصدقائهما
الجديدة؛ البورصة افتتحت عندما بعد نرشت قد املقالة تكن لم املرموقة. إيكونومي»
الستخدام مًعا البورصة يف مقعًدا يشرتيا أن بالك عىل إبتسون روجر الطالب اقرتح لذا
إن إلبتسون قائًال بالك فرفض ثراء، تحقيق أجل من عموًما رسية زالت ما التي املعادلة
أرباًحا وحقق املقعد إبتسون فاشرتى تُستخدم. أن من تباع أن خري املعلومات هذه مثل
بشأن للتذبذب تقديرات توفر خدمة بتدشني يشء كل بالك أفسد حتى عام، لنحو طيبة
«بمجرد بذاكرته: عائًدا إبتسون يقول البورصة. يف متداولة خياراتها كانت التي األسهم
حد إىل املرشوع عىل ذلك قىض األعضاء، ردهة يف الكمبيوتر أجهزة عىل الخدمة وضع

كبري.»
عليه بالك يفسد أن قبل بالك-سكولز معادلة باستخدام أرباًحا إبتسون تحقيق دل
أن بعد املتداولة الخيارات ألسعار املعتادة غري الدقة لكن املعادلة، تلك قيمة عىل األمور
تتنبَّأ بالك-سكولز معادلة تكن لم آخر. شيئًا كانت بالتذبذب املعنية خدمته بالك ن دشَّ
الخيارات لبورصة املعتمدة املعادلة باعتبارها — كانت بل فحسب، الخيارات بأسعار

األسعار. هذه «تحدد» — تماًما الجديدة
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افرتاض فثمة نفسها. تلقاء من تحققت نبوءة أصبح قد بالك-سكولز نموذج كان
شكل عىل عشوائية مسرية تتبع األسهم أسعار أن وهو — النموذج هذا وراء أسايس
يُبطل لم ذاته حد يف وهذا تماًما. صحيًحا قبل، من نوهنا كما يكن، لم — جرس منحنى
أي فإن الزمن، من بعقدين ذلك قبل جادل قد فريدمان ميلتون كان فكما النموذج.
فيما قيمته اختبار ويكمن افرتاضاته». يف وصفيٍّا «خاطئ دائًما هو ناجح علمي نموذج
أن بدا العرشين القرن سبعينيات منتصف وبحلول التنبؤ، يف حال بأي مفيًدا كان إذا
هو هذا كان الخيارات. بأسعار التنبؤ يف مدهش» نحو «عىل مفيد بالك-سكولز نموذج
االستثمارية الصناديق لكل والذريع املفاجئ بالفشل أشبه نحو عىل — األدلة من النوع
يمأل أن املؤكد — العرشين القرن ستينيات أواخر يف تلك البيتا عالية الجريئة املشرتكة
أبدية، حقائق بل مفيدة تقريبات مجرد تكن لم نظرياتهم أن يف بالثقة املالية أساتذة

نفسه. تلقاء من متحقًقا الحقائق تلك بعض كان وإن حتى
تتحقق «نبوءة تعبري صاغ من هو مريتون كيه روبرت االجتماع علم أستاذ كان
العلمية االكتشافات يف الفضل مفاهيم عن أيًضا مريتون كتب كما نفسها».19 تلقاء من
يف الفضل إليهم يُنسب ال ما غالبًا املستحقني األشخاص أن حقيقة وباألخص وتسميتها،
ثورب أُو فإدوارد ذلك. من يشء عىل تنطوي الخيارات معادلة كانت الكربى. االكتشافات
يف قديًما آلياتها استنبط قد كان — إرفني يف كاليفورنيا بجامعة الرياضيات أستاذ —
استخدمها، عندما أمواًال ربح أنه إال اللهم للمعادلة، برهانًا يبتكر لم لكنه ،١٩٦٨ سنة
إليه ينسب أن يستحق لم هو علمي، منظور فمن لنفسه. بها احتفاظه إىل باإلضافة
اإلنجاز هو باشوليي عمل بأن الحني ذلك منذ البعض جادل وقد بحق. فيها الفضل
لكن فكرته. إىل مضافة نات ُمحسِّ مجرد عداه ما وكل الخيارات، تسعري يف الحقيقي
النظرية يف راسًخا أساًسا املعادلة أعطى من أول هما منازعة دون كانا وسكولز بالك

االقتصادية.20
جاء فقد مريتون؛ نجل مريتون، يس روبرت حالة هي تعقيًدا األكثر الحالة كانت
جديد من فاستنبطها معادلتهما، إىل توصال قد وسكولز بالك كان أن بعد االبن مريتون
األجواء هيَّأ الذي هو — نهجهما ال — هو نهجه وإنَّ رياضيٍّا. أبرع مختلفة بطريقة
فيها اقتسم التي السنة وهي ،١٩٩٧ سنة ومنذ الرياضية. للمالية املستقبيل للتطور
بدأ — السابقة السنة مات قد بالك كان — االقتصاد يف نوبل جائزة وسكولز مريتون

«بالك-سكولز-مريتون». املعادلة يسمون األكاديميني معظم
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جامعة يف الهندسة درس الطفولة. منذ األسهم سوق يف يستثمر مريتون كان
االستعرايض باندستاند» «أمريكان برنامج يف وراقصة تليفزيونية ممثلة وتزوج كولومبيا،
بربنامج لاللتحاق غربًا اتجه ثم معرفة، سابق دون بينهما جرى لقاء يف عليها تعرف
مريتون كان (كالتك). للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف التطبيقية الرياضيات يف الدكتوراه
والنصف السادسة تمام يف باسادينا يف سمرسة إىلرشكة يذهب كالتك يف األوىل سنته خالل
لحضور يغادر وعندها والنصف، التاسعة حتى هناك ويتعامل األيام معظم يف صباًحا

الكمبيوتر. من بدًال االقتصاد يدرس أن به يجدر ربما أنه فقرر دروسه.
االقتصاد؛ يف الدكتوراه درجة منح عن أعوام بضعة تفصله زال ما كالتك معهد كان
ماساتشوستس معهد يف إال يُقبل فلم تمنحها، جامعات ست إىل بأوراقه مريتون تقدم لذا
افتقاره الصلبة العلوم يف مؤهالته فيه رجحت الذي الوحيد املكان وكان للتكنولوجيا،
الريايض االقتصاد يف سامويلسون بول مقرر فدرس االقتصاد، علم يف مؤهالت إىل التام
سامويلسون، كان ومثله مفتونًا، مريتون كان .١٩٦٧ سنة هناك األول الدرايس فصله يف

الخيارات.21 عن بحثه يف باملشاركة وأقنعه أبحاثه يف له مساعًدا الطالب عنيَّ الذي
جعلها نحو عىل مريتون استنبطها معادلتهما، يتناقالن وسكولز بالك بدأ أن بعد
من سهلة أرباح تحقيق املستحيل من أنه هو نسخته يف املنطلق كان لديه. منطقية أكثر
بسعر متكافئة ومخاطر عوائد ذواتْي محفظتني بيع عىل التعويل يمكن إذ املراجحة؛
الخاطئ التسعري من سيستفيد ما شخًصا فإن واحد، بسعر تباعا لم إن ألنهما واحد؛

ويُنهيه.
يف املالية إىل الربهان من النوع هذا أدخال قد ميلر ومريتون مودلياني فرانكو كان
يمكنه مستثمر أي أن أثبتا حيث ١٩٥٨؛ سنة املال رأس تكلفة بشأن الشهري بحثهما
نفسه، هو املال باقرتاضه ببساطة الرشكات مديونية من مستوى أي يحاكي أن نظريٍّا
أثر له يكون أال ينبغي رشكة بأي الخاص امللكية وحقوق الدين مزيج أن إىل وانتهيا
— به سهم ورشاء املال باقرتاض — املمكن من أنه عىل مريتون وبرهن قيمتها. عىل
بافرتاض وذلك السهم، بذلك مرتبط خيار لعقد مطابقة عوائد ذات محفظة تجميع
العمليات بعض وقادته الخيار. أجل طوال تكلفة دون املركز هذا تعديل تستطيع أنك
إىل هناك من حيويٍّا) دوًرا املساعدة» إيتو «نظرية يسمى يشءٌ (لعب الغريبة الرياضية

وسكولز. بالك ملعادلة مطابقة معادلة
السوق. عمل كفاءة عىل فقط تعتمد معادلة بناء من مريتون تمكَّن النحو، هذا عىل
من مريتون نسخة وكانت اقتصادية، نظرية الرأسمالية األصول تسعري نموذج كان
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نظرية ال انتهازيني نظرية هي النيوكالسيكية «املالية محضة. مالية الخيارات معادلة
هؤالء كان بسنوات. ذلك بعد مايلٌّ أكاديمي قاله ما هو عقالنيني.»22 اقتصاديني رجال
الربح فرص عىل لالنقضاض عليهم التعويل يمكن الذين املراجحني هم االنتهازيون

عليها. والقضاء املخاطر من الخالية
نخبوية نظرية بيئة يتطلبون األسواق كفاءة عىل يحافظون الذين االنتهازيون كان
فيها توجد تكن لم الكمال». فائقة السوق «نموذج مريتون سماها بعد فيما يزدهروا. كي
تقطعات وال بيعه أو املرء رشاء مع األسعار تحرك بشأن مخاوف وال معامالت تكاليف
طفيفة.23 بدرجات إال تتغري ال واألسعار مفتوحة دائًما كانت األسواق أن بمعنى سوقية،
يف رغبة لديه تكن لم لكن السوق، هذه مثل أيًضا هو تصور قد باشوليي لوي كان
حذَّره بوانكاريه هنري أستاذه أن املؤكد ومن «لحظة». من ألكثر مستقبلها استطالع
النظريات طريق يف يقف املحيط إىل القافزة كالخراف السلوك إىل الناس ميل أن من
بافرتاض هذا مريتون واجتنب ذلك. من أطول فرتة أية مدى عىل السوق لسلوك العقالنية
لتعكس أرصدته ترتيب املرء يعيد أن الزمان، يف لحظة أي يف دائًما، املمكن من أنه
مرة بعد مرة استنساخها يمكن باشوليي «لحظة» أن يعني هذا وكان السوق، ظروف

مستقبًال. محدود غري ألجل مرة بعد
النسخة محور مريتون برهان وسكولز بالك جعل وقد حاذًقا، حالٍّ يقينًا هذا كان
نموذج إىل املستند األصيل بالك برهان ُقدِّم بحثهما. من طويًال تأخرت التي املنشورة
نهج قط يعتنق لم بالك لكن بديل»، «استنباط هيئة عىل الرأسمالية األصول تسعري
سلًسا وال متصًال ليس الحقيقية األسواق يف التعامل أن يخىش كان إذ بالكلية؛ مريتون

البتة.
— النظريات كل مثل — النهجني كال كان إذ خطأ؛ أو صواب مسألة هذا يكن لم
الرياضية امليول ذوي الطالب لدى أكرب هًوى مريتون نهج والقى واقعيني. غري تبسيطني
يناسب كان أنه كما املالية. يف العليا الدراسات برامج يَْعُمرون بدءوا قد كانوا الذين
— النماذج تلك راحت وقد األسهم، خيارات من أكثر املالية األوراق لتسعري النماذج بناء
وكل والعملة الفائدة أسعار مقايضة وعمليات برهون املضمونة املالية باألوراق الخاصة

العالم. حول املالية األسواق يف تحوًال تُحدث — األخرى الغريبة املالية األدوات أنواع
ففي للمخاطر. مختلف فهم نحو أتباعها مريتون طريقة عىل املالية وجهت كما
ولنتنر وشارب لرتينور الرأسمالية األصول تسعري نموذج عىل املبني املالية علم نسخة
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عليها القضاء دون لكن وتقليصها، عليها والسيطرة باملخاطر التالعب يمكن كان وبالك،
مريتون، ابتكرها التي املراجحة من الخالية النسخة ويف نظريٍّا. ولو حتى أبًدا، بالكلية

بالكلية. املخاطر عىل القضاء املالية األوراق من الصحيحة للتوليفة يمكن
الكمال إىل أقرب يشء جلب أيًضا يمكنه املالية األوراق هذه مثل من كافيًا مقداًرا إن
أرو كنيث كان االقتصادي، الاليقني مواجهة يف االقتصادي التوازن ولتيسري االقتصادي.
للبيع مالية أوراق وجود إىل حاجة هناك أن العرشين القرن خمسينيات يف اقرتح قد
طبًعا. الزمان ذلك يف محًضا نظريٍّا مثاليٍّا أمًرا ذلك بدا ممكنة. مستقبلية حالة كل تمثل
ستيف وهو — أرو تالميذ أحد كان العرشين، القرن سبعينيات منتصف بحلول لكن

الخيارات. تسعري نظرية بفضل االتجاه ذلك يف يسري املايل العالم أن يعلن — روس
ثم كالتك، يف البكالوريوس مرحلة يف وهو الفيزياء يف ص تخصَّ قد روس كان
التدريس يف وظيفة عىل وحصل أرو، كنيث يدي عىل هارفرد جامعة يف االقتصاد درس
الحرم يف ندوة بالك فيرش أقام عندما الخيارات نظرية واكتشف بنسلفانيا، جامعة يف
أن يحاول كان ما ورسعان بحماس، عليه فأقبل املوضوع بهذا روس أُولع الجامعي.
وأكاديميان هو توصل االقتصادي. التوازن يف النظري معلمه بعمل رصيًحا ربًطا يربطه
نحو عىل — استناًدا الخيارات لتسعري أكرب بدرجة وعملية جديدة معادلة إىل آخران
يقود العمل هذا بأن جادل وقد ألرو.24 الحالة» بسعر املالية «األوراق فكرة إىل — جزئي
كتب دبرو. وجريار أرو تصوره الذي النظري االقتصادي الكمال إىل وأقرب أقرب العالم
تسويقه يجري محدود عدد إال يوجد ال أنه من الرغم «عىل يقول: ١٩٧٦ سنة روس
عدد يوجد «األوَّليات»، سنسميها كما أو السندات أو األسهم أو الرأسمالية األصول من
هذه تنشئها أن يجوز التي «املشتقة» األصول أو الخيارات من متناٍه غري يكون يكاد

األوليات.»25
هو املالية املخاطر جماح كبح يف الغالب التنظيمي النهج كان الكبري، الكساد منذ
الرهانات عدد من للحد وذلك فعله، واملستثمرين املالية للمؤسسات مسموح هو ما تقييد
مستدام هجوم تحت بالفعل واقًعا النظام هذا كان عليها. اإلقدام يمكن التي املالية
االقتصادي. والواقع السيايس اليمني من كل جانب من العرشين القرن سبعينيات بحلول
كان العميل. الواقع من حتى وال السيايس اليمني من انطالًقا يجادل روس يكن لم
ولم فيتنام، لحرب بشدة معارًضا كان ألنه جزئيٍّا؛ الفيزياء عن تخىل سابًقا ماركسيٍّا
مؤيًدا يجادل كان هنا، ها فهو ذلك ومع عسكرية. لغايات يُستغل عمله يرى أن يشأ
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إنها تقول التوازن نظرية ألن الجديدة؛ املالية األدوات من النهائية رضوب إنشاء حرية
الكمال. إىل االقتصادي العاَلم ستقرِّب

العظيمة املالية القصص من واحدة — روس سماها كما — املشتقات هذه ظهور صار
املنتجات أحد لكن . مستقالٍّ كتابًا يتطلب حقها يوفيها بما لها والتأريخ املقبل، القرن لربع
أن يمكن وما سيأتي، ملا أوليٍّا نموذًجا بصفته وذلك أقرب، نظرة يستحق املبكرة املشتقة
األسهم. سوق مخاطر من للتحوط محاولة وكان املحافظ، عىل التأمني ُسمي وقد يخفق.
ماساتشوستس معهد يف مقربني صديقني صارا اللذان — وسكولز مريتون كان
يف مشرتًكا استثماريٍّا صندوًقا دشنا حيث املنتج؛ هذا مثل ق سوَّ من أول — للتكنولوجيا
والسندات األسهم خيارات من كالٍّ برشائه — ر وفَّ العرشين، القرن سبعينيات منتصف
األفراد، املستثمرين لكن األسهم. سوق انخفاضات ضد التأمني بعض — الحكومية
سبعينيات منتصف يف السوق يف لالستثمار يكفي ما الجرأة من يملكون كانوا الذين
صناديق مديرو كان الصندوق. وفشل التأمني، بوثائق ني مهتمِّ يبدوا لم العرشين، القرن
القضائية، والدعاوى الخسائر ويخشون أمناء، كانوا أخرى. مسألة التقاعدية املعاشات
وقرب السيئة. األخبار لتجنب املحتملة باملكاسب للتضحية تام استعداد لديهم وكان
باإلضافة — بريكيل يف كاليفورنيا جامعة يف املالية أساتذة من اثنان توصل العقد، نهاية
للمحافظ. حماية عىل بالحصول إلغرائهم طريقة إىل — مخرضم مالية أعمال رائد إىل

اتخذ قد ريجان رونالد آنذاك الحاكم كان العرشين، القرن سبعينيات أوائل يف
أجور ضد ثم ومن كاليفورنيا؛ يف العامة الجامعات يف اإلنفاق ضد صارمة إجراءات
إىل األساتذة اإلجراء هذا حوَّل التكاليف، مرتفعة بريكيل يف التدريس. هيئة أعضاء
وذات هذا. يف كبريًا نجاًحا حقق من أول روزنربج بار وكان إضافية. بوظائف االشتغال
عاقًدا مكتبه، يف ليالند هني املالية أستاذ وصنوه صديقه اعتكف العقد، منتصف يف ليلة
أدىل تعليًقا ليالند تذكر منه. يخرج أن قبل للربح به خاصة فكرة إىل التوصل عىل العزم
إذ و١٩٧٤؛ ١٩٧٣ سنتي األسهم سوق انهيار بعد — أموال مدير وهو — شقيقه به
األمر، يف ليالند فكر الخسائر.» ضد تأمني رشاء يمكنهم ال الناس أن ا جدٍّ «سيئ قال:
مسبًقا. محدد بسعر سهم لبيع خيار عقد بيع؛ خيار عن يتحدث كان شقيقه أن وأدرك
من مريتون نسخة جوهر لكن للبيع، متاحة بأكملها السوق يف البيع خيارات تكن لم
األسهم من بتوليفة ما خيار محاكاة يستطيع املرء أن يف يتمثَّل كان بالك-سكولز نموذج
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ما وضع يف روس مع اشرتك الذي روبنشتاين، مارك زميله ليالند استقطب والدين.
نهًجا. االثنان وصمم الحدين، ثنائي الخيارات تسعري نموذج اآلن يسمى

جون التقيا حتى السوق إىل به اإلتيان من قريبة نقطة أية إىل يصال لم لكنهما
مصحوبة جولة يشبه ما املبكر املهني مشواره يوفر الذي — أوبريان كان أوبريان.
العرشين القرن ستينيات يف راند يف مهندًسا — الوليد الكمي التحليل مشهد يف بمرشد
موظفي تقاعد خطة بوضع وُكلِّف للربح هادفة خاصة رشكة إىل قسمه ُحوِّل عندما
بجامعة كاليفورنيا جنوب يف يدرِّس آنذاك وكان شارب، بيل فاستأجر الجديدة. الرشكة
ملرشوع فرصة هناك أن أوبريان رأى أن وملا املشورة. له ليقدم إرفني، يف كاليفورنيا
ابتكر بشيكاجو سمرسة رشكة مع تعاون شارب، يقدمها التي املشورة نوع يف تجاري
رشكة س أسَّ ثم لينش، ملرييل شارب صممها التي الخدمة نافست بيتا» «خدمة لها
لصناديق املشورة تقدم أنجلوس لوس يف بوليفارد ويلرش يف مكاتب لها صغرية سمرسة
نت دشَّ كما استثماراتها. وتوزيع األموال مديري اختيار كيفية حول التقاعدية املعاشات
بها ا خاصٍّ أسهم مؤرش أيًضا — به ُسميت الذي االسم وهو — أسوشييتس أوبريان

.٥٠٠٠ أوبريان وهو كلها، للسوق
البقاء عىل الصغرية رشكته قدرة عدم بشأن القلق أوبريان انتاب ،١٩٧١ سنة يف
ملساعده فباعها السمرسة، عموالت عىل التنظيمية القيود لتخفيف الوشيك اإلجراء بعد
إيه وهي شيكاجو، يف أكرب سمرسة رشكة لدى وظيفة عىل وحصل تيتو، دينيس املتفائل
فالرشكة خاطئًا، قراًرا ذلك كان األموال. مديري أداء بقياس تشتغل كانت بيكر، جي
لتمويل ثروة من يكفي ما تيتو تحقيق مع أسوشييتس، ويلرش باسم ازدهرت العجوز
أوبريان وصار اإلطالق؛ عىل فضائي سائح كأول بسنوات ذلك بعد الفضاء إىل رحلته
الضائعة. الفرصة تلك لتعويض طريقة عن يبحث أوبريان وطفق .٥٠٠٠ ويلرش ٥٠٠٠
عن وروبنشتاين ليالند فيها تحدث بريكيل يف ١٩٧٩ سنة أقيمت ندوة يف وجدها
(أو روبنشتاين أوبريان ليالند باسم الثالثة د توحَّ ما ورسعان املحافظ. عىل التأمني
آنذاك باإلمكان بات لقد طويل. وقت ميض قبل التأمني وثائق يبيعون وبدءوا «لور»)،

املخاطر. من التخلص يبدأ أن
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التاسع الفصل

الرشكاتعىلطاعة مايكلجنسنحيمل
السوق

استحواذات ذلك وتتلو األمريكية، الرشكات بعالم تلتقي السوق كفاءة فرضية
للمساهمني. املضافة القيمة عن الكالم من وكثري عدائية

∗∗∗

األسواق عىل املبدئي تأثريها وكان املالية، األسواق نظريات إحدى السوق كفاءة فرضية
عموًما متصلة األسواق يف املتداولة املالية األوراق لكن منها. عيشهم يكسبون ومن املالية
والرشكات. األسهم بني القائمة تلك مبارشة الصالت تلك أكثر بني ومن الحقيقي، بالعالم
إىل طريقها تجد الكفء السوق فكرة بدأت العرشين، القرن سبعينيات من وبداية

األمريكية. الرشكات
هولندا يف برملانية قوانني أنشأتها حيث خاصة؛ حاالت األوىل الحديثة الرشكات كانت
الصالح تعزِّز أنها ُرئَِي معينة أنشطة إلتاحة عرش السابع القرن إبان املتحدة واململكة
فقاعة يف كومباني» يس «ساوث انهارت عززته. ما هو دائًما يكن لم ذلك لكن العام،
التي الكيانات هذه مثل إنشاء لحظر الربيطاني الربملان حدا مما ١٧٢٠؛ سنة مضاربية
قيمة عىل الرشكة دين عن القانونية مسئوليتهم اقترصت مشتتني بمساهمني اتَّسمت

أسهمهم.
الرشكة كانت كما — املساهمة» «الرشكة بأن سميث آدم جادل ،١٧٧٦ سنة يف
«مديرو يقول: األمم» «ثروة كتابه يف كتب حيث مطلقة؛ كارثة أنها أثبتت — آنذاك تعرف
أن يمكن ال الخاص، مالهم عىل ال اآلخرين مال عىل قيِّمني كونهم … الرشكات هذه
رشاكة يف الرشكاء بها يحمي التي القلقة اليقظة من ذاتها بالدرجة حمايته منهم نتوقع
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دائًما يغلبا أن بد ال والتبذير اإلهمال فإن ثم «ومن واستطرد: عموًما.» أموالهم خاصة
الرشكة.»1 هذه مثل شئون إدارة يف — تكثر أو تقل بدرجة —

دقيق. غري تحليله أن جليٍّا بات سميث، وفاة بعد بدأت التي الصناعية الثورة أثناء
حديدية سكة أو قناة لتمويل كافيًا ماًال تملك الرشكاء من صغرية جماعة هناك تكن فلم
يكونوا لم أنهم فاألرجح املال، يملكون كانوا لو وحتى الكهربائية، للمصابيح مصنع أو
هذا املتحدة واألمم بريطانيا يف عون املرشِّ أدرك املهمة. إلنجاز املطلوبة الخربة يملكون
القرن منتصف يف املسئولية محدودة الرشكات إلنشاء الحاكمة القوانني فخففوا القصور،
بضع توقيع بل ترشيعيٍّا قانونًا يتطلب ال آنذاك واحدة تأسيس فصار عرش، التاسع

وازدهرت. املساهمة الرشكات فنمت وثائق؛2
وازدهرت نمت قد املساهمة الرشكات كانت العرشين القرن عرشينيات بحلول
امللكية بني الفصل عىل جديد من يركزون بدءوا األكاديميني أن لدرجة الحقيقة، يف بشدة
الرشكات إخفاق من قلقني املرة هذه يكونوا لم كثريًا. سميث آدم بال شغل الذي واإلدارة
سوق حمى انتشار ومع بإنصاف. املساهمني الرشكات مديري معاملة من بل املساهمة،
أكثر الكبرية الرشكات ك ُمالَّ صار التقلب، شديد العقد ذلك خالل يف الجماهري إىل األسهم
ومحاموهم املديرون وصار اإلدارة، توجيه يف كصوت جدوى وأقل قبل ذي من تبعثًرا
تشكيل من املختلِّني الخارجيني املستثمرين ملنع سبل إيجاد يف قبل ذي من مهارة أعظم

تهديد. أي
كولومبيا بجامعة املتفرغ غري واألستاذ بنيويورك املحامي — االبن برييل أدولف كتب
يف عمليٍّا، مطلقة سلطة إىل تتحول الرشكات إدارات سلطة «بدأت يقول: ١٩٢٧ سنة —
لم بدائية.» تكون تكاد مرحلة يف زالت ما السلطة هذه عىل االجتماعية الضوابط أن حني
رضورة يرى كان لكنه املهمة، األعمال قرارات جميع املديرين اتخاذ يعارض برييل يكن
الخارجيني املساهمني بحقوق العبث عىل التنفيذيني املسئولني قدرة عىل ضوابط وجود
تشبَّث وقد الداخليني). لألعضاء وأقوى مميزة أسهم فئات إصدار قبيل من (بوسائل
من الجديدة واألنواع املالية األوراق وأسواق االستثمارية البنوك تتحدث أن يف باألمل
ذلك) إىل وما املشرتكة االستثمارية والصناديق التأمني (رشكات ِسيني املؤسَّ املستثمرين

اإلدارة.3 سلوك وتضبط الخارجيني املساهمني باسم
من كبرية حملة جراهام ويليام فشنَّ الدور، هذا سرتيت وول مهنيي بعض اعتنق
ستاندرد رشكة تقسيم ثمار (إحدى كومباني بايبالين نورثرن إلجبار ١٩٢٨ إىل ١٩٢٦
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العوائد وتوزيع السندات من الهائلة أرصدتها بيع عىل (١٩١١ سنة القضاء بأمر أويل
دون باعتباري سرتيت وول مخرضمو إيلَّ «نظر يقول: بعد فيما وكتب املساهمني. عىل
مؤسسة جراهام أقنع املطاف نهاية ويف عمالقة.» هواء طاحونة يحارب أبله كيشوت
مديري من قلة لكن أراد.4 ما له وكان — بايبالين نورثرن يف مساهم أكرب — روكفلر

صربه. أوتوا اآلخرين املحرتفني األموال
لدراسة منحة عىل بروكفلر مرتبطة أخرى مؤسسة من برييل حصل ،١٩٢٧ سنة يف
السابق رفيقه — مينز بجاردنر فاستعان العمق،5 من بمزيد الرشكات إدارة مسألة
جامعة يف االقتصاد يف الدكتوراه نيل أجل من يْدرس كان الذي الصيفي باملعسكر
الذي العمل وبدآ بكولومبيا الحقوق كلية يف املكاتب أحد يف االثنان واعتكف — هارفرد
املزدهرة العرشينيات أواخر نشوة خالل دام كدٍّ بعد سنوات، بخمس ذلك بعد منه فرغا
«الرشكة كتاب النتيجة كانت الكبري.6 الكساد من األوىل القحط وسنوات الكبري واالنهيار
امللكية بني الفصل بشأن برييل مالحظات بني جمع الذي الخاصة»، وامللكية الحديثة
إىل بالضبط وأثبتت مينز، جمعها التي اإلحصائية األدلة من متتالية وصفحات واإلدارة
يف ٤٩ عىل تسيطر كانت إذ املائتني؛ الكربى األمريكية الرشكات قوة وصلت مدى أي
أواخر يف السوق نشوة كانت الزمان. ذلك يف املرصفية غري الرشكات ثروة من املائة
االستثماريني املرصفيني أن فكرة من برييل حررا قد ذلك تال الذي واالنهيار العرشينيات
الرشكات وكانت الصواب، فعل عىل الرشكات مديري يجربون ربما املستثمرين كبار أو
التنافسية القوى أن ومينز برييل معها أيقن لدرجة ا، جدٍّ وقوية ا جدٍّ كبرية أصبحت قد
إدارة تتطور أن هو الوحيد العالج أن إىل فانتهيا جماحها. كبح تستطيع ال وحدها
مجموعة بني تُوازن محًضا؛ حياًدا محايدة تكنوقراطية إىل «متحولًة الكربى الرشكات
قسًما منها لكل وتخصص املجتمع، يف الفئات من العديد ِقبل من املطالب من متنوعة

الخاص.»7 الجشع إىل ال العامة السياسة إىل استناًدا الدخل تدفق من
«بداية أنه نيشن» «ذا مجلة أعلنت حيث مذهلة؛ للكتاب الفورية االستجابة كانت
مطبوعة ويف للحقبة». «مزلِزل بأنه ريببلك» نيو «ذا مجلة وصفته فيما جديدة»، حقبة
يقول — بعد فيما املالية األوراق هيئة رئيس — فرانك جريوم كتب ريفيو»، لو «ييل
مفصل وصف أول باعتباره سميث آلدم األمم» «ثروة كتاب مصافِّ يف يكون «لعله إنه
واحدة ويف جديدة.» اقتصادية حقبة لوجود باإلعجاب جديًرا وضوًحا واضحة بعبارات
بريد تشارلز املؤرخ أعلن «حقبة»، كلمة تستخدم لم التي القليلة النقدية املراجعات من
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يكون ربما أنه تريبيون» هريالد «نيويورك بصحيفة الكتب قسم من األوىل الصفحة يف
الفيدرالية».8 «األوراق منذ أمريكا» يف العامة اإلدارة بفن صلة ذي عمل «أهم

املرشح قراءة طاولة عىل حط الخاصة» وامللكية الحديثة «الرشكة كتاب أن غرو ال
املنصب شاغل عىل روزفلت تغلَّب أن وبعد روزفلت. ديالنو فرانكلني الديمقراطي الرئايس
من وتألَّف استحدثه الذي الخرباء» «فريق إىل برييل ضم ،١٩٣٢ سنة هوفر هريبرت
مستشاًرا برييل يَدم لم روزفلت. إدارة إىل أيًضا مينز انضمَّ كما العاجي. الربج مستشاري
لتساعده كانت ما القيرص» «عزيزي بالتحية مستَهلة روزفلت إىل خطابات (كتابة للرئيس
الخطة إبان واشنطن يف عظيًما شخصيٍّا نفوذًا مارسا مينز وال هو وال الشأن)،9 هذا يف
قانوني الكونجرس أقرَّ فيما الجميع بال يف كانت أفكارهما لكن الجديدة،10 االقتصادية
وسانٍّا املالية األوراق هيئة ُمنشئًا ،١٩٣٤ وسنة ١٩٣٣ لسنة والرصف املالية األوراق

املالية. لألوراق حديثًا قانونًا
يف برتدد — اقتنعوا الكربى الرشكات يف التنفيذيني املسئولني أن ذلك من أكثر هو ما
قلوبهم صميم من االقتناع هذا وأصبح العرشين، القرن من العجاف الثالثينيات سنوات
معني قدر عىل وظائفهم اشتمال بفكرة — الثانية العاملية الحرب البالد خوض بمجرد
الكربى الرشكات فقبلت الخاص». الجشع ال العامة «السياسة ومينز برييل سماه مما
رفاه تجاه قبل ذي من أكرب ومسئولية أنشطتها، يف قبل ذي من أكرب حكوميٍّا انخراًطا

صحيٍّا. تأمينًا توفر وبدأت التقاعدية معاشاتها نظم وسعت حيث بها؛ العاملني
ودائًما أساسيٍّا جزءًا موتورز وجنرال إلكرتيك جنرال أمثال العمالقة بدا ال؟ ولَم
رئيس — ويلسون تشاريل سئل وعندما ذاتها.11 الحكومة مثل االقتصادي املشهد من
الدفاع وزير ملنصب أيزنهاور الرئيس اختيار عليه وقع الذي للتوِّ املتقاعد موتورز جنرال
كيف ١٩٥٣ سنة تعيينه عىل للموافقة الكونجرس عقدها التي االستماع جلسة أثناء —
فرد األمة، ومصالح السابقة عمله جهة مصالح بني التضارب حال يف قراره سيكون
البالد خري فيه ما أن لسنوات اعتربت ألنني تضارب؛ أي يحُرضني «ال املشهورة: بقولته
إنها ا. جدٍّ كبرية رشكتنا اختالف. يوجد لم بالعكس. والعكس موتورز جنرال خري فيه

بالدنا.»12 رفاه من أصيل جزء

التي االقتصادية للقوانني الكربى الرشكات خضوع احتمال فكرة بدت الوقت، هذا بحلول
— املستقلني األعمال مبادرات وأصحاب املحال أصحاب عهد — سالف عهد يف اخُرتعت
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القرن مطلع يف بدأت قد السخرية كانت أمريكا. مثقفي معظم لدى سخرية مثار
والرأسماليني الحرة السوق اقتصاديي ضد العنيفة املسهبة فبلن ثورستاين بخطب
قوة أشد صورة وبلغت ومينز، برييل كتاب يف أقل بقسوة وتواصلت يمجدونهم،13 الذين
الدكتوراه لنيل أطروحته يف تشيمربلن إدوارد اقرتحها التي االحتكارية» «املنافسة بنظرية
مذكرة يف مينز اقرتحها التي ه» املوجَّ «السعر ونظرية ١٩٢٧ سنة هارفرد جامعة من
يمكنها الكبرية األمريكية الرشكات أن النظريتني كلتا لُب كان 14.١٩٣٥ سنة حكومية
من سلسلة ويف منتجاتها. قبول عىل عمليٍّا املستهلكني وتُكره تشاء، كما األسعار تحديد
— جالربيث كنيث جون ط بسَّ العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف الذائعة الكتب
جالربيث شبَّه الجمهور. لعامة بذكاء الرأي هذا — هارفرد بجامعة االقتصاد أستاذ
التي األمريكي االقتصاد علم يف األدبية ِسية املؤسَّ للمدرسة عظيم ممثل آخر وهو —
وهم السوفييتيني، باألباراتشيك التنفيذيني األمريكية الرشكات مسئويل — بفبلن بدأت
والتبذير.15 املفرط االستهالك نحو ه موجَّ هائل نظام إدارة عن البريوقراطيون املسئولون
ِيس املؤسَّ النهج بنبذ منشغلني االقتصاديون كان العرشين، القرن خمسينيات يف
كان األمريكية. الرشكات بشأن آراءه جالربيث يشارك كان معظهم لكن ِعلمهم، من
أرشس تأت ولم شيكاجو، جنوب سايد ساوث يف موجوًدا جالربيث حجج معارضة معقل
بها، االقتصاد قسم من حتى وال شيكاجو بجامعة األعمال إدارة كلية من النقدية املقاالت

الحقوق. كلية من بل
بدائرة عضو أول دايركتور كان املضادة. الثورة زعيم هو دايركتور آرون كان
زمنًا وأمىض سنٍّا، أكرب كان ألنه ربما الحكومة، يف بشكوكه يجاهر فريدمان ميلتون
وهي — روز شقيقته أنبأته وعندما الخزانة). وزارة يف عمل (حيث واشنطن يف أطول
بنيَّتها ١٩٣٨ سنة — شيكاجو بجامعة االقتصاد علم برنامج ثمار من أخرى ثمرة
ا جدٍّ القوية ميوله عليه آخذ لن إنني له «قويل كاتبًا: آرون جاوبها فريدمان، من الزواج
قد دايركتور كان ُمسيئًا.»16 لفًظا شئنا إذا املتسلطة الجديدة؛ االقتصادية الخطة نحو
يُتم لم لكنه الحديث، ويف املحارضات يف — شيكاجو جامعة يف دراسته أثناء — تألق
بجامعة مدرسيه من كثريون أراد وقد اهتمامه. موضع الكتابة تكن فلم قط، أطروحة
دكتوراه، معه تكن لم لكن العرشين، القرن أربعينيات يف الجامعة إىل إعادته شيكاجو
كي للدكتوراه حامًال يكون أن إىل يحتاج ال املرء أن وبما واحدة. لنيل يخطط يكن ولم
17.١٩٤٦ سنة بتعيينه بالجامعة الحقوق كلية االقتصاديون أقنع للقانون، أستاذًا يكون
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رسعان لكن االقتصادي، التحليل وهو واحًدا، مقرًرا األمر بادئ يف دايركتور درَّس
الحقوق كلية عميد مع االحتكار مكافحة قانون يف مقرر تدريس قاد حيث ع؛ توسَّ ما
أسطورة. املقرر هذا وصار املوضوع، هذا يف الصيت ذائعي الخرباء وأحد ليفاي إدوارد
األسبوع من األوىل األربعة األيام يقيض ليفاي كان هناك، كانوا الذين للطالب فوفًقا
ليبني الخامس اليوم دايركتور يكرس وبعدها القائم، االحتكار مكافحة قانون رشح يف
املطاف نهاية يف لكنه بأنفه، ليفاي شمخ البداية يف اقتصادي. معنى أي من خلوِّه أسباب

يلني. ال الذي االقتصادي دايركتور بمنطق اقتنع
يف شيكاجو جامعة يف القانون دَرس الذي بورك، روبرت يقول الطالب. فعل وكذلك
أو االحتكار مكافحة مقرر درسوا ممن منا «كثريون العرشين: القرن خمسينيات أوائل
رؤيتنا هذا غريَّ فقد ديني. ل تحوُّ بأنه إال يوصف أن يمكن ال ملا تعرَّضوا االقتصاد مقرر
االقتصاد علم يف تعاليمه ليجعلوا دايركتور طالب من كثريون مىض بأرسه.»18 للعالم

انطلقت. قد أكاديمية حركة هناك كانت املهنية. حياتهم محور
ما، لداٍع األعمال عالم يف تحدث األشياء أن يف تتمثل الرئيسية دايركتور رسالة كانت
تمارس وهي الخفية سميث آدم يد عادة فسريى كاٍف، بإمعان املرء يدقق عندما وأنه
بجامعة االقتصاد أستاذ — ستيجلر جورج كتب موتورز. جنرال يف حتى تأثريها،
حللها التي العديدة املمارسات من واحدة كل «يف يقول: — أفكاره يف وشبيهه شيكاجو
التمس ذلك)، إىل وما البيع، سعر عىل واملحافظة االخرتاع، وبراءات الرشطية، (البيوع
هو أحيانًا الداعي كان املمارسة. تبني إىل األعمال رجال يقود الذي الربح طلب داعي
مهمة.»19 كفاءة تحقق املمارسة كانت أخرى أحيان يف لكن االحتكارية، القوة ممارسة
إىل عموًما، يُعتقد كان مما كثريًا أقل حاجة هناك لذلك، نتيجة بأنه دايركتور وجادل

املستهلك. لحماية لوائح أو االحتكار ملكافحة قوانني
القرن ستينيات وأوائل خمسينيات أواخر يف ُدشنت منفصلة، فكرية مدرسة ثمة
فريجينيا، جامعة بالتدريسيف اشتغال شيكاجو جامعة ثمار من اثنتني أيدي عىل العرشين
حجج مع تماًما املدرسة هذه انسجمت وقد تالوك، وجوردون بيوكانان إم جيمس وهما
املدرسة هذه به تعرف صارت الذي االسم — العام» االختيار «نظرية قالت دايركتور.
الذاتية؛ مصالحها بغية تترصف اقتصادية كائنات واملرشعني التنظيمية األجهزة بأن —
هذا امزج لالقتصاد.20 أصلح هو ما لفعل بحق عليها االعتماد يمكن ال أنه يعني مما
جعلت التي لألسباب شامل واسع تفسري عىل تحصل وسوف االقتصاد، وعلم بالقانون

جيدة. الحرة واألسواق سيئًا التنظيم

166



السوق طاعة عىل الرشكات يحمل جنسن مايكل

ينتمي الذي واالقتصاد القانون فريق يف العضوية كامل عضًوا فريدمان ميلتون يكن لم
من تحوله أثناء لكن آخر. بعمل ا جدٍّ مشغوًال كان إذ دايركتور؛ آرون صهره إليه
تقديم مسئولية فريدمان توىل العرشين، القرن ستينيات يف إعالمي نجم إىل أكاديمي
كبري. حد إىل عدائيٍّا زال ما كان الذي الخارجي العالم إىل شيكاجو بجامعة زمالئه أفكار
شيكاجو جامعة نظر وجهة تايمز» «نيويورك مجلة صفحات عىل رشح ،١٩٧٠ سنة يف
حديثه حوله تمحور الذي الحدث كان األمريكية. الحياة يف املساهمة الرشكات دور يف
مجال يف الناشط — نادر رالف بقيادة حركة وهي موتورز»، جنرال «حملة ظهور هو
إدارة مجلس عضوية إىل العامة» «املصلحة عن ممثلني ثالثة لضم — املستهلك حماية
العرشين القرن سبعينيات طوال الفكرة لهذه نادر ج روَّ وقد السيارات. صناعة عمالق
نظًرا املدنية؛ املسئولية من رفيعة بمستويات املساهمة الرشكات إلزام برضورة مجادًال

حكومي. بتدخل أُنشئت ألنها
اجتماعية مسئولية «توجد يقول: كتب حيث مختلف؛ تفسري فريدمان لدى كان
يف وتنخرط مواردها تستخدم أن وهي الرشكة؛ لها تتحمَّ — فقط وواحدة — واحدة
منافسة يف تنخرط أنها بمعنى اللعبة، بقواعد ملتزمة دامت ما أرباحها لزيادة أنشطة
زعموا الذين التنفيذيون الرشكات مسئولو يكن لم احتيال.» أو غش دون وحرة مفتوحة
«يقوضون كانوا بل فحسب، مساهميهم يغشون أسمى هدف لتحقيق يناضلون أنهم

الحر».21 املجتمع أساس
لكنها والحرية»، «الرأسمالية كتابه يف قبل من الحجة بهذه ح رصَّ قد فريدمان كان
صادمة حجًجا هذه كانت مختلفني. قراء إىل بكثري، أكثر قراء إىل وصلت املرة هذه
عليها، عيناه ِسية املؤسَّ الليربالية عىل املحسوبة «تايمز» مجلة يف مشرتك شخص يفتح
القراء بريد صفحة تمتلئ كانت ما ورسعان سبتمرب، شهر أيام من أحد يوم صبيحة
سميث آدم أفكار عن فريدمان «دفاع أحدها: قال التي الغاضبة، بالتفنيدات باملجلة
طالب أحد وأعلن التكوين.» لسفر الحرفية الحقيقة عن جراهام بييل بدفاع أشبه املحضة
الدعاية يواصل الذي العقل «رمز فريدمان أن هارفرد بجامعة األعمال إدارة ماجستري

األفق.»22 يف وضوًحا تزداد التي النُّذر متجاهًال الراهن» «للوضع
األمر). يف أتأمل عندما جراهام، (وبييل فريدمان النُّذر بهذه جاء من أن الحقيقة
كثريًا الرشكات أباراتشيك يحكمه جامد اقتصادي ملشهد جالربيث تصوير احتوى لقد
القرن من السبعينيات يف لكن العرشين. القرن وستينيات خمسينيات يف الحقيقة من
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الدراسية. االقتصاد كتب من مأخوذ بيشء أشبه يبدو أخذ األمريكي االقتصاد كان ذاته،
حاوية ظهور ذلك يف ساعدهم — البالد خارج من اآلتون النعمة محدثو املنافسون بدأ
األمريكيني العمالقة ينافسون — البحار عرب النقل تكلفة معظم عىل قضت التي الشحن
موتورز جنرال أو ستيل إس يو يف التنفيذيني املسئولني بمقدور يعد لم ويفوزون.23
أيديهم، بني أُسارى ملستهلكني قليلة بكميات املنتجات وطرح يشاءون كما األسعار تحديد
تنافسية سوق يف الفشل أو النجاح إال أمامهم يكن لم مناسبًا. يرونه الذي النحو عىل

. بحقٍّ
ال الكبرية املساهمة الرشكات حتى إنه قولهم يف محقني ومريدوه دايركتور كان
الفكري الهراء هذا نبذهم يف — تجاهلوا لكنهم االقتصادية، بالقوانني االستهانة يمكنها
بني الفصل وهو الوقت، بمرور داللته يفقد لم برييل حجة يف األهمية بالغ عنًرصا —
بالرشكات سميث) آدم عن (ناهيك برييل اهتمام أثار قد كان الذي واإلدارة، امللكية
بجامعة وزميله جنسن مايكل كان فقد أبًدا؛ تقلق ال لكن األول. املقام يف املساهمة

اكتشافه. ويعيدا الفصل هذا ينقذا أن يوشكان مكلنج ويليام روتشسرت
قبل ومن خاصة، مؤسسة فيها يدرِّسان ومكلنج جنسن كان التي الجامعة كانت
املؤسسات أثرى من كواحدة العرشين القرن ستينيات يف برزت الطموح، متواضعة كانت
يف بكثافة استثمرت أنها املفاجئة روتشسرت ثروة يف السبب كان أمريكا. يف التعليمية
باألخصِّ األخرية الرشكة وكانت وزيروكس، كوداك إيستمان هما محليتني رشكتني أسهم
ُعظمى من واحدة إىل مغمورة رشكة من تحولت حيث األسهم؛ سوق يف ضجة أثارت قد
الجديدة.24 الناسخة آلتها قوة خلفية عىل عقد نصف غضون يف أمريكا يف قيمة الرشكات
أيًضا كان أن تصادف الذي — الجامعة إدارة مجلس رئيُس أغرى ،١٩٦٢ سنة ويف
بجامعة األعمال إدارة كلية برتك واليس ألن دبليو — زيروكس إدارة مجلس رئيس

روتشسرت. لجامعة الجديد الرئيس ليكون شيكاجو
— مكلنج فاستقدم شيكاجو، جامعة من اقتصاديني تعيني يف عاجًال واليس بدأ
البحرية تحليل مركز ويف راند يف يعمل كان الذي شيكاجو جامعة يف فريدمان تلميذ
قوية انطالقة أجل من جنسن بدوره مكلنج وعني األعمال. إدارة لكلية عميًدا وعينه —
استثماري كصندوق يدار وقٍف نجاُح مكَّن فقد وبالتايل املالية. بدراسة الخاص لربنامجه
بالربهنة األكاديمية سمعته صنع أكاديمي تعيني من روتشسرت جامعة جريء مشرتك
عند كثريًا جنسن يتوقف لم وهمي. الجريئة املشرتكة االستثمارية الصناديق نجاح أن عىل
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الكلية، استثمار اسرتاتيجية استعراض ومكلنج هو إليه ُطلب يوم وذات املفارقة. هذه
كبرية. تغيريات القرتاح يكفي بما أحمق يكن لم منهما أيٍّا لكن

بحثًا يكتبا أن «تايمز»، مجلة يف فريدمان مقالة مستلِهمني ومكلنج، جنسن قرر
كانا .١٩٧١ سنة صيفي مؤتمر إىل يقدمانها لألعمال» الالاجتماعية «املسئولية عن
بسيطة، مسألة ستكون االقتصاد لغة إىل الصحفية فريدمان حجج ترجمة أن يظنان
أن رأينا كاقتصاديني. األمر إىل ننظر «بدأنا متذكًرا: جنسن يقول كذلك. تكن لم لكنها
الرشكتني يديرون الذين األشخاص ألن مثىل؛ نتيجة تضمن لن رشكتني بني املنافسة
قائًال أيًضا، مقالته يف املشكلة هذه إىل نوه قد فريدمان وكان الخاصة.» دوافعهم لديهم
عندما دائًما تنشأ املشكالت وإن «الوكالء»، ومديريها «األصالء» هم ما رشكة مالك إن
اكتفى فريدمان أن حني يف لكن باألصالء. االعتناء تتجاوز مسئوليات الوكالء يتوىل
ومكلنج جنسن نظر السلوك، ذلك يسلكوا أال» «ينبغي التنفيذيني املسئولني بأن بالقول

املديرين. بواعث عىل أعمق نظرة
مختلًفا اسًما أعطياها لكنهما واإلدارة، امللكية بني الفصل بشأن برييل حجة كررا
برييل تفحم أن شأنها من كانت املعادالت من بمجموعة ومثَّالها الوكالة»، «تكاليف هو
حكومي؛ تدخل عىل يشتمل ال املأزق من مخرًجا رأَيَا كما .(١٩٧١ سنة مات (الذي
البيانات تماًما «تعكس األسهم سوق أن عىل التعويل يمكن إذ الكفء؛ السوق وهو أال
الرشكات وستعاَقب الفور. عىل متاحة تكن لم التي البيانات وبعض بل كافة»، املتاحة
بانخفاض املساهمني مصلحة يف يصب بما الترصف يف التنفيذيون مسئولوها أخفق التي
ر وفَّ وقد سرتيت، لوول مرتوكة بالتايل املديرين سلوك رصد مهمة كانت األسهم. أسعار
أكثر سلوًكا تسلك الرشكات ويجعل الوكالة تكاليف يقلص كان الذي — الرصد هذا
السمرسة ورشكات املشرتكة االستثمارية الصناديق يدعو ملا عقالنيٍّا تفسريًا — كفاءة
جادل السوق. عىل التفوق يستحيل بينما األسهم تحليل عىل الدوالرات ماليني إنفاق إىل
الكلية القيمة هو شأن ذات املالية األوراق محليل جهود يجعل ما بأن ومكلنج جنسن

السوق.25 يف املتداولة لألسهم املزيدة
لفرضية تتصدى أن مختلف أمر كبرية. خطوة خطا قد الكفء السوق مفهوم كان
أن يمكن فهناك التعبري. جاز إذا الطبيعي موطنها يف أي فيه؛ صيغت الذي العلم يف
مختلفة ظروف ويف سابق وقت يف اليشء «عرفوا وأشخاًصا وشكوًكا تحذيرات املرء يجد
كثريًا فإن آخر، علم إىل منقوصة غري النظرية هذه مثل تُنقل وعندما مواتاة.» وأقل
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مرة ألول انتقلت قد العقالنية السوق فكرة كانت الرحلة. أثناء حتًما يضيع األمتعة من
فروقها ضاعت حيث املالية؛ هو الذي التجريبي الفرعي العلم إىل النظري االقتصاد من
جنسن أراد بعًدا. أشد مجال إىل طريقها يف آنذاك وكانت بل شدتها، وازدادت الدقيقة
التي املصالح تضاربات لحل األسهم لسوق الجماعي الحكم عىل يعتمدا أن ومكلنج

عديدة. ألجيال واملساهمني التنفيذيني واملسئولني األكاديميني مضاجع ت قضَّ
األمريكية الرشكات استجابت فقد الفور؛ عىل صيته ذاع هذا من أيٍّا أن نقصد ال
١٩٧٣-١٩٧٤ يف النفطية األزمة أحدثته الذي التنافسية البيئة يف للتغيري بفتور الكربى
حتى كان لكنه الفور، عىل جليٍّا يكن لم الذي واليابانيني األملان املصنِّعني نجم وصعود
انخفضمؤرشستاندرد حيث املالحظة؛ يف أرسع بالتأكيد األسهم سوق كانت داللة. أكثر
أكثر ١٩٧٧ سنة إىل ١٩٧٣ سنة من الفرتة يف — التضخم حسب املعدل — بورز آند
الصادرة اإلشارات كانت .١٩٢٩ سنة بدأت التي الخمس السنوات يف انخفاضه من حتى
من اإلصالح إىل بحاجة األمريكية الرشكات كانت واضحة. املعرفة واسعة السوق عن

اهتمام. إعارة عىل التنفيذيون املسئولون يُحمل كيف هو السؤال كان شأنها.

متبجح بروكليني وهو سترين، جويل ص تخصُّ هذا وصار الخيارات. أحد اإلقناع كان
جنسن مايكل التحاق سنة شيكاجو بجامعة األعمال إدارة ماجستري بربنامج التحق
ذلك من بدًال وذهب الدكتوراه، عىل للحصول هناك يبق لم لكنه به، سكولز ومايرون
املالية املشورة يقدم بقسم أُلحق حيث نيويورك؛ يف مانهاتن تشيس بنك يف للعمل
مساعدة عىل تركز املشورة تلك كانت ،١٩٦٤ سنة سترين جاء عندما املقرتضة. للرشكات
أستاذه بحجج لتأثره نظًرا التقارير. يف الواردة أرباحها استخالصعصارة عىل الرشكات
حقيقة إدراك يمكنهم املساهمني بأن مقتنًعا سترين كان ميلر، مريتون شيكاجو بجامعة
واالقتناءات االستثمارات جميع عىل الحكم هو املفتاح كان املحاسبية. املكائد هذه مثل
عوائد للمساهمني تدر أن ح املرجَّ أِمن ومودلياني: ميلر بمعيار األخرى اإلنفاق وقرارات
يف آخر مكان يف مماثلة مخاطر مستويات عند تحقيقه املساهم يتوقع أن يمكن مما أعىل

السوق؟
لصحيفة كتب ،١٩٧٢ سنة ويف األفكار. لهذه جمهوًرا سترين وجد الوقت بمرور
ليس الحقيقة يف السوق يحرك ما بأن فيها جادل رأٍي مقالة جورنال» سرتيت «وول
متطلب ويفوق يتجاوز الذي املتوقع النقدي «التدفق بل املتوقعة، األرباح حتى وال األرباح
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أثبت رشكة. ألية الوحيد املالك به يهتم ما هو هذا املرشوع.»26 من املتوقع االستثمار
مقالة أفضت الكبرية. الرشكات يف املساهمون أيًضا إليه يسعى ما هو هذا أن سترين
كل يُنرش عمود وإىل أخريات، إىل جورنال» سرتيت «وول صحيفة يف األوىل سترين
«وول برنامج عىل منتظًما ضيًفا صار اللندنية. تايمز» «فاينانشال صحيفة يف أسبوعني
قسم عن عبارة به خاصة مكتبًا البنك يف أنشأ إس. بي بي شبكة عىل ويك» سرتيت
يف ونجح مرموقة عمالء قائمة استقطب بولييس» فاينانشال «تشيس يسمى استشاري
نايت تشاك وأبرزهم سترين، تفكري طريقة إىل التنفيذيني الرؤساء من العديد استمالة
لويس، سانت يف الكائنة األنشطة متعددة إلكرتيك إمرسون رشكة قيادة زمام توىل الذي
يف أداءً الرشكات أنجح من واحدة إىل حولها سترين وبمساعدة ،١٩٧٣ سنة يف وذلك

العرشين. القرن من األخري الربع يف األسهم سوق
تجمعها أخرى استشارية رشكات العرشين القرن سبعينيات يف الوجود إىل خرجت
رحم من كونسلتنج ماراكون فخرجت مماثلة. مشورة لتقديم األكاديمية باملالية روابط
أستاذ — رابابورت ألفريد صنيعة ألكار وكانت فارجو. ويلز يف اإلدارة علوم قسم
مجلة يف ١٩٨١ سنة نرشت مقالة يف له. وزميل — نورثوسرتن بجامعة املحاسبة
كتب حيث وانترش؛ ذاع اسًما النهج هذا عىل رابابورت أطلق ريفيو»، بيزنس «هارفرد
«هل هو: ما رشكة يف اسرتاتيجي مخطط أي يواجه الذي األسايس السؤال إن يقول
للتوصل إنه يقول رابابورت ومىض للمساهمني؟»27 مضافة قيمة الرشكة خطة ستخلق
املتوقع العائد املرء يقيس أن يجب هذه، املضافة» املساهمني «قيمة خلق كيفية إىل
املال، رأس تكلفة ولحساب املال. رأس تكلفة عىل الرشكة تستثمره استثمار أي من
وسنكوافيلد إبتسون إليها توصل التي األسهم مخاطر عالوة باستخدام رابابورت أوىص

روزنربج. بار وضعها التي بيتا ومقاييس
خلق عىل لريكزوا يكونوا لم التنفيذيني الرشكات مسئويل لكن به، بأس ال ذلك كان
ريفيو». بيزنس «هارفرد مجلة يف هذا عن قرءوا أنهم ملجرد للمساهمني مضافة قيمة
لكن ذلك، إىل السبل أحد األسهم بأسعار األجر ربط وكان حوافز، إىل يحتاجون كانوا
رشاء خيارات كانت العرشين. القرن سبعينيات يف شعبيته أكثر فقد قد كان النهج ذلك
ملكافأة ذاته القرن وستينيات خمسينيات يف واسًعا استخداًما استُخدمت قد الرشكة أسهم
مالذًا كانت أنها كما املساهمني. ومصالح مصالحهم بني والتوفيق التنفيذيني املسئولني
بالخيارات، اشرتوها التي باألسهم التنفيذيون املسئولون احتفظ إذا أنه ذلك رضيبيٍّا؛
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ملعدالت تخضع رأسمالية كمكاسب بل كدخل ال الرضيبة عليها تُفرض مكاسبهم كانت
ستينيات يف وتدريجيٍّا ثابتًا تخفيًضا الرضيبية امليزة تلك ُخفضت كثريًا. أقل رضيبية
جور آل املتحدة الواليات شيوخ مجلس عضو لها ض مخفِّ أكرب (وكان العرشين القرن
أن يعني ال هذا املشهد. من فعليٍّا الخيارات اختفت .١٩٧٦ سنة بالكلية وأُلغيت األب)،
رؤية يشاءوا لم األسهم، أسعار تدهور ظل ففي ذلك؛ أقلقهم التنفيذيني املسئولني معظم

حذوها. تحذو أجورهم
لو األسهم؟ سوق لحكم اهتماًما يعريون التنفيذيني املسئولني جعل يمكن فكيف
«ذلك» كان لربما الشارع، يف بهم واإللقاء رشكتهم ما شخص رشاء احتمال يقلقهم كان
يُطلق آنذاك (كانوا االستحواذ أخصائيو صار العرشين، القرن خمسينيات يف حافًزا.
املساهمني أصوات عىل السيطرة لكسب معارك لخوضهم التوكيالت»؛ «أخصائيو عليهم
من األبرز املعركة وقعت األمريكية. الرشكات مشهد يف ا مهمٍّ عامًال مرة ألول بالوكالة)
السابق كولومبيا جامعة نجم قدَّم عندما ،١٩٥٤ سنة يف األوىل االستحواذ معارك بني
فشل وارد. مونتجومري التجزئة بائع عىل للسيطرة عرًضا ولفسون لويس القدم لكرة
عىل الضغط مارسوا حيث ا؛ مضادٍّ هجوًما التنفيذيون الرشكة مسئولو وشنَّ ولفسون،

الرببرية.28 الهجمة هذه لوقف الكونجرس
لالستحواذ املناهضة الحركة نيوجرييس والية عن وليامز هاريسون السيناتور م تزعَّ
األخرية، السنوات «يف :١٩٦٥ سنة الشيوخ مجلس منصة عىل من وقال الرشكات، عىل
أصحاب قراصنة عليها سيطر أن بعد واجهة رشكات إىل تُختزل أبيَّة عريقة رشكات رأينا
عاتق عىل تقع الصناعي التخريب من النوع هذا مثل منع عن املسئولية بيضاء. ياقات
اإلدارة يضع قوانيننا تساهل لكن ومساهميها. التهديد لهذا املعرضة الرشكات إدارة
كيف أما العدو.»29 مع رصاعهما يف ملحوظ نحو عىل ُمواٍت غري موضًعا واملساهمني
عالوة دفع يريدون كانوا أشخاص أيدي عىل موات غري موضًعا املساهمني وضع يمكن
حقيقيٍّا، كان اإلدارة يهدد كان الذي الخطر لكن لغًزا، فكان أسهمهم؛ نظري سعرية
نقاد معظم كان ذلك، إبان واشنطن. يف قوي ضاغط بحضور الرشكات مديرو واحتفظ
جالربيث كنيث جون قبيل من (أشخاص السيايس اليسار من يأتون األمريكية الرشكات

سرتيت. وول غزاة لقبول متحمسني يكونوا ولم نادر)، ورالف
سنة دفعة شيكاجو بجامعة الحقوق كلية خريج — مان لهنري املجاَل ذلك ترك
يصبح ألن يخطط وهو أتاها حيث هناك؛ املعتادة التحول بتجربة مر قد وكان — ١٩٥٢
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بالسوق اإليمان راسخ «مؤمنًا سنوات بثالث ذلك بعد وخرج العمالية، للنقابات محاميًا
مسارات يف السري إىل الرشكات بحوكمة اهتمامه قاَده للقانون، شاب كدارس الحرة.»
شيكاجو بجامعة أساتذته نبذه الذي الرجل برييل، قبله بعضها طَرق لالهتمام مثرية
أخصائيي من وغريه بولفسون املعجبني من وصار برييل مان راَسَل «مجنونًا». باعتباره
عنها تحدث التي واإلدارة امللكية معضلة لحل األهمية حاسمي اعتربهم الذين التوكيالت،
القانونية، باملطبوعات املنشورة املقاالت من عديد يف الفكرة هذه إىل تطرقه وبعد برييل.
يف ١٩٦٥ سنة إيكونومي» بوليتيكال أوف «جورنال دورية يف مباًرشا تناوًال تناولها

معلمية. مقالة ذلك بعد أصبحت مقالة
األدبيات يف استياء موضع املتنافسني بني واالستحواذات االندماجات كانت لطاملا
أمام الخيارات عدد تقلص وبالتايل السوق؛ يف املتنافسني عدد تقلص ألنها القانونية؛
بل ما، رشكة منتجات سوق عىل نظرتك يف تقترص لم إذا بأنك مان جادل املستهلكني.
يف االندماجات هذه مثل ستبدأ الرشكات»، عىل االستحواذ «سوق اه سمَّ ما إىل نظرت
بعض ر توفِّ التي هي وحدها االستحواذ «خطة يقول: كتب كثريًا. أفضل بمظهر الظهور
قوية حماية توفر الطريقة وبهذه الرشكات، مديري بني التنافسية للكفاءة الضمان
هيئة جهود إن اإلدارة. يف يد لهم ليس الذين الصغار املساهمني من هائلة أعداد ملصالح
االستئماني الواجب مفهوم تطوير خالل من املساهمني لحماية واملحاكم املالية األوراق
واعرتف اآللية.»30 بهذه بمقارنتها الحقيقة يف ضئيلة تبدو املشتقة املساهمني ودعوى
وكبري موجب «ارتباط وجود تفرتض أن بد ال الحجة، هذه تصدِّق كي بأنك آنذاك مان
السيئون فاملديرون الرشكة».31 تلك ألسهم السوقي والسعر الرشكة إدارة كفاءة بني
لم لالستحواذ. رشكاتهم تعرض احتمال يزيد مما األسهم؛ أسعار بانخفاض سيعاَقبون
الكفاءة هذه مثل عىل «برهانهم» بعد قدموا قد األعمال إلدارة شيكاجو كلية يف َمن يكن

قادًما. يراه كان مان لكن السوقية،
عىل االستحواذ ملحاربة قانونًا ذلك من الرغم عىل وليامز السيناتور استصدر
أقل النهائي وليامز قانون جعل يف دوًرا لعبت مان أفكار لكن ،١٩٦٨ سنة الرشكات
إطالق القانون هذا وحظر األمر.32 بادئ يف اقرتحه قد السيناتور كان مما تشدًدا

تماًما. عدائي استحواذ إطالق يمنع لم لكنه تنبيه، دون عدائي استحواذ
أغلبها يف — ذلك غري أم عدائية — االستحواذات كانت العرشين، القرن ستينيات يف
فالرشكات كابيتال. فيديليتي صندوقه يف تساي جريي كدسها التي الرشكات عمل من
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والتلغراف الهاتف (رشكة تي تي وآي يف، تي إل مثل — األنشطة متعددة الناجحة
واألقل األرخص الرشكات لرشاء مرتفع بسعر ر املسعَّ سهمها استخدمت — الدولية)
األسمهم، أسعار بهبوط اتسمت التي الفرتة تلك العرشين، القرن سبعينيات ويف جاذبية.
كانت العقد، منتصف بحلول لكن األسهم، كل عىل االستحواذات هذه مثل تفلح تعد لم
بدأت فائضة نقدية لديها التي الرشكات أن لدرجة بشدة، انخفضت قد األسهم أسعار
صانع عىل العدائي نيكل إنرتناشونال رشكة استحواذ آذن صفقات. عن بحثًا تتشمم
٢٢٤ مقابل ١٩٧٤ سنة كومباني) باتري ستوريج (إلكرتيكال بي إس إي البطاريات
العرض صاحب ألن خصوصيته؛ له جديد عهد ببداية بالكامل نقًدا ُدفعت دوالر مليون
الرشكات من رشكة ممثلته وكانت املمتازة، الرشكات من تعدين عمالق كان العدائي
ذلك لديها كثرية رشكات هناك تكن لم ستانيل. مورجان وهي سرتيت، بوول املمتازة

ماليٍّا. خبريًا يتطلب االستحواذات طفرة ظهور وكان عاطًال، املال من القدر
طالب وهو صادف قد ميلكن كان املايل. الخبري ذلك هو ميلكن مايكل وكان
صادرة دراسة العرشين القرن ستينيات يف بريكيل يف كاليفورنيا بجامعة بكالوريوس
الرتبة متدنِّية السندات أن تثبت االقتصادية للبحوث الوطني املكتب عن ١٩٥٧ سنة
تسعري نموذج منظور من معقوًال هذا بدا الرتبة. عالية السندات من أفضل عوائد حققت
كانت رتبتها موديز أو بورز آند ستاندرد ضت خفَّ التي فالسندات الرأسمالية، األصول
املستثمرون يجني أن بد» «ال لذا رتبتها؛ تخفض لم التي السندات من مخاطر أعىل تُعترب
تسمى التي السندات هذه يف يستثمر طالبًا زال ما وهو ميلكن بدأ رشائها. عىل مكافأة
ريبيل هاريمان دركسل املتعثرة السمرسة رشكة يف ليعمل ذهب وعندما الرديئة. السندات
من أعمال مرشوع يبني بدأ وارتون، كلية من األعمال إدارة ماجستري عىل حصوله بعد

السندات. هذه بيع
كانت بل «رديئة»، سندات األوىل األيام يف يبيعها ميلكن كان التي السندات تكن لم
وكان كذلك، تعد لم لكنها ومضمونة آمنة يوم ذات بدت التي بالرشكات خاصة سندات
«يصنِّع» دركسل بدأ ،١٩٧٧ سنة يف لكن العرشين. القرن سبعينيات يف منها كثري هناك
تصنيفات ذات سندات إصدارات تغطية يضمن أن بذلك وأعني الرديئة، السندات هذه
املائة يف ١٠ إىل التضخم معدل ارتفاع ظل يف البداية. من مرتفعة فائدة وأسعار متدنية
عىل أنه معناه هذا وكان املستثمرين، العائد» «مرتفعة السندات هذه اجتذبت وأكثر،
بالنسبة حتى ممكنًا آنذاك أصبح متعثرة، تزال ال كانت األسهم سوق أن من الرغم
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عهد يبدأ أن باإلمكان بات الدين. سوق يف طائلة أمواًال يجمعوا أن املضاربني لصغار
االستحواذات.33 من جديد

أعالهم كان ومؤثرون. مفوَّهون مدافعون العدائية لالستحواذات سيكون املرة، هذه
جامعة أكاديميو يكون أال حرص مان لكنَّ شيكاجو،34 بجامعة مرتبًطا دائًما صوتًا
جامعة يف تدريسه وأثناء ،١٩٧١ سنة ففي حجته. فهموا الذين هم وحدهم شيكاجو
صيفية اقتصادية ندوة لحضور البالد أنحاء كل من القانون بأساتذة يأتي بدأ روتشسرت،
كلمة صاحب كان كما الفيدراليني. للقضاة مماثًال برنامًجا استهلَّ بعد وفيما سنوية.
عرض من الرغم وعىل .١٩٨١ سنة السلطة إىل جاءت التي ريجان إدارة لدى مسموعة
أو االستحواذات جماح لكبح الثمانينيات يف الكونجرس يف القوانني مشاريع من املئات
املالية األوراق هيئة رئيس بدأ وعندما قانونًا. ليصبح منها أي يُمرَّر لم الرديئة، السندات
الخزانة وزير أعلن االستحواذات، أخطار من ١٩٨٤ سنة الشديد قلقه يبدي ريجان إبان
واضًحا اإلدارة موقف — لينش ملرييل السابق التنفيذي الرئيس — ريجان دونالد
الوحيدة الوسيلة أحيانًا — وسيلة «توفر ألنها «مفيدة»؛ االستحواذات بأن بترصيحه
أشهر، ببضعة ذلك بعد ُكثر.»35 ملساهمني اململوكة الرشكات يف اإلدارة ملراقبة — املجدية
«سوق بعنوان كامًال فصًال الجمهورية لرئيس السنوي االقتصادي التقرير ن تضمَّ
االقتصاد قسم أساتذة أحد وهو جنسن مايكل وضع من — الرشكات» عىل االستحواذ
سنة املنشورة املبدعة مان مقالة من محدَّثة نسخة مجرد وكان — شيكاجو بجامعة

36.١٩٦٥
أوقفتها حيث املطاف؛ نهاية يف العرشين القرن ثمانينيات استحواذات طفرة انتهت
شيكاجو، جامعة أكاديميي بمنطق تتأثر لم التي املختلفة بالواليات الترشيعية الهيئات
وول أسماء بعض إسقاط عىل مصمم جولياني) (رودي مانهاتن يف أمريكي ومحاٍم
تأخري عىل ساعدت مان حجج قوة لكن الرديئة. السندات سوق وانهياُر الكبرية، سرتيت
روبرتس كرافيس كولِربج مؤسسة أثناءه أحدثت تقريبًا، الزمن من عقد ملدة املصري هذا
أيكان، وكارل بلتز نلسون األعمال وقطبا الرشكات، رشاء يف املتخصصة كومباني آند
لكثريين بدا ما باستخدام أحدثوه وقد االقتصادي، املشهد يف تحوًال — أمثالهما وآخرون
من كثريون كان العرشين، القرن ثمانينيات أواخر بحلول هائلني. وإرساًفا وحشية
موجة أجربت الصناعية، قوتهما وأملانيا اليابان بنت فيما بأنه يجادلون القلقني املعلقني
عباقرة كان االستدانة. يف واإلفراط مصانعها إغالق عىل األمريكية الرشكات االستحواذات

األمريكية.37 التنافسية بالقدرة يرضون مقرتضة بأموال الرشكات رشاء
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االستحواذات موجة بأن مقتنًعا كان أنه وأعني بالعكس، مقتنًعا جنسن مايكل كان
واشنطن يف حججهم وآخرون مان ساق وفيما قوة. أكثر األمريكي االقتصاد تجعل كانت
أعىل لديه جمهور أمام االستحواذات ملزايا جنسن ج روَّ القانون، بمهنة املشتغلني وبني
جعله واملستقبليني. الحاليني األمريكية الرشكات قادة وأعني االرتياب، من ممكنة درجة
إلدارة بكلية ألستاذ يمكن ما أقىص شهرته يف يداني جعله كما جدل، مثار املوقف هذا
يف التقليدية املدرسة صار ملا الرئييس الفكري األب جعله أنه كما يحققه. أن األعمال

العرشين. القرن تسعينيات يف الوطني املذهب يشبه وما بل الرشكات
يف الكفء األسواق حول الجديدة األفكار حققته الذي النجاح كل من الرغم عىل
يف بعُد تغلغلت قد تكن لم االستثمار، عالم من معينة دوائر وداخل الجامعية األحرام
العرشين. القرن ثمانينيات أوائل بحلول أمريكا يف االقتصادية للقوة الحقيقية املراكز
األعمال خارج هم ممن قليلون كان املهد. يف زالت ما بمؤرشات املرتبطة الصناديق كانت
شهدته الذي الحديثة املحفظة بنظرية ه املوجَّ والتحول النمو الحظوا قد االستثمارية
العالم قلب عن بعيًدا زال ما نفسه سرتيت وول كان التقاعدية. املعاشات صناديق
القائم أوًال، بالنظرية القائل النهج أن حني ويف حني. بعد سيصبحه الذي االقتصادي
نفوذه وبسط ميلون كارنيجي يف نشأ والذي األعمال، إدارة تعليم يف السوق، كفاءة عىل
إىل امتد قد كان للتكنولوجيا، ماساتشوستس ومعهد وشيكاجو روتشسرت جامعتي عىل

بعد. هارفرد جامعة وصل قد يكن لم أخرى،38 تعليمية مؤسسات
األعمال، قادة كبار لدى تأثريًا واألكثر أعمال، إلدارة كلية أكرب هارفرد جامعة ظلت
قال ،١٩٧١ سنة ففي هوية؛ بأزمة تمر كانت لكنها االقتصادية، للنظرية مقاومة واألشد
تفوقت ستانفورد إن إيه» بي «إم مجلة آراءَهم استطلعْت الذين األعمال إدارة كليات عمداء
مجدًدا تراجعت قد هارفرد جامعة كانت بعام، ذلك وبعد األكاديمية. الجودة يف عليها
للتكنولوجيا.39 ماساتشوستس ومعهد شيكاجو جامعة بعد لتحلَّ الرأي استطالع يف
كتب حيث ذاتها؛ هارفرد جامعة إدارة من حتى يأتي النقد صار العقد، نهاية وبحلول
األعمال إدارة كلية إن يقول ١٩٧٩ لسنة السنوي تقريره يف بوك ديريك الجامعة رئيس

املبتكرة.40 األبحاث من قليًال إال تنتج وال ذاتها عىل منكفئة صارت
من يبيعه. جنسن كان ما رشاء يف راغبة األعمال إلدارة هارفرد كلية كانت وهكذا
روتشسرت. جامعة يف املقتنعني إقناع محاولة من قليًال يسأم بدأ قد جنسن كان جانبه،
الجامعة مع تعاقد ما رسعان لكن زائر، كأستاذ بوسطن حرم عىل وفد ،١٩٨٤ سنة ويف
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صار الوكالة نظرية حول متمحوًرا التنظيمي السلوك يف مقرًرا وابتكر متفرغ، كأستاذ
أنه كما األعمال. إدارة كلية يف شعبية األكثر االختياري املقرر سنني بضع غضون يف
يعد فلم هارفرد، جامعة يف أستاذ منصب إياه منحه الذي املنرب من كاملة استفادة حقق
إيكونوميكس». فاينانشال أوف «جورنال دورية يف املالية خرباء ألقرانه بحججه يُدِيل
تايمز». «نيويورك وصحيفة بل ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة يف يُنرش آنذاك كالمه كان
آلية االستحواذات سوق «توفر :١٩٨٥ سنة تايمز» «نيويورك لصحيفة جنسن قال
تتطلبهما اللتني األصول توزيع وإعادة الكربى الهيكلة إعادة إلتمام ومجردة وقوية فريدة
يقول بسنة ذلك بعد وكتب املستهلكني.»41 وأفضليات التكنولوجيا يف التغريات باستمرار
بناء إىل املفرط، االستثمار إىل ميًال لديهم أن الرشكات مديري معظم مع املشكلة إن
عادة. أجورهم ويزيد غرورهم يريض النمو أن ذلك يف والسبب ينبغي. مما أكرب رشكات
عمليات حتى — مقرتضة بأموال الرشاء عمليات من وغريها العدائية االستحواذات أرهقت
ت غريَّ مديونيات بأعباء الرشكات كاهَل — اإلدارة بها تبادر التي مقرتضة بأموال الرشاء
الرشكة رفُع يؤتي الحاالت، هذه «يف :١٩٨٦ سنة يقول جنسن كتب املديرين. سلوك
إذ ثماًرا؛ القديمة بصورتها الوجود يف االستمرار معها تستطيع ال لدرجة بشدة ماليٍّا
أكرب بقيمة تتمتع التي األقسام وبيع التوسع برامج تقليص تحفز التي األزمة يخلق

الرشكة.»42 خارج
يقترص األمر يكن لم اإلطالق. عىل مان قدمه مما أشمل حجة يقدم جنسن كان
دراسة كانت املساهمني. تجاهل من الرشكات مديري يمنع االستحواذات تهديد أن عىل
د موحِّ واحد هدف إىل يحتاجون الرشكات مديري بأن أقنعته قد الوكالة لتكاليف جنسن
فلو االقتصادية. القيمة هو معنى له الذي الوحيد والهدف جيًدا، أعمالهم يؤدوا كي
فليكن للمساهمني، خلقها من أبسط الرديئة السندات لحملة القيمة تلك خلق أن تبنيَّ
سنة يف قديًما ميلر ومريتون مودلياني فرانكو عليه برهن وما حال، بأية ذلك، كان ذلك.

سواءً. ١٩٥٨
فبإجبار به. بأس ال اإلدارة دوران معدل بها. بأس ال األزمة به. بأس ال الدين
األداء، قارصة املصانع وإغالق الواعدة غري األعمال مشاريع عن التخيل عىل الرشكات
كتب التنافس. عىل قدرة أعظم أمريكا تجعل مقرتضة بأموال الرشاء عمليات كانت
الضعف لنقطة حل «بإيجاد يقول: ١٩٨٩ سنة ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة يف جنسن
عىل واملديرين ك امُلالَّ بني الرصاع وأعني — الكبرية العامة الرشكة تعرتي التي املحورية
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ملحوظة مكاسب الجديدة املؤسسات هذه تُحقق — الرشكة موارد واستخدام السيطرة
للمساهمني.»43 املضافة والقيمة العاملني وإنتاجية التشغيلية الكفاءة يف

حيث الجديدة؛ بالفكرة ُمالكها لتفيد الرشكات إدارة برضورة القائلة الفكرة تكن لم
هو جديًدا كان ما الحديثة. الرشكة فجر بزوغ منذ مراًرا، وتُنتهك عَرًضا، تناَقش ظلت
تفوَّه التي اإلعجاب كلمات هنا ونقتبس العاملية. جنسن لرؤية الشاملة والطبيعة القناعة

مضض: عىل يساري ناقد بها

ناقد غري بقبول تُقرن عندما — أنها هي جنسن لرؤية الكربى امليزة
االقتصادي. للتنظيم دة موحَّ ميدانية نظرية تعدل — الكفء األسواق لعقيدة
األمثل نحو الحقيقية االستثمارية القرارات ستوجه العليمة املالية فاألسواق
دون التوجيه هذا املالك-املديرون سيتبع الحوافز، من املالئمة وباملجموعة لها،

تحفظ.44

تعتنقها أيديولوجية بمنزلة هذه جنسن» «رؤية كانت العرشين القرن ثمانينيات يف
كذلك. تظل لم لكنها األقلية،
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العارش الفصل

االقتصاديشخصية الرجل يمنح تالر ديك

القرن سبعينيات يف االقتصاد إىل عائدة طريقها إيجاد يف تبدأ البرشية الطبيعة
أحيانًا. األسواق تخفق كيف دراسة يف يبدءون واالقتصاديون العرشين،

∗∗∗

من أكثر يفلح الثناء أن هي إيصالها يحاول كانيمان دانيال كان التي الوحيدة النقطة
النفس علم أستاذ ألقى الذين اإلرسائييل الطريان بسالح الطريان معلمو أبدى العقاب.
ستينيات منتصف يف القدس يف اليوم ذلك مسامعهم عىل الكلمة هذه العربية بالجامعة

بقوله: املخرضمني املعلمني أحد عليه ورد وارتيابًا، تردًدا العرشين؛ القرن

بعض يف أدائهم لرباعة الجوية الكلية طالب عىل أثنيت عديدة مناسبات يف
جديد، من بها القيام يحاولون كانوا وعندما الجوية، االستعراضية املناورات
وجه يف أرصخ كنت ما كثريًا أخرى، ناحية من عام. بوجه يسوء أداؤهم كان
رجاءً لذا التالية؛ املرة يف عام بوجه يتحسن أداؤهم وكان أدائهم، لسوء الطالب

يحدث. ما هو العكس ألن يفلح؛ ال والعقاب يفلح الثواب إن لنا تقل ال

أداء احتمال يكون أن الطبيعي من أن فوًرا كانيمان أدرك اإلحصاء، درس كرجل
املرة يف أفضل أداءً عليها) الثناء نال ثم (ومن برباعة مناورة للتوِّ ذ نفَّ الذي الطالب
غري أداء هو السوء شديد أو الجودة شديد فاألداء . للتوِّ أخفق بطالب مقارنة أقل التالية
أيًضا أدرك كانيمان لكن الفور. عىل يتكرر أن املرجح غري من أنه يعني مما اعتيادي،
نميل ألننا «نظًرا أىس: يف بعد فيما وقال يفلح، العقاب أن استنتاج إىل املعلم توصل كيف
نحو انحداًرا هناك ألن ونظًرا يسيئون، عندما وعقابهم يحسنون عندما اآلخرين إثابة إىل
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ونثاب اآلخرين إثابة عىل إحصائيٍّا نعاَقب أن اإلنسانية الحالة من جزءًا فإن املتوسط،
عقابهم.» عىل

ال والذين فريدمان ميلتون عنهم تحدث الذين البلياردو العبي إىل بذاكرتك عد
يترصفون لكن الرضبات، اختيارهم عليها يقوم التي املعقدة الفيزيائية املبادئ يفهمون
املرء عليها يحصل التي التقييمية املالحظات نجد البلياردو يف يفهمونها. كانوا لو كما
املساعي أنواع كل يف أو االستثمار يف (أو الطريان عىل التدريب يف أما وتنويرية. فورية
وهو اإلطالق، عىل الحال هو ذاك يكن فلم اإلحصائي)، التشويش يغشاها التي األخرى

فجأة.1 أدركه قد كانيمان دانيال كان ما
كانيمان وصف عمله، عىل االقتصاد يف نوبل بجائزة فاز أن وبعد بعقود، ذلك بعد
نوع من املهني مشواري يف إشباًعا األكثر «الخربة بأنها الطريان معلمي مع اللحظة هذه
النفس علم يف أبحاثه كانت بها. يصنعه ما الفور عىل أدرَك خربة تكن لم «وجْدتُها».»
وهم الناس عند العني بؤبؤ اتساع مثل فنية أمور عىل بل القرار اتخاذ عىل تركز ال
ذلك الثاقب بفهمه يفعل ماذا يتصور كانيمان يبدأ ولم الطويلة. األرقام يستظهرون
عاموس اسمه سنٍّا أصغر له زميًال ١٩٦٨-١٩٦٩ األكاديمية السنة يف يوم ذات دعا حتى

طالبه. إىل للحديث تفرسكي
القرار اتخاذ حول تدور التي باألفكار مبارشة شبه وصل حلقة تفرسكي كان
القرن خمسينيات وأوائل أربعينيات أواخر يف االقتصاديني ألباب سحرت قد كانت التي
اإلحصائية واملسلَّمات ومورجنشترين نويمان لفون املتوقعة املنفعة كانت العرشين.
يف األكاديمي النفس علم كان أيًضا. النفس علماء بعض ألباب سحرت قد لسافيدج
متجاهًال واالستجابة املثري دراسة يف «سلوكية» حفرة يف عقود منذ عالًقا املتحدة الواليات
إىل الساعني النفس لعلماء بالنسبة الرأس. بداخل يدور ما أي اإلدراك؛ نفسه الوقت يف
إغراء مصدَر االقتصاديون به قال الذي اإلحصائي» «الرجُل كان الحفرة، تلك من اإلفالت

شديد.
كانوا الذين االقتصاديني، خالف فعىل لهم. بالنسبة انطالق نقطة مجرد تلك كانت
املنفعة نظرية — منهم قليًال إال — قبلوا قد العرشين القرن خمسينيات منتصف بحلول
النفس علماء ظل طريقهم، يف ومضوا فيها مراء ال كحقيقة ومورجنشترين نويمان لفون
معلم إدواردز، وارد إنتاًجا األغزر واملختربين املعدلني بني من كان ويختربون. يعدِّلون
ُعرض إدواردز، تجارب من واحدة يف ميشيجان.2 جامعة يف األكاديمي تفرسكي عاموس
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بفيشات مليئة إحداهما إن لهم وقيل البوكر، بفيشات مليئتان كتب حقيبتا املشاركني عىل
إحدى االختبار يف املشاركون أُعطي ثم حمراء، أغلبها بفيشات واألخرى سوداء أغلبها
احتمال يقيِّمون سحب عملية كل مع كانوا منها. فيشات بسحب وأُمروا الحقيبتني،
مضت الحمراء. األغلبية ذات الحقيبة أم السوداء األغلبية ذات الحقيبة عىل حصولهم
مما كثريًا أبطأ ذلك كان وإْن عام، بوجه الصحيح االتجاه يف هذه االحتمال تقديرات

سافيدج. قواعد به تقيض كانت
قليًال. «محافظني» كانوا وإن عقالنيون االختبار يف املشاركني أن إدواردز استنتج
درًسا واستنبط الطريان علَّمه الذي كانيمان تذكر للتجربة، تفرسكي وصف سماع لدى
الفيش لون عىل عقالني ال نحو عىل مثبَّتني كانوا البوكر فيشات ساحبي أن وهو مختلًفا،
نقاشهما االثنان واصل عندما لكن البداية، يف مرتدًدا تفرسكي كان سحبوه. الذي األول
البرشية تفكري أن كانيمان الدعاء يتحمس بدأ القدس، وسط يف مقهى يف الدرس بعد

الدراسية.3 الكتب يف املبينة النماذج مع يتفق ال ربما اإلحصائي
العقالني، النموذج مع البرشي القرار اتخاذ يتفق مدى أي إىل املرء يتبنيَّ لكي
مدى أي إىل يرى ولكي ما. نوًعا معها تتفق أنها األرجح عىل تؤكد اختبارات يبتكر فإنه
حيث يفعالنه؛ وتفرسكي كانيمان بدأ ما وهو يطرحها، مختلفة أسئلة يخرتع تنحرف،
لإلجابة الريايض النفس علم ألساتذة مؤتمرين يف تفرسكي قدمه استبيانًا أوًال ابتكرا
مًعا األول بحثهما يف تفصيًال وتفرسكي كانيمان أورد حسبما — وجده ما كان عنه.
عىل هم ممن النفس علم أساتذة حتى أنه — الصغرية» األرقام بقانون «اإليمان وعنوانه
إىل كبرية داللة عزوا ذلك من وبدًال اإلحصائي، االستدالل لقواعد يمتثلوا لم باألرقام دراية
تجربة يف املشاركني من األوىل القلة فعله ما أن وافرتضوا بياناتهم، يف األوىل االتجاهات

عموًما.4 اإلحصائي املجتمع يمثل كان — كان مهما — قالوه أو ما
املماثلة، التجارب من سلسلة يف الرشوع إىل وتفرسكي كانيمان االكتشاف هذا دفع
حتى اتخذها التي الفعلية والقرارات القرار نظرية تمليه ما بني فجوات كلها كشفت التي
مقالة ونرشا نتائجهما عا جمَّ ،١٩٧٤ سنة ويف الخربة. ذوي من التجارب يف املشاركون
قيمة أو يقيني غري حدث احتمال الناس يقيِّم «كيف يقوالن: كتبا البيان. مبلغ بلغت
املهام تختزل التي اإلرشادية املبادئ من محدود عدد عىل الناس ل يعوِّ يقينية؟ غري كمية
هذه أبسط. اجتهادية عمليات إىل بالقيم والتنبؤ االحتماالت تقييم يف املتمثِّلة املعقدة
ونظامية.» بالغة أخطاء إىل أحيانًا تؤدي لكنها عام، بوجه تماًما مفيدة اإلرشادية املبادئ
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بلهاء. ليسوا أيًضا لكنهم حسابيني، إحصائيني رجاًال دائًما ليسوا البرش آخر، بمعنى
وتخفق أحيانًا، تفلح الخربة من مستمدة قواعد ويتبعون مخترصة طرًقا يسلكون فهم

أخرى. أحيانًا
يعالجا أن وتفرسكي كانيمان يحاول ولم البحث، يف ذكر االقتصاد لعلم يرد لم
التحدي مبلغ تبلغ ميَّزاها التي والتحيُّزات اإلرشادية املبادئ كانت إذا ما مسألة مبارشًة
مجلة يف البحث نرش عدم آثرا وتفرسكي كانيمان لكن القرار. التخاذ العقالني للنموذج
إىل يقينًا تصل مطبوعة وهي «ساينس»، مجلة يف نرشاه بل النفس، علم يف متخصصة

أخرى. تخصصات يف أكاديميني

املفرطة. العقالنية إىل هبوطه) قل شئت إن (أو صعوده واصل قد االقتصاد علم كان
األشخاص بتفاعل يُعنى الذي الجزئي، االقتصاد عقود عدة منذ فصل قد العلم هذا كان
سائلية نماذج عىل بُني الذي الكيل، االقتصاد عن كاملة، أسواق يف العقالنيني األنانيني
وربما مريح، غري تعايًشا كان اإلنساني. للسلوك متسقة نظرية أية إىل مستندة ليست
رياضية ميول ذو االقتصاد يف عليا دراسات طالب ما يوًما يأتي أن الحتمي من كان
مشكالت عىل الجزئي االقتصاد مقرر يف يتعلمها كان التي الحاذقة املعادالت ويطبق

الوعرة. األعمال دورة
اإلدارة يف العليا الدراسات كلية يف هذا يحدث أن أيًضا الحتمي من كان ربما
عىل العلمي املنهج فرض يف الرائد الرصح ذلك للتكنولوجيا؛ كارنيجي بمعهد الصناعية
املحرض، هو سايمون هريبرت االقتصاد علم متمرد كان اإلنساني. والسلوك املال أمور
الناس بأن — بعقود وتفرسكي كانيمان قبل — جادل قد كان ما. نوًعا معكوسة بطريقة
لذا القرارات؛ التخاذ يكرسانه العقلية واملقدرة الوقت من محدود غري َمعينًا يملكون ال
ْوَن «يتوخَّ ال فالبرش الخربة. من مستمدة قواعد ويتبعون مخترصة طرًقا يسلكون فإنهم
بحد «يقنعون بل الزمان، ذلك يف الرياضيون االقتصاديون يُنظِّر كان مثلما األمثل»،
من فريد ترتيب (يف للتكنولوجيا كارنيجي معهد يف كربى قوة سايمون كان الكفاية».
يكن لم بالتدريس). اشتغاله مع حتى الجامعة أمناء مجلس عضوية يشغل كان نوعه،
به. لإلعجاب مضطرين ليسوا كانوا وإن له، االستماع إال خيار هناك االقتصاديني أمام
اإلدارة يف العليا الدراسات كلية اقتصاديي أضايق «كنت يقول: مذكراته يف سايمون كتب
غري اإلنسانية املعرفة عن السخيفة افرتاضاتهم بشأن والتعليقات باألسئلة الصناعية
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«حقيقي» اقتصاد علم بناء أمام الرئيسية العقبة يوم بعد يوًما يرونني فكانوا املحدودة،
الكلية.»5 يف

التدريس هيئة عضو زميله سايمون استقطب العرشين، القرن خمسينيات أواخر يف
مصنع يف القرار اتخاذ عملية لدراسة ميوث؛ جون مودلياني وتلميذ مودلياني فرانكو
استخدام إال خيار اآلخرين االثنني لدى يكن لم بنفسه. املرشوع وقاد بتسربج، يف للطالء
١٩٥٩ سنة كتب حيث ميوث؛ ردَّ املرشوع، انتهاء وبمجرد الكفاية». بحد «القناعة نهجه
إىل يفيض االقتصاد علم يف العقالنية افرتاض أن أحيانًا «يُرى سايمون: إىل مشريًا يقول
عىل التغريات سيما وال لتفسريها، كافية غري أو املشاَهدة، الظواهر مع تتسق ال نظريات
االقتصادية النماذج أن وهي تماًما، املعاكسة النظر وجهة إىل مستندة فرضيتنا الزمن. مر
كل أن ليقرتح ال ميوث ومىض العقالنية.» من كاٍف قدر وجود تفرتض ال الديناميكية
عندما املرء أن ليقرتح بل للمستقبل، عقالنية تخمينات يُصدر — رشكة أو — فرد
تبدو يجدها ما، اقتصاد يف املشاركون نها خمَّ التي املستقبل تخمينات متوسط يحسب

تطوًرا.6 األشد االقتصادية النماذج بتنبؤات كثريًا أشبه
السوق، كفاءة فرضية مع ما حد إىل تتطابق العقالنية» «التوقعات فرضية كانت
يف تقدم أي الفرضية تحرز لم تؤيدها. التي األدلة يف وأقل نطاًقا أوسع كانت أنها ولو
ج روَّ العرشين، القرن سبعينيات يف الكينزية االقتصادية السياسة تعثُّر مع لكن البداية،
ستينيات يف للتكنولوجيا كارنيجي معهد خالل مروا الذين األكاديميني من العديد لها
الصدمية «املوجة غمرته الذي الطالب لوكاس، روبرت الخصوص وجه عىل ذاته؛ القرن
جامعة يف العليا الدراسات يف كطالب التحررية-املحافظة» فريدمان [ميلتون] ألفكار
شيكاجو جامعة يف السابق التدريس هيئة عضو — ماكلوسكي ديردرا وصف شيكاجو.7

فقال: النهج يف التحوُّل — االقتصاديني خطاب تمحيص امتهن الذي

العرشين القرن ستينيات إىل تنتمي التي النقدية أو الكينزية النماذج يف
[وهو الذهول أصابه أخرق بريفي أشبه االقتصادي النشط كان … وقبلها
خضم يف للتو الرضائب الحكومة خفضت لقد «ياللمفاجأة! بصحيفة]: ممسك
النقود كمية نمو الحكومة قلصت لقد «ياللهول! عيناه] [وتجحظ الكساد!»
من سيكون الوعي] [ويفقد إلهي!» يا التضخم! من طويلة فرتة بعد املتداولة
أربعينيات يف قناعة نشأت هنا ومن املغفل، هذا بمثل التالعب ا جدٍّ السهل
وأقصد باالقتصاد، التالعب ا جدٍّ السهل من بأنه العرشين القرن وخمسينيات
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سبعينيات يف العقالنية التوقعات نماذج أما الصحفيون. قال كما «ضبطه»
النشط إىل تنظر فكانت املضاد، الطرف أقىص إىل فذهبت العرشين القرن
[يتثاءب رضيبي.» تخفيض نعم، «أوه، الحياة: عركته كرجل االقتصادي
منذ مستمر التضخم ذلك أن أرى «إمم. ذهبي]. َمبِسم يف سيجارة ويشعل
االحتياطي الستصدار األوان آن «لقد وثري]. كريس يف [يجلس أشهر.» بضعة
ثم الويسكي، ويرشف بالسمسار [يتصل النقدي.» للتضييق قانونه الفيدرايل

«بارونز»].8 مجلة من بنسخته ممسك وهو النعاس يغلبه

االقتصاد قسم وصار التقليدية، املدرسَة العقالنية التوقعات صارت مذهلة، برسعة
سنة لوكاس كتب محرابَها. — ١٩٧٤ سنة لوكاس إليه عاد الذي — شيكاجو بجامعة
أنفسهم يصفون األربعني دون جيدين اقتصاديني املرء يجد أن يمكن «ال يقول: ١٩٨٠
يحملون الناس يعد لم البحثية، الندوات يف «كينزي». بأنه عملهم أو «كينزيون» بأنهم
البعض لبعضهم الهمس يف الجمهور يبدأ حيث الجد؛ محمل عىل الكينزي التنظري
بني االختيار عىل أُجرب إذا أنه أعلن سامويلسون بول حتى مكتوم.»9 بصوت والضحك
لوكاس وتوقعات الطراز عتيقة الكينزية من النقيض» طريف عىل أصليني «نموذجني
األصيل.»10 الكينزي النموذج يكون أن بد ال منه سأتخلص الذي أن «أخىش العقالنية،
بكلية التحاقه عىل السابق الصيف يف الريايض االقتصاد نفسه علَّم قد لوكاس كان
التحليل «أسس يف املتضمنة املعادالت لفهم باجتهاده شيكاجو جامعة يف العليا الدراسات
االقتصادي مجال يف املنطقية، التتمة أنه عىل عمله صور وقد لسامويلسون. االقتصادي»
سامويلسون. نه ثمَّ ثناء وهو تلني، ال التي الجزئية االقتصادية سامويلسون لحجج الكيل،

تفسري لتحدي مالئمة تلني ال التي الرياضية حججه أن يعتقد يكن لم سامويلسون لكن
األشخاصاألثريين أحد وهو ستيجلتز، جوزيف عنه حكى كما — كان االقتصادي. الواقع
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من الدكتوراه درجة عىل وحصل سامويلسون لدى
وعدم الكاملة املنافسة نموذج يف الضعف مواطن تعيني يف تماًما «بارًعا — ١٩٦٧ سنة
بالنسبة كافيًا يكن لم الضعف مواطن تعيني مجرد كثريا.» الجد محمل عىل حمله
«هذا إن ستقول كنت «إذا ستيجلتز: يقول أكريلوف. جورج الطالب زميله أو لستيجلتز
كنت يجري. ملا جيًدا وصًفا يقدم نموذًجا تقدم أن بد فال جيًدا»، وصًفا يقدم ال النموذج
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الكاملة] غري [املنافسة نماذج ننشئ أن عليا دراسات كطالبي مهمتنا نعترب وجورج أنا
عنها.» يحدثنا سامويلسون كان التي

سنني. ببضع ذلك قبل أرو كنيث أضاءه طريق يف بالسري الغالب يف فعاله، ما وذلك
الثانية، العاملية الحرب بعد ما حقبة يف تأثريًا االقتصاديني أشد من واحًدا أرو كان
عليهما)، سابًقا ربما (أو فريدمان وميلتون سامويلسون مع العرش ذلك عىل مرتبًعا
مشواره طوال أرو تميَّز ذلك من بدًال الجماهريي. حضورهما من يشء لديه يكن لم لكن
يف عاًما عرش أحد بقضاء قطعه لكن ستانفورد يف معظمه أمىض الذي — الطويل املهني
لم الذهني. وتفتحه االستطالع بحبه — العرشين القرن وسبعينيات ستينيات يف هارفرد
تبدو ال ملاذا الستكشاف مىض حتى الكاملة، السوق بطبيعة التعريف عىل يساعد يكد
الرعاية اقتصاديات عن ١٩٦٣ سنة نُرش بارز بحث يف أرو اقرتح كذلك. الفعلية األسواق
معلومات دائًما يحوزان ال معاملة أية طريف أن هو ذلك وراء ا مهمٍّ سببًا أن الصحية
قوة مواطن أعظم هو منتثرة معلومات نرش بأن جادل قد هايك فريدريش كان سواء.11
كيف كثب عن يتأملون وآخرون أرو بدأ عندما لكن كذلك. األرجح عىل وهو األسواق،

تعقيًدا. أكثر األمور صارت ما رسعان وتُنرش، املعلومات تُجمع
يف املياه من وأرسع بل كاملياه، املعلومات تتدفق أن يفرتض تماًما، كفء سوق يف
األسعار. آلية خالل من للجميع آنيٍّا معروفة تصري شخص، يحوزها أن فبمجرد الحقيقة.
يف تدريسه أثناء املعلومات؟ لجمع الشخص يحفز يشء فأي كذلك، الحال كان إذا لكن
شاب وزميل ستيجلتز طرح العرشين، القرن سبعينيات منتصف يف ستانفورد جامعة
إىل ال فتوصَّ السؤال، هذا — جروسمان سانفورد وهو — شيكاجو جامعة من للتو تخرج
املتاحة؛ املعلومات تماًما تعكس أن يمكن ال «األسعار أن إىل انتهيا لالهتمام. مثرية إجابة
تعويض.» أي عىل عليها للحصول املوارد أنفقوا من يحصل لن تماًما، عكستها لو ألنها
عقالنية، توقعات إىل مستنًدا رياضيٍّا إطاًرا مستخدمني وستيجلتز، جروسمان أثبت
كفاءة فرضية من القوية الصورة أن هايك؛ إىل إطراء كلها إشارات نصهما يف وناثرين
كانت لو أنه هي وضوًحا أقل فكرة طرحا كما صحيحة، تكون أن يمكن ال السوق
عقالنيني؛ مستثمرين من تتألف سوق يف التعامل ينعدم فسيكاد رخيصة، املعلومات
ثم ومن ذاتها؛ املعلومات عىل االطالع إمكانية لديهم ستكون املستثمرين كل أن بما
عنها الكشف يف غالية معلومات أو العقالنية دون فمن ذاتها. االستنتاجات إىل يتوصلون

أسواق. هناك كانت ما مًعا)، كلتيهما (أو
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الكفء، األسواق مفهوم تعريف إعادة «يحاوالن إنهما وستيجلتز جروسمان قال
ريتشارد زعم بعد وفيما كتفني. هزة املالية أساتذة معظم فعل رد فكان هدمه.»12 ال
األغلبية تعد لم بحث.» إىل الحقيقة يف تحتاج تكن لم واضحة. فكرة «كانت قائًال: رول
«ما بمسألة معنية األيام تلك يف املالية مجال يف تُجرى التي البحوث من الساحقة
ذلك من وينطلق فحسب، كذلك أنها يفرتض املرء كان ال. أم كفئًا األسواق كانت إذا»
لكفِّ يكفي بما مثرية وستيجلتز جروسمان إليها توصل التي النتيجة تكن لم االفرتاض.

فتجاهلوها. ذلك، عن املالية أساتذة
بمكانتها تنعم شيكاجو جامعة كانت فيما فحتى اهتماًما. االقتصاد أساتذة أعارها
اقتصادي اتجاه ينابيع قت تدفَّ العرشين، القرن سبعينيات يف االقتصاد عالم كمركز
ماساتشوستس معهد عىل األمر يقترص ولم ماساتشوستس، بوالية كامربيدج يف جديد
االقتصادية للبحوث الوطني املكتب انتقل ،١٩٧٧ سنة ففي هارفرد. وجامعة للتكنولوجيا
مارتن الجديد رئيسه أعاد أن بعد كامربيدج، إىل ميتشل ويسيل يرأسه كان الذي القديم
األكاديميون فيه يخترب كمكان صياغته — هارفرد بجامعة االقتصاد أستاذ — فلدستاين

الواقعي. العالم مشكالت لتمحيص للتو طوروها التي النظريات النوابغ الشباب
املثرية، البيئة هذه من العرشين القرن أوائل يف االقتصاديني أبرز من كثريون خرج
هابارد، وجلن مانكيو، وجريج سامرز، والري كروجمان، وبول برنانكي، ِبن مثل
يف وبنوا الرياضيات، من كثريًا كلهم األكاديميون هؤالء استخدم كثريون.13 وغريهم
يتمتعون كانوا لكنهم العقالني. اإلحصائي االقتصادي الرجل حول نظرياتهم العادة
جديدة أماكن إىل السواء عىل التجريبية واألدلة منطقهم التباع االستعداد ولديهم باملرونة
القرن خمسينيات الريايضيف االقتصاد أخذت قد العقالنية التوقعات كانت متوقعة. غري
االستعداد لديهم كثريون اقتصاديون يوجد ال أنه تبنيَّ وقد املنطقية، نهايته إىل العرشين

املعاكس. االتجاه يف يسري بعضهم فبدأ هناك، إىل للذهاب

االتجاه يمثلون الذين االقتصاديني مع معاركه ساعدت الذي سايمون، هريبرت عاد
أرو كنيث كان .١٩٧٧ سنة العلم هذا إىل العقالنية، التوقعات ثورة تفجري عىل السائد
االقتصادية للجمعية زميًال سايمون النتخاب حملة أطلق حيث املسئول؛ الطرف هو
االجتماع يف للحديث بارًزا منربًا سايمون املنصب هذا أعطى العام. ذلك يف األمريكية
ساعد ذلك إن ويقال وحدودها. العقالنية عن للحديث استخدمه وقد للجمعية، السنوي
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يف الرائدة أبحاثه «نظري التايل العام يف االقتصاد يف نوبل بجائزة فوزه إىل اإلفضاء عىل
االقتصادية.»14 املنظمات يف القرار اتخاذ عملية

سايمون أفكار إىل تفرسكي وعاموس كانيمان دانيال استند بعام، ذلك بعد
نويمان فون نسخة عىل واعتماده االقتصاد عىل األول املبارش هجومهما إلطالق وتجاربهما
كيف وتفرسكي: كانيمان تساءل اليقني. انعدام ظل يف القرار اتخاذ من ومورجنشترين
الحال عليه ما عىل كبرية أهمية يعلقون أوًال: اليقينية؟ غري االحتماالت فعًال الناس يقيِّم
االنخفاضات عن كثريًا مختلفة بطريقة الحالية ثروتهم يف االنخفاضات مع متعاملني اآلن،
اليقينية شبه واالحتماالت البعيدة االحتماالت إىل ينظرون ثانيًا: املستقبلية. املكاسب يف
إن نقول بياني منظور من وتلك. هذه بني الوسط االحتماالت عن كثريًا مختلفة بطريقة
توليفة بل والعائد، املخاطرة بني املتسقة املفاضلة يمثل منتظًما منحنى تكن لم النتيجة

املواقف.15 مختلف يف املفاضالت مختلف من منتظمة غري
مجلة يف اإلمكانيات» «نظرية حول مقالتهما وتفرسكي كانيمان نرش
االقتصاد مجالت بني من الرياضيات إىل ميًال األكثر املجلة وهي «إيكونومرتيكا»،
ويكاد باملعادالت مليئًا ا جدٍّ دقيًقا تنظريًا كانت بل مبهًما، نفسيٍّا تنظريًا تكن لم الكربى.
تُروج كي مطلوب هو ما عىل تشتمل كانت بالكلية. فهمه العادي القارئ عىل يصعب
امة، هدَّ أسئلة بطرح يوم بعد يوًما اهتماًما يزدادون كانوا الذين االقتصاديني بني بشدة
بعلماء أشبه بظهورهم وظائفهم يف التثبيت فرصة يخرسوا أن يريدون يكونوا لم لكن

ينبغي. مما أكثر النفس
دراسات فكطالب حماًسا. وأكثرهم االقتصاديني هؤالء أول تالر ريتشارد كان
عن أطروحة تالر كتب العرشين، القرن سبعينيات أوائل يف روتشسرت جامعة يف عليا
خطرة وظائف يف العمل عىل أجًرا الناس يتقاىض كم قاس حيث اإلنسان؛ حياة قيمة
تتطلب التي اآلمنة الوظائف بأجور األجور هذه وقارن التعدين، أو األشجار قطع مثل
املوت. تجنب لقيمة بالدوالر مبلغ إىل ل توصَّ اإلحصائي العمل من وبقليل مماثلة، مهارة
أربعينيات يف سامويلسون بول أشاعه وقد املستبان»، «التفضيل النهج هذا ويسمى

العرشين. القرن
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بل ملغزة فنية مسألة هذه تكن فلم الحد، هذا عند املسألة ترك تالر يستطع لم
واملعارف: األصدقاء سأل وقد لالستطالع، محبٍّا كان وموتًا. حياة

الستبعاد لدفعه مستعد أنت الذي املبلغ ما أولهما: سؤالني؛ الناس عىل طرحت
املبلغ ما وثانيهما: الفوري؟ للموت لتعرضك األلف يف واحد بنسبة مخاطرة
إضافية بنسبة الفوري املوت مخاطرة طواعية لتقبلك تتقاضاه أن يجب الذي
من أكثر أدفع «لن النمطية: اإلجابات إحدى كانت … األلف؟ يف واحد قدرها
توصلت دوالر!» ألف ٥٠ مقابل إضافية مخاطرة أقبل لن لكني دوالر، ٢٠٠
تحاليل إجراء إىل أعود أن األفضل أن (١) األجوبة: هذه بشأن استنتاجني إىل
مثري والبيع الرشاء أسعار بني التباين و(٢) التخرج، أريد كنت إذا االنحدار

لالهتمام.16 ا» «جدٍّ

عىل يحصل فلم كاف، نحو عىل جيدة بصورة االنحدار تحليل عمليات تالر أجرى
روتشسرت، بجامعة األعمال كلية يف مساعد كأستاذ وظيفة عىل بل فحسب، الدكتوراه
األساتذة أحد إن بل شاكلتهما. عىل هم ممن وكثريين جنسن ومايكل مكلنج بيل معقل
صحيح!» السعر صحيح! «السعر برصاخه: املالية مادة يف دروسه عىل البهجة يضفي كان

الطالب.)17 أحد وصف بحسب سيئ» مسابقات بربنامج أشبه ذلك («كان
عليها يُْقدم التي االختيارات يخص فيما فضوله من التخلص يستطع لم تالر لكن
قدم ،١٩٧٤ سنة وظيفته يف األول الدرايس فصله أثناء للزمالء عشاء حفل ففي الناس.
يأكلون ربما وكأنهم يبدو األمر بدأ وعندما املقبِّالت. من كنوع كاجو سلطانية لضيوفه
عىل الضيوف أثنى املطبخ. إىل السلطانية أبعد شهياتهم، فيفسدون ينبغي مما أكثر
كانوا أنهم الواضح من االقتصادية. آثاره عن يتساءلون الفور عىل بدءوا لكنهم قراره،
كانوا أنهم نفسه بالقدر الواضح من لكن سيأكلونه. كانوا ما وإال الكاجو، أكل يريدون
ع يُجمِّ تالر بدأ تالر. أبعده عندما بشدة وا ُرسُّ ملا وإال الكاجو أكل عن الكف يريدون
سماها ما املطاف نهاية يف بانيًا مكتبه، باب عىل الشاذة السلوكيات هذه بمثل قائمة

دعابة. مجرد كانت لكنها االقتصاديني». سلوك «نظرية حول فكاهية» «مقالة
سنة صيف ففي واملوت. الحياة اقتصاديات يف حجة منه جعلت تالر أطروحة
بوالية مونتريي يف البيئية املخاطر حول أكاديمي مؤتمر يف املوضوع عن تحدَّث ،١٩٧٦
استقل بعد وفيما أيًضا، املؤتمر يف فيسكهوف باروخ النفس علم أستاذ كان كاليفورنيا.
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عىل للتو حصل قد فسكهوف كان فرانسيسكو. سان خليج منطقة إىل تالر مع السيارة
فيسكهوف أخرب لكانيمان. بحثيٍّا مساعًدا فيها كان التي العربية الجامعة من الدكتوراه
عليه، يعكفان وتفرسكي كانيمان كان الذي العمل بأمر السيارة يف وجوده أثناء تالر
الطرد اشتمل بعضه. إليه يرسل أن فيسكهوف من وطلب تالر اهتمام املوضوع فأثار
سنة نرشت التي وتفرسكي كانيمان مقالة عىل أسابيع ببضعة ذلك بعد وصل الذي

والتحيُّزات. اإلرشادية املبادئ عن «ساينس» مجلة يف ١٩٧٤
قائمته بدت فجأة، البحث.» قرأت عندما نفيس أتمالك أكد «لم يقول: تالر كتب
مؤلفات تدعمه علمي كنشاط الشاذة القرار اتخاذ سلوكيات فيها جمع التي الجادة غري
تالر علم ما رسعان االقتصاد. يف وليس النفس علم يف املؤلفات هذه كانت جادة. وأدبيات
ببحثهما ذلك تغيري محاولة عىل بالفعل يعكفان وتفرسكي كانيمان أن فيسكهوف من
وتفرسكي كانيمان أن اكتشف وملا يشاركهما. أن يريد أنه فأيقن اإلمكانيات، نظرية عن
سنة ملدة تفرغه إجازة لقضاء رتب ستانفورد، يف التالية األكاديمية السنة سيقضيان

االقتصاد. وعلَّمهما النفس علم وعلَّماه األصدقاء، ثالثة فصار هناك،
فُحرم روتشسرت، جامعة يف زمالئه إعجاب املنهج عن الخارجة تالر أنشطة تثر لم
أحسَّ ميًال. تسعني مبعدة عىل كورنيل جامعة إىل انتقل وهكذا وظيفته. يف التثبيت من
تفرس أن يمكن كيف فاستكشف هوايته، ممارسة يف حرٍّا كان لكنه هناك، بالعزلة تالر
ابن استعداد من الرغم عىل حديقته عشب يجز الذي إتش السيد سلوك اإلمكانيات نظرية
أو دوالًرا. ٢٠ مقابل جاره عشب جز يرفض لكنه دوالرات، ٨ مقابل له يجزه أن جاره
يف بالتهاب يصاب ثم عضوية، رسم دوالر ٣٠٠ ويدفع للتنس ناٍد إىل ينضم الذي الرجل
الثالثمائة أبدد أن أريد «ال قوله حد عىل ألنه يتألم وهو اللعب يواصل لكنه املرفق مفصل

دوالر.»18
أيًضا — روتشسرت جامعة يف السابق زميله — شفرين هريش مع تالر بحث
أغلب يف أننا الدرس مفاد كان العشاء. حفل قبل الكاجو مع السابقة خربته تداعيات
الحارضة املكافآت يزن واآلخر بلهفة، اآلن اإلشباع يطلب أحدهما بمزاجني؛ األحوال
الوكالة نظرية من مستعاًرا رياضيٍّا إطاًرا وشفرين تالر استخدم بعقالنية. واملستقبلية
الواقع عالم من مؤسسة ووصفا املتضاربة، الداخلية األولويات هذه تتفاعل كيف لوصف
مبلغ القتطاع الناس ينشئها التي االدخاري امليالد» عيد «نادي برنامج االت» «حصَّ —
العام نهاية يف التسوق ألغراض الدخاره شهر كل املرصفية حساباتهم من سلًفا محدد

عنها.19 ناشئة أنها بدا —
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االقتصاد يسمى صار الذي الجديد، النهج بهذا مهتمني آخرين يجد تالر بدأ
شفرين كان السلوكي. ال املعريف النفس علم يف املتأصلة جذوره من الرغم عىل السلوكي
أكثر بيئة عن بحثًا روتشسرت جامعة عن رحل ما رسعان تالر، مثل ومثله املعتنقني، أول
بدأ التي كاليفورنيا، يف كالرا سانتا جامعة هو املكان هذا كان شفرين، حالة يف مالءمة.
املستثمرين. سلوك تمحيصسيكولوجية يف مثمًرا تعاونًا ستاتمان مائري وزميله هو فيها
املؤيدين أوائل من اآلخر هو — كورنيل بجامعة تالر تلميذ — بونت دي فرينر كان
عىل تأييًدا األكثر أكريلوف جورج كان البارزين، االقتصاديني بني من للفكرة. املهمني
لعدة بريكيل يف كاليفورنيا جامعة يف كانيمان مع باالشرتاك مقرًرا درَّس حيث األرجح؛
املغامرين الشباب االقتصاديني من قليل عدد وبدأ العرشين. القرن ثمانينيات يف سنوات
أخرى. اتجاهات يف العقالنية مفرط غري القرار اتخاذ دراسة يتابعون أخرى جامعات يف
ومدير النفس علم أستاذ استقطاب كان األوىل األيام تلك يف تالر انتصارات أكرب لكن
بي راسل مؤسسة يدير وانر كان الفكرية. الحركة راعي يكون كي وانر إريك املؤسسة
معدومي املال أقطاب أحد أرملة أقامتها اليشء بعض صغرية خريية مؤسسة وهي سيج،
مجلس رئيس كان الكون. إصالح تريد وكانت عرش، التاسع القرن نهاية يف الضمري
التنفيذي كورب سيتي رئيس هو العرشين القرن ثمانينيات منتصف يف املؤسسة إدارة
الدين أزمة بوادر إدراك عن التقليدية املدرسة اقتصاديي عجز أمله خيب الذي ريد، جون
العلم. هذا تنظيم إعادة جهود وساند العرشين، القرن ثمانينيات أوائل يف الثالثة العاملية
الشباب، للباحثني ِمنًحا وقدمت عمل، وورش مؤتمرات بتكاليف سيج مؤسسة تكفلت
واألساتذة العليا الدراسات لطالب دوري سلوكي صيفي» «معسكر برعاية وقامت بل

فكرية. لحركة التحتية البنية إنشاء يجري كان املساعدين.
بني الحركة إليه ستنتمي الذي النوع حول البداية يف األسئلة بعض هناك كانت
جمعية تسمى جماعة تأسيس يف تالر شارك ،١٩٨٢ سنة يف الفكرية. الحركات أنواع
هيئتها يف عضوين سايمون وهريبرت أكريلوف جورج كان السلوكي، االقتصاد تقدُّم
تخريب يريدون لوائها تحت املنضوين معظم أن اتضح ما ورسعان األوىل. االستشارية
الحرب بعد االقتصاديون أقامه الذي الصلبة العلوم إىل ينتمي الذي الريايض النظام
قائمة زالت ما التي الجماعة، عن رحل بعد وفيما ذلك، يريد تالر يكن لم الثانية. العاملية
االقتصاد. علم يف السائد التيار عىل تأثري لها يكون يكاد ال مغمورة كمنظمة اليوم إىل

يكن «لم سيج: مؤسسة مع عملوا الذي اآلخرين واالقتصاديني تالر عن وانر قال
هناك أن يثبتوا أن فحسب يريدون كانوا االقتصاد. علم تخريب يريدون الرجال هؤالء
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بل عقالني متوسط حول تشويش مجرد ليست البرشي القرار اتخاذ يف كثرية أشياء
شيكاجو جامعة من الدكتوراه عىل الحاصل — كامرر كولني عربَّ نظامية.» انحرافات
«يف كامرر: يقول مختلفة. بطريقة ذلك عن — املبكرين تالر حلفاء وأحد ١٩٨١ سنة
الرياضيات ألن السلوكي؛ االقتصاد الناس من كثري درس العرشين، القرن ثمانينيات

هكذا.» طالبًا نريد نكن لم وتالر أنا االعتيادي. االقتصاد يف ا جدٍّ صعبة كانت

النواحي بعض من وكان االقتصاد، علم يف آخر نهج العرشين القرن سبعينيات يف ظهر
الفريقني بني معدوًما يكون كاد االتصال أن من الرغم عىل السلوكيني، بعمل شبيًها
لدى منهجاهما أثاره الذي االزدراء بينهما يربط كان األقل عىل بعقود. ذلك بعد حتى
فريدمان نبذ االقتصادية، املنهجية حول ١٩٥٤ سنة الصادر بيانه ففي فريدمان. ميلتون
وتجارب االقتصاديون، فيها يفكر أن من أسخف باعتبارها النفس علم أساتذة استبيانات
كل يُعنى السلوكي االقتصاد كان تكرارها. عليهم يستحيل أنها باعتبار الصلبة العلوم
إىل يهدفون التجريبيون االقتصاديون وكان األول، الحكم ذلك تمحيص بإعادة العناية

الثاني. إسقاط
كان أن وقت األوىل انطالقه فرصة عىل الواقع يف حصل قد املخترب اقتصاد كان
تشيمربلن إدوارد فصل يف العرشين القرن خمسينيات أوائل يف وذلك ينبذه، فريدمان
االحتكارية» املنافسة «نظرية املسماة نظريته يف جادل قد تشيمربلن كان هارفرد. بجامعة
عيوب عىل وللربهنة الكاملة. التنافسية األسواق حول اقتصادية نظرية بناء الخطأ من بأن
مادة من األول اليوم يكرس األستاذ كان سنة كل يف النمطية، والطلب العرض نماذج
مشرتين أو كباعة فيها يصنَّفون الطالب كان لتجربة يدرِّسها التي االحتكارية املنافسة
يُفرتض ال مستهدًفا سعًرا يعَطى مشرت كل كان البعض. بعضهم مع باملتاجرة ويؤَمرون
طاف وفيما عنه. يقل أن يُفرتض ال مستهدًفا سعًرا يعَطى بائع وكل عليه، يزيد أن
بكمال يؤمنون ملن بالنسبة مفزعة أفعالهم كانت الصفقات، يربمون الفصل يف الطالب
املعامالت هذه تكن (لم كثرية «أموال» وضاعت بجنون، تتذبذب األسعار كانت األسواق.

حقيقي).20 مال عىل تنطوي
خطأ.» كله النيوكالسيكي االقتصاد «آها، لتشيمربلن: بالنسبة املطاف نهاية ذلك كان
أكرب إمكانية التجربة يف رأى سميث، فرينون وهو ،١٩٥٢ سنة مقرره درس طالبًا لكن
معهد من الكهربائية الهندسة بكالوريوس يحمل كان سميث إن وحيث تعليمية. كأداة
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التدريس يف يشغلها وظيفة أول كانت التجريبية. بالعلوم دراية عىل كان فإنه كالتك،
تشيمربلن سوق كرر ١٩٥٦ سنة ويف بريديو، جامعة يف هارفرد جامعة من تخرجه بعد
مسرتشًدا الحاسمة، التعديالت بعض أجرى االقتصاد. بعلم تعريفي درس يف التجريبية
عىل األسعار وتُسجل األسماء معرفة دون تتم املعامالت (كانت نيويورك بورصة بقواعد
ملا الطالب فهم من للتأكد عديدة مرات املسألة هذه ومكرًرا التجربة) سري مع سبورة
املعلومات من األدنى الحد امتالك من الرغم فعىل دهشته؛ أثار وجده ما يفعلونه. كانوا
أللفريد االقتصاد» «مبادئ من توازن نتيجة إىل الطالب توصل للمتاجرة، املطلوبة

مبارشة. مارشال
— نُرشت نتائجه عن مقالة كتب ثم الفصل، يف التجارب هذه يُجري سميث ظل
عن الصادرة إيكونومي» بوليتيكال أوف «جورنال دورية يف — مرات أربع رفضها بعد
أثناء أحياها ثم الوقت، بعض جانبًا الفكرة ى نحَّ ذلك بعد .١٩٦٢ سنة شيكاجو جامعة
كان العرشين. القرن سبعينيات منتصف يف كالتك معهد يف زائر كأستاذ قضاها فرتة
وكان متواضًعا،21 اقتصاد قسم أنشأ قد والهندسة العلم معقل يعد الذي املعهد هذا
هذا عيَّنهم من أوائل من واحًدا — بريديو يف السابق سميث زميل — بلوت تشارلز
للتحقق جادة كوسيلة بل فحسب، تعليمية كأداة ال املخترب، يريان مًعا بدآ لقد القسم.
اقتصاد ثقافة مطورين آخر، تلو اختباًرا وبلوت سميث ابتكر االقتصادية. النظريات من
عنارصها أهم وكان األخرى، التعليمية املؤسسات وبعض كالتك يف استمرت تجريبي
االختباراُت هذه تكن لم حقيقية. نقدية مكافآت عىل املشاركون يتنافس أن رضورة
بل اآلخرون، االجتماعيون العلماء استخدمها التي لو» «ماذا وسيناريوهاِت االستبياناِت
فيها املشاركني من األعظم السواُد — مصطنعة أسواًقا كانت وإن — فعلية أسواًقا كانت

جامعيون. طالب
سوق، تجربة املرء يصمم عندما التجريبية. باإلمكانيات مفعمة املالية دراسة كانت
تداولها. الجاري املالية لألوراق األساسية الحقيقية القيمة بيقني يعرف أن املمكن من
تتجه وآخرون وبلوت سميث صممها التي األسواق يف األسعار كانت األحوال، معظم يف
الكثري اعتمدت أسواق. وتنهار فقاعات، تحدث حيث دائًما؛ ليس لكن القيمة، تلك نحو
منصبٍّا األعظم التجريبي االقتصاد تأثري وكان السوق، تحكم التي القواعد عىل األمور من

السوق. تصميم عىل
شيكاجو جامعة يف قضاها أكاديمية سنة فأثناء أكرب. طموحات بلوت لدى وكانت بل
فرضيته اختبار بشأن فاما يوجني من املشورة طلب العرشين، القرن سبعينيات أواخر يف
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لها صلة ال نظريته إن قال «لقد متذكًرا: بلوت قال تجريبية. بيئة يف األسواق لكفاءة
«كال، العامة؟» املبادئ تنطبق أال «لكن األمريكية. األسهم بسوق صلتها إنما بالتجارب،

األمريكية».» األسهم سوق عىل إال تنطبق ال إنها
أواخر ويف الفعلية، السوقية البيانات عىل قياًسا الفرضية تُخترب أن مقدَّرا كان

االختبارات. تلك يف ترسب بدأت العرشين، القرن سبعينيات
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عرش الحادي الفصل

األبرز اخلطأ يبنيِّ بوبشيلر

عىل مقنعة أدلة وجود عدم عىل يربهنون املشاغبني الشباب االقتصاديني بعض
لألسف. املالية السوق عقالنية

∗∗∗

كانيمان دانيال زار اإلمكانيات»، «نظرية حول مقالتهما نرش وبُعيد ،١٩٧٩ سنة ربيع يف
وأجلس عشاءً، لضيفيه تالر فرتب روتشسرت، جامعة يف تالر ريتشارد تفرسكي وعاموس
الذي الحوار جنسن. مايكل الكفء األسواق رائد بجوار تفرسكي — املشاغبة قاصًدا —
— الطاولة عىل وكان روتشسرت يف تالر زميل — شفرين هريش روى كما ذلك، عن نشأ

التالية.» عرشة الخمس السنوات مدى عىل للجدال ما نوًعا الجو «هيأ
فطلب املالية، أستاذ عىل اختباراته أحد طرح مقاومة النفس عالم يستطع لم
جنسن عليه فأغدق قراراتها، زوجته تتخذ كيف له يصف أن جنسن من تفرسكي
جيمي الرئيس يف رأيه عن جنسن تفرسكي فسأل الالعقالني. سلوكها عن حكايات
الفيدرايل؟ االحتياطي رئيس سياسات عن وماذا «أحمق.» قائًال: جنسن فأجابه كارتر،
وكلهم أنواعهم، بمختلف القرارات متخذي رسد تفرسكي واصل خاطئة.» «كلها فأجابه:
فهمُت كنت إذا ما أرى «دعني تفرسكي: قال وأخريًا القصور. يشوبهم جنسن وجدهم
جميًعا فإنهم — السياسات واضعي سيما وال — األفراد عن نتحدث عندما بوضوح. هذا

يصيبون.» جميًعا هم عامة، بصورة لكن قراراتهم. يف كبرية أخطاءً يرتكبون
تكن لم ببساطة تفهمني.»1 ال ببساطة أنت عاموس، يا «حسنًا جنسن: رد كان
هي ككل فالسوق تهم. تفرسكي عنه سأل الذي النوع من والالعقالنيات األخطاء
املستثمرين انقضاض عىل التعويل ويمكن فيها. األفراد املشاركون وليس تصيب التي
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املالية الرطانة يف هذا يُسمى كما مراجحة» «فرصة أي عىل القلب غالظ املحرتفني
ألغلبية يمكن ما، ديمقراطية يف الروعة. بتلك األسواق يجعل ما هو ذلك عليها. والقضاء
ا جدٍّ صغرية ولو حتى عقالنية أقلية فإن حرة، مالية سوق يف أما تهيمن. أن العقالنية

دائًما. ستسود
شيكاجو بجامعة األستاذ — ميلر مريتون به أدىل هذه النظر وجهة عن تعبري أشهر
«األسس حول شيكاجو بجامعة ُعقد مؤتمًرا املناسبة كانت سنوات. ببضع ذلك بعد —
من املتنامي «الكم ب منظموه قال كما مدفوًعا وكان االقتصادية» للنظرية السلوكية
العقالني».2 االقتصادي السلوك إمالءات عن النظامية «االنحرافات توثِّق التي األدلة»
بينهم من العقالني، التقسيم خط جانبي كال من النجوم من كوكبة املؤتمر اجتذب
األستاذ أقر لها، حرص ال مرات به واستُشهد مرات عدة طباعته أعيدت بحث ويف ميلر.3
املستثمرين بعض يفعل ملاذا يفرس ربما اإلدراكي النفس علم بأن شيكاجو بجامعة
به تُعنى ما تكن لم التفسريات هذه مثل لكن يفعلون. ما الفردية والرشكات األفراد
القصص ألن ليس نماذجنا بناء عند القصص هذه كل «استبعادنا بقوله: جادل املالية.
ترصف وبالتايل ينبغي؛ مما أكثر لالهتمام مثرية تكون ربما ألنها بل لالهتمام، مثرية غري
السوق الرئييس.»4 شاغلنا تكون أن ينبغي التي السائدة السوق قوى عن انتباهنا

باألفراد؟ يبايل الذي ذا فمن عقالنية،
عقود. منذ ميلر إطاره يف يعمل كان الذي العلمي الفكري النموذج هو هذا كان
األسعار دائًما تدفع السائدة» السوق «قوى أن افرتاض من تنطلق كانت البحوث كل
يف قديًما بنجاح تجريبيٍّا أُثبت قد كان هذا أن ننىس وال الصحيحة. األساسية قيمها إىل

ذلك؟ يحدث أَولم العرشين. القرن ستينيات

كاليف تأليف من — ١٩٧٠ سنة نرش الذي األسهم» بأسعار التنبؤ «إمكانية كتاب يبدو
كفاءة فرضية خالصة من موازية نسخًة لقارئه — مورجنشترين وأوسكار جرينجر
قبل من ومورجنشترين جرينجر كان فاما. يوجني وضعها التي شهرة األكثر األسواق
العرشين، القرن ستينيات إبان العشوائي السري طائفة يف السمعة َحَسنَِي عضوين
نوبل بجائزة ليفوز طريقه يف جرينجر مىض وقد شأن. ذوي اقتصاديني أيًضا وكانا
يف شارك قد مورجنشترين وكان .٢٠٠٢ سنة صلة، ذي غري عمل عىل االقتصاد، يف
ظل يف القرار التخاذ نويمان-مورجنشترين نموذج إبداع) يف باألحرى يكن لم (إن تأليف

واملالية. االقتصاد عىل هيمن الذي الاليقني
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الذي نفسه املنظور من السابق العقد نتائج يريا لم ومورجنشترين جرينجر أن غري
سوق لسلوك تبًرصا األكثر الوصف «لعل أنه أعلنا البداية، يف املالية. أساتذة منه رآها
للصحفي املال» «لعبة كتاب بل ما، أكاديمية مجلة يف مقالة يكن لم اآلن» حتى األسهم
الرائج الكتاب ذلك يف سميث). آدم األدبي باسمه نرشه (الذي جودمان دبليو إيه جورج
أعلن لكنه العشوائي، للسري كامًال فصًال جودمان كرَّس ،١٩٦٧ سنة نُرش الذي املمتع،
املدى عىل الحالية القيمة تمثِّل املستقبلية «األرباح بأن ذلك من بدًال مجادًال يقبله، ال أنه
جرينجر يختلف لم القصري.»5 املدى عىل الجماهري مزاج هو الغالب والعامل الطويل،
األسعار تغريات إن تقول ال العشوائي السري «فرضية يقوالن: كتبا حيث ومورجنشترين؛
(الخطية) التوليفات باستخدام بها التنبؤ يمكن ال إنها تقول بل بها، التنبؤ يمكن ال
لها أخرى متغريات إدخال يمكنه كان املرء أن الوارد من السابقة. األسعار لتغريات

التنبؤية.»6 القيم بعض
القيم تعكس األسهم أسعار إن نقول أن العبث من أنه جادال أنهما كله هذا من األهم
املؤرشات تعكس أن «يُفرتض لألسهم الذاتية القيم هذه إن يقوالن كتبا حيث الذاتية؛
املستوفاة غري والطلبيات السلعية واملخزونات الرأسمالية املعدات مثل لرشكاتها؛ األساسية
التي والشدة بالرسعة بها، املرتبطة والقيم البنود، هذه معظم سيتذبذب وقلما واألرباح.
ريكاردو وديفيد سميث آدم إىل األقل عىل تعود حيلة … إنها األسهم. أسعار بها تتذبذب
أنه بما لكن الحقيقي. (التوازن) سعر حول دائًما سيتذبذب السوق سعر إن تقول أن
لالختبار قابًال جزًما ليس فهذا األساس، عن التذبذبات فصل لكيفية طرق تُطوَّر لم

إهماله.»7 ويمكن التجريبي،
إذا ما رؤية هو السوق كفاءة فرضية اختبار إىل السبيل أن اقرتح قد فاما كان
هذا لكن الرأسمالية، األصول تسعري نموذج إمالءات تطيع األسهم أسعار تحركات كانت
معقولة األسهم أسعار تحركات كانت إذا عما يكشف فربما نسبيٍّا، اختباًرا إال يكن لم
السوق كانت إذا ما بيان يف مجديًا يكن لم لكنه ككل، وبالسوق بالبعض بعضها بمقارنة

ال. أم الصحيح بالسعر رة مسعَّ ككل
قد وركينج، هولربوك وهو عموًما، املنيسُّ اآلخر، السوق كفاءة فرضية أبو كان
األهمية بالغة مساعدة عىل وحصل أكرب، بدرجة جوهرية محاسبة يستنبط أن حاول
والكونجرس أمريكا يف البصل ومزارعي التجارية شيكاجو بورصة من الخط طول عىل
شيكاجو مجلس باسم نشاطها بدأت قد التجارية شيكاجو بورصة كانت األمريكي.
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العرشين القرن ثالثينيات يف املستقبلية الزبد عقود يف عملها وفقدت والبيض، للزبد
يف املستقبلية البصل عقود أُطلقت ثم األلبان. إلنتاج الفيدرالية املالية اإلعانات قدوم مع
شيكاجو بورصة ظلت املفقود. الدخل ذلك محل لتحل العرشين القرن أربعينيات أواخر
اثنان احتكر ١٩٥٧ سنة ويف املتعاملني، من قليل عدد هيمنة تحت املناضلة التجارية
مزارعو انجرف ورسيًعا. حادٍّا ارتفاًعا األسعار فارتفعت املستقبلية البصل عقود منهم
جيوبهم، يف األموال هذه ويضعوا مرتفعة بأسعار يبيعوا أن ينبغي كانوا الذين البصل،

محزنة. النهاية وكانت املستقبلية. العقود «واشرتوا» الحماس، هذا خضمِّ يف
عائًدا — البورصة فيه يدير صار يوم جاء متعامل وهو — ميالمد ليو يقول
الخيش جواالت سعر من بأقل البصل ِبيَع بأن الحال «انتهى األيام: تلك إىل بذاكرته
يف املال خرسوا لقد َغَضبًا. األمريكيون البصل مزارعو فاستشاط فيها، يسلَّم كان التي
لتخليصهم واشنطن يف نوابهم عىل املزارعون ضغط املستقبلية.» عقودهم ويف محاصيلهم
زال ما فيدرايل حظر ُفرض ١٩٥٨ سنة ويف املستقبلية، البصل عقود يف التعامل من

هذا.8 يومنا حتى نافذًا
كبرية، تنظيف لعملية دافًعا اإلخفاق هذا كان التجارية، شيكاجو لبورصة بالنسبة
بطن لحم عقود بإنشاء بدأت مالمد بقيادة والتجديد االبتكار من مذهلة طفرة ثم
املالية املستقبلية العقود إدخال خالل من واستمرت ،١٩٦١ سنة املستقبلية الخنزير
القرن سبعينيات يف األسهم أسواق ومؤرشات الفائدة، وأسعار العمالت، إىل استناًدا
ممتازة فرصة املستقبلية البصل عقود عىل الحظر كان لوركينج، بالنسبة العرشين.
يف البصل أسعار تذبذب بمقارنة أنه حِسب املستقبلية. العقود أسواق كفاءة الختبار
العقود أسواق كانت إذا ما فهم يستطيع وعدمه، املستقبلية العقود يف التعامل وجود

إال. ليس تذبذبًا تضيف أنها أم الصحيحة مستوياتها نحو األسعار تُسريِّ املستقبلية
البصل عقود يف التعامل بدء قبل البصل أسعار سلوك البداية يف وركينج درس
تذبذبًا أقل كانت األسعار أن ووجد وبعدها، العرشين القرن أربعينيات يف املستقبلية
ما دراسات لكن مشجعة، النتيجة كانت املستقبلية.9 العقود يف التعامل سنوات أثناء
وركينج، رسمه الذي االتجاه يف آخرون زراعيون اقتصاديون أجراها التي الحظر، بعد
— ١٩٦٣ سنة نرشت وقد — األوىل أظهرت إقناًعا. أكثر أدلة تقديم استطاعت التي هي
تجعل املستقبلية العقود أسواق أن فرضية مؤيدًة الحظر، بعد األسعار يف أكثر تذبذبًا
أسعار أن أخرى دراسة وجدت ،١٩٧٣ سنة يف لكن بهدوء.10 عقالنية أكثر األسعار
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عقود يف التعامل من خاٍل عقد وهي بأكملها، العرشين القرن ستينيات فرتة خالل البصل
أخرى عوامل هناك كانت ربما تذبذبًا.11 املسجلة األسعار أقل هي املستقبلية، البصل
البصل. جودة يف ن وتحسُّ الطقس يف ن وتحسُّ النقل وسائل يف ٍن تحسُّ من دوًرا؛ لعبت
املضاربة أسواق أن فرضية تؤيد البصل حقول من واضحة أدلة هناك تكن لم لكن

األسعار.12 تصوِّب
من هم وقليل الزراعة، وزارة عن صادرة فنية نرشة يف األخرية الدراسة نُرشت
ظل لفرتة. األنظار عن برمته املوضوع فتوارى الزراعيني، غري االقتصاديني من الحظوها
وكما انتهت. األسواق عقالنية بأن الراسخ االعتقاد يف ريبة لديهم االقتصاديني بعض
سنة املحاورين ألحد للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األستاذ مودلياني فرانكو قال

:١٩٨٢

متسقة أنها إدراك مع لكن جيد، كتقريب العشوائي السري فرضية عموًما أَقبُل
القصري، املدى عىل ما. نوًعا طويًال وقتًا استمرت التي التوازن انعدام حالة مع
من بالرغم حتى فيه، مكسب تحقيق يمكنكم ال وضع يف تُحاَرصوا أن يمكن
ال لكن الخاطئ، املسار عىل اآلن األسهم سوق جوهري. توازن وضع كونه عدم
ثالث أعىل ستكون اآلن، من سنني بضع بعد أنه أتوقع باالندفاع. أحًدا أنصح

تتحسن.13 أن قبل ا جدٍّ كثريًا تسوء أن يمكن لكن مرات،

ماًال تُربح بدقة األسهم سوق بتحركات التنبؤ يستطيع إنه يقول مودلياني يكن لم
يقول كان كثريًا). ربح بها واحتفظ ١٩٨٢ سنة أسهًما اشرتى شخص أي كان (وإن
يمكن ال نحو عىل طويلة زمنية لفرتات خاطئة تكون أن يمكن السوق أن من واثق إنه
فيهم بما جيله، أبناء من االقتصاديني معظم عليه سيوافق ترصيًحا ذلك كان به. التنبؤ
عمله من شيئًا الرجال هؤالء من أي يكرس لم فريدمان. وميلتون سامويلسون بول

املالية. السوق خطأ عن األفكار هذه يف للتوسع الجاد األكاديمي

عيوٍب عن البحث صدارة يف كان ستيجلتز جو أن حني يف تالميذهم. مهمة ستكون تلك
معهد ثمار من أخرى نتيجة هناك كانت السوق، بكمال القائلة العاملية النظرة يف نظريٍة
فرضية مع التعامل وهي ومودلياني، سامويلسون إبان للتكنولوجيا ماساتشوستس
حصل الذي — شيلر روبرت كان البيانات. يف وأعني مهمة؛ تصبح حيثما السوق كفاءة
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متمرًسا إحصائيٍّا — ١٩٧٢ سنة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من الدكتوراه عىل
إىل ساذجة تبدو لهفة املهارات تلك إىل ضم وقد األول، الطراز من كمبيوتر ومربمج
حتى أو صفيقة أو طفولية تبدو تجعلها قد البساطة من درجة عىل أسئلة عىل تطبيقها

محًضا. غباءً غبية
كانت إذا ما عىل شيلر ركَّز بنسلفانيا، جامعة يف كأستاذ املبكر وعمله أطروحته يف
كانت ال. أم العقالنية التوقعات لنظرية تبًعا تسري الواقعي العالم يف الفائدة أسعار
سوق إىل طريقه يف مىض ثم كلها. يف ليس يقينًا لكن األحيان، أغلب يف باإلثبات إجابته

األسهم.14
القيمة تمثل األسهم أسعار أن طالبهما علَّما قد وليامز بري وجون فيرش إرفينج كان
طريقة بأحسن االدعاء هذا ليخترب شيلر فانطلق املستقبلية. األسهم ألرباح املخصومة
أرباح يف الالحقة بالتغريات ٥٠٠ بورز آند ستاندرد تحركات فقارن ممكنة، مبارشة
أكثر كانت األسهم أسعار أن فتبنيَّ ،٥٠٠ بورز آند ستاندرد رشكات وزعتها التي األسهم
دراسات من دراسة الواقع يف كان شيلر استنبطه ما األسهم. أرباح من «بشدة» تذبذبًا
عىل تحركت األسعار لكن مؤثر، يشء فيها يحدث لم حاالت عن يبحث كان الالحدث.

ذلك.15 من الرغم
بالتأكيد جاهز: رد — العليا بالدراسات شيلر زميل — مريتون روبرت لدى كان
العناء يتحملون الرشكات مديري ألن األسهم؛ أرباح من تذبذبًا أكثر األسهم أسعار
يملك ال سؤاًال فكان ذلك يفعلون ملاذا أما األسهم. أرباح مدفوعات ثبات عىل للحفاظ
طريقة هناك كانت أنه يف مصيبًا «كان» مريتون لكن عنه، مقنعة إجابة املالية أساتذة

التناقض. إىل للنظر أخرى
علم يف بها التالعب يف وأصعبها البيانات أنظف املالية السوق أسعار تكون تكاد
األساسية املؤرشات من تذبذبًا أكثر كانت إذا إنها قائًال مريتون وجادل كله. االقتصاد
هذه يف املشكلة تكُمن فربما الدفرتية، القيمة أو اإليرادات أو األرباح أو األسهم كأرباح

األساسية: املؤرشات

األسهم أسعار «ملاذا السؤال: طرح من فبدًال إذن العقالنية، فرضية ثبتت … إذا
االستبدال؟» وتكاليف األسهم وأرباح (املقيس) االستهالك من تذبذبًا أكثر
االستهالك يُظهر «ملاذا مثل أسئلة طرح يف العام االقتصاد أساتذة سيبدأ ربما
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مقارنته عند ا جدٍّ ضئيًال تذبذبًا االستبدال وتكاليف األسهم وأرباح (املقيس)
العقالنية؟»16 األسهم بأسعار

من التعاطف بعض األقل عىل تثري أن ينبغي مجادلة ذكية، مجادلة تلك كانت
البيانات إنتاج عملية عليها تنطوي التي البغيضة بالتفاصيل دراية عىل شخص أي
وزمالئه مريتون امتالك عدم إخفاء تستطع لم الرشكات، أرباح تقارير أو االقتصادية
املعتادة القائمة يردد مريتون كان العقالنية». «فرضية بها يثبتون جديدة أدلة املالية يف
تكن لم لكنها العرشين، القرن ستينيات يف العشوائي السري وعمل الحالة دراسات من
لم أنها إلثبات كافية شيلر أدلة تكن ولم «عقالنية». كانت األسهم أسعار أن إلثبات كافية
سؤاله أصاب لقد برمته. األمر يف الشكوك إلثارة كافية كانت لكنها أيًضا. عقالنية تكن

ذلك. يعلم وكان مرماه، والغبي، بل الطفويل الصفيق
أسعار بتحركات التنبؤ صعوبة إدراك من القفز أن ١٩٨٤ سنة مؤتمر يف أُعلن
أبرز من «واحد صحيحة؛ تكون أن بالتايل يجب األسعار تلك أن استنتاج إىل األسهم
نتيجته مدى ويف بداهًة، املنطقي خطئه يف بارز فهو االقتصادي. الفكر تاريخ يف األخطاء
ونصحه شيلر نحو الجمهور بني كان أستاذ ذلك بعد تقدم النتيجة.»17 هذه ومدلوالت
مقالته. من املنشورة النسخة من للفتنة املثرية الكلمات هذه يحذف بأن مضطرب وهو
قائًال: العالم، يف بصمته املرء بها يرتك التي للكيفية أفضل إدراك لديه آخر، تقدم ثم

وخرج. شيلر تركهما تحذفها.»18 ال كال، «كال،
اكتسب قد وكان الوقت، ذلك بحلول ييل جامعة يف بالتدريس يشتغل شيلر كان
هو ذلك الرسيع، ٩٥ طريق امتداد عىل هارفرد يف الصفاقة من القدر نفس عىل حليًفا
سامويلسون بول شقيق ابن بصفته املبكر. بنضجه يتميز كان الذي سامرز لورانس
العصور.19 كل يف االقتصاديني بني نسبًا األرشف سامرز كان أرو، كنيث شقيقة وابن
األذكياء الشباب االقتصاديني من متألِّقة كوكبة يف األسطع النجم اعتُرب الذي سامرز، عمل
الحقيقة يف كان السائد. االقتصادي االتجاه إطار يف ماساتشوستس، بوالية كامربيدج يف
أنصار مزاعم دفعته وقد املشاغبة، إىل امليل من ومسحة بالجدل، الولع من مسحة به

كلتيهما. ممارسة إىل فيها املشكوُك السوق كفاءة
والخطاب املتقدمة الرياضيات بني الجمع يف بارًعا — شيلر مثل مثله — سامرز كان
لم فيه املستثِمرون مواٍز؛ مايلٍّ لكْوٍن نموذًجا أنشأ فإنه األوىل، عىل وكمثال االستفزازي.
فرتة مدى عىل — وأثبت األساسية، القيم تعكس تكن لم فيه واألسعار عقالنيني، يكونوا
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عقالنية. عشوائية سوق عن إحصائيٍّا لتمييزها سبيل ال أنه — سنة ٥٠ قوامها مالحظة
فإنك الثانية، يخص وفيما سنة.20 ألف بيانات باستخدام إال بينهما التمييز يمكنك ولن
— هه وجَّ الذي بأكمله املالية لعلم أيًضا والالذع الظل خفيف نقده عىل كثريًا تتفوق لن

األمريكية. املالية لجمعية سنوي اجتماع خالل — األماكن كل دون من
لدراسة املهنية حياتهم االقتصاديون فيه يكرس عاَلم بوصف حديثه سامرز بدأ
اآلخر وبعضهم األشمل، االقتصادي النظام إطار يف يدرسه بعضهم إن قال الكاتشب.
عامة من كثريًا أعىل رواتب ويتقاضون الكاتشب وزارة مقرهم كاتشب «اقتصاديو
عرض عىل تؤثر قد التي العوامل بشأن قلق االقتصاديني عامة يساور االقتصاديني.»
ذلك)، إىل وما املستهلكني دخل ومستويات الطماطم (تكلفة عليه والطلب الكاتشب
األساسية. املؤرشات هذه مع تتسق الكاتشب أسعار تقلبات كانت إذا ما قياس ويحاولون
البحوث هذه معظم — تفكري دون — «يرفضون الكاتشب اقتصاديي إن سامرز يقول
املادية البيانات هي الكاتشب معامالت أسعار أن يعتقدون إذ الكاتشب؛ سوق حول

الدراسة.» تستحق التي الوحيدة
سبٍل عن البحث من أغلبه يف هؤالء الكاتشب القتصاديي البحثي الربنامج يتألف
سعة الكاتشب فزجاجات الكاتشب. سوق يف استثنائية أرباح لتحقيق — إيجادها ال —
تُعزى انحرافات عدا «ما كوارت ١ سعة الزجاجات ثمن بضعفي دائًما تباع كوارت ٢
املكونات برشاء منخفض بسعر الكاتشب عىل الحصول ويمكنك املعامالت»، تكاليف إىل
كفاءة يعتربون الكاتشب اقتصاديي معظم الحقيقة، «يف يقول: ومىض بنفسك. وخلطها
نربة سامرز تقمَّص ثم التجريبي.» االقتصاد يف مثبتة حقيقة أحسن الكاتشب سوق

للحظة: جادة

اقتصاديي مثل املاليون االقتصاديون واضحني. التشبيه طرفا يكون أن ينبغي
بني املتبادلة بالعالقات ومعنيون املادية، بالبيانات إال يعملون ال الكاتشب
السؤال أنه لكثريين يبدو ما يتجاهلون فهم املالية. األصول مختلف أسعار
ستكون أنها ريب ال األصول. ألسعار الكيل املستوى يحدد ماذا وهو األهم؛
االتجاه تمثل أبحاث تقريبًا توجد ال أنه يعلم أن العادي للشخص مفاجأة
يف األسهم سوق انتعاش تفسري حاولت األخري، العقد يف املالية مجال يف السائد
خالل الحقيقية األسهم أسعار يف املذهل الرتاجع أو العرشين، القرن ستينيات

العرشين.21 القرن سبعينيات منتصف
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فيرش إنه املالية؟ ألساتذة اجتماع يف الكلمة هذه مثل بإلقاء لسامزر سمح الذي فمن
إىل أحدهما تعرَّفا قد كانا .١٩٨٤ سنة اجتماع أعمال جدول عن مسئوًال كان الذي بالك،
بعد للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف يدرِّس سامرز بدأ عندما ،١٩٧٩ سنة اآلخر
قد بالك وكان .(١٩٨١ سنة هارفرد إىل (عاد هارفرد جامعة يف الدكتوراه عىل حصوله
إىل زوجته لحنني للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد قاصًدا شيكاجو جامعة عن رحل

موطنها.
يف سامرز استفزه وقد العقالنية، بالسوق يؤمن زال ما بالك كان ،١٩٧٩ سنة يف
ببضع ذلك بعد بالك سامرز عليها أطلع رسمي غري بحث مستهل يف جاء الشأن. هذا
— الحمقى وهم — املالية تعاليم يتبعوا لم َمن حولك.» انظر حمقى. «هناك سنني:
من النوع هذا لهم كان األسعار. يحركون بل فحسب، بكثرة موجودين ليسوا أنهم بدا
ممن أحسن فرصة أمامهم الحمقى أن لو كما األحيان بعض يف بدا أنه لدرجة التأثري،
«كم سامرز: سأل بمؤرش. املرتبطة الصناديق يف ويستثمرون املالية أساتذة إىل يستمعون
٤٠٠ ألثرى السنوية القائمة ويقصد ٤٠٠؟» فوربز مجلة قائمة هم تضمُّ للمالية أستاذًا
كان كفء؟» السوق أن يعتقدون القائمة يف هم ممن شخًصا «كم أمريكا. يف شخص
يعيدون ثم ومن الحمقى عىل سيتغلَّبون األذكياء املتعاملني أن يفرتضون املالية أساتذة
يف االستمرار الحمقى يستطيع ال ملاذا يفهم يكن لم سامرز لكن الكفاءة. إىل السوق

ا. جدٍّ طويلة لفرتة السوق عىل الهيمنة
عىل يوافق لم الهوامش. يف عجل عىل مكتوبة تعليقات وعليه البحث بالك أعاد
وأن أسهم.» سوق دون من حاًال أحسن جميًعا نكون «قد بأنه سامرز استنتاجات
لألسواق، سامرز تقييم إىل الرضا بعني نظر لكنه حكيمة.» غري املرنة الرصف «أسعار
أسميهم «أنا سامرز: حمقى عن يقول كتب إذ للكلمات؛ الدقيق اختياره عن يرَض لم وإن
معلومات.»22 كانت لو كما الضوضاء خلفية عىل يتعاملون فهم الضوضاء»، «متعاملو
لنقاد متوقع منارصغري إىل السوق كفاءة أنصار أهم أحد كونه من بالك انتقل بذلك
الحقيقة عن باحث أخلص «كان مفًرسا: سامرز يقول التحول؟ فلماذا النظرية. هذه
يكرتث أو صداقات أو مسبقة أفكار بأي جمود يف يتشبث يكن لم اإلطالق. عىل عرفته

يشء.» بأي يتشبث يكن لم أخرى بعبارة معقول، أنه الناس يظن بما
دورية يف ١٩٨٤ سنة مقالة نرش كان الجديد بالك ملوقف ملموسة نتيجة أول
شفرين هريش السلوكيَّني املتمرَدين بقلم إيكونوميكس»، فاينانشال أوف «جورنال
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الشاذة؛ املستثمرين سلوكيات حيث من األسهم أرباح توزيعات ت فرسَّ ستاتمان، ومائري
مؤكد غري عائد من بدًال اليوم مؤكد عائد عىل الحصول تفضيل إىل امليل األول املقام ويف
أساتذة شغل قد أسهم؟» أرباح دفع عناء حتى الرشكات تتجشم «ملاذا سؤال كان غًدا.23
األرباح توزيع قرار أن ١٩٦١ سنة ميلر ومريتون مودلياني فرانكو أعلن أن منذ املالية
أرباح «لغز عن قبل من كتب قد بالك كان الرشكة. قيمة عىل له أثر ال بها االحتفاظ أو
أقرَّها أملهم، ولخيبة ملراجعتها. املقالة إليه الدورية محررو أرسل لذا هذا؛ األسهم»24

بامتياز.
نفسه.»25 الوقت يف ودقيقة جديدة يل تبدو عظيمة. املقالة «هذه يقول: بالك كتب
املالية عىل وتفرسكي كانيمان تعاليم لتطبيق حقيقية محاولة أول أن حدث وهكذا
(فدورية األسواق كفاءة أنصار حال لسان تمثل التي الدورية — مضض عىل — نرشتها
وروبرت جنسن ومايكل فاما يوجني سها أسَّ إيكونوميكس» فاينانشال أوف «جورنال
أال ينبغي املالية أن ميلر مريتون إعالن وكان كثريين، لقراء صدمة ذلك كان مريتون).

كبري. حد إىل لها فعل رد السائدة السوق قوى عىل إال تركز
األمريكية املالية لجمعية املنتخب الرئيس فبصفته لبالك. البداية مجرد تلك كانت
سامرز لكلمة املجال فأفسح السنوي، اجتماعها برنامج عن مسئوًال كان ،١٩٨٤ سنة
املالية لجمعية اإلطالق عىل جلسة أول تنظيم شفرين هريش من وطلب الكاتشب، عن
عىل حرص بالك لكن الجلسة، هذه أحد حرض بالكاد السلوكية. املالية حول األمريكية
جانب من قبل من ُرفضا وكالهما — عنها ضت تمخَّ التي األبحاث من اثنني وصول

فاينانس». أوف «جورنال دورية يف أكرب جمهور إىل — أخرى دوريات
فقد املالية؛ علم يف تالر ريتشارد لالقتصادي حقيقية صولة أول البحثني أحد كان
«معظم بأن يفيد الذي النفيس االكتشاف اختبار يف بونت دي فرينر والطالب هو رشع
والدراماتيكية املتوقعة غري األحداث تجاه أفعالهم» ردود يف «املبالغة إىل يميلون الناس
فرتة مدى عىل األكرب الرابح كانت التي األسهم محافظ عا وجمَّ اإلخبارية.» األهمية ذات
أو الكربى املكاسب ألن ذلك األكرب؛ الخارس كانت التي األسهم ومحافظ سنوات، ثالث
١٩٣٢ سنة من ودراماتيكية. متوقعة غري أحداث نتاج تكون ما عادة الكربى الخسائر
عىل السوق عىل أدائها يف بانتظام تفوقت الخارسة» «املحافظ أن وجدا ،١٩٨٢ سنة إىل
ذلك كان عنها. تخلفت الرابحة» «املحافظ أن حني يف التالية، السنوات ثالث فرتة مدى

نفسية. جذوًرا له أن بدا كفاءة عدم وهو السوق، يف كفاءة عدم عىل قويٍّا دليًال
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االجتماع، يف الرئايس الخطاب يلقي كي بالك عىل الدور جاء بعام، ذلك بعد
الضوضاء إن بالك قال دقيقة. عرشة خمس إال يدم ولم «الضوضاء»، بعنوان وكان
الضوضاء وإن كاملة.» غري أيًضا تجعلها لكنها ممكنًا، املالية األسواق وجود «تجعل
للمتعاملني وتسمح سائلة األسواق تجعل التي هي املطلعني غري املتعاملون يحدثها التي
وصفها التي الورطة يف عالقة األسواق تصبح قد دونها، ومن املال. بكسب املطلعني
املتعاملون يتعامل ال حيث سنني؛ ببضع ذلك قبل ستيجلتز وجوزيف جروسمان سانفورد
األسعار. عليه تكون أن ينبغي ما عىل متفقون جميًعا ألنهم أبًدا؛ فيها فعًال العقالنيون
بيان معها يستحيل بل فحسب، األساسية قيمها عن األسعار تُبعد ال الضوضاء هذه لكن

األساسية: املؤرشات تلك ماهية

معامل حدود يف السعر فيها يكون سوق بأنها الكفء السوق نعرِّف ربما
القيمة. ضعفي من وأقل القيمة نصف من أكثر أنه بمعنى القيمة؛ من ٢ قدره
ضوء يف معقوًال هذا يل يبدو بداهة، لكن بالتأكيد. عشوائي املعامل وهذا
يعود السعر جعل إىل تميل التي القوى وشدة القيمة، بشأن الاليقني مصادر
األوقات. معظم يف كفء األسواق معظم أن أرى التعريف، بهذا القيمة. إىل

األقل.26 عىل ٪٩٠ يعني «معظم» وقولنا

قبل ترك رجًال ويالئم جراهام، بن طابع يحمل براجماتيٍّا فضفاًضا تعريًفا كان
جولدمان يف نيويورك يف وظيفة ليتوىل للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد بسنة ذلك
لسان عىل بسنتني ذلك بعد األمريكية املالية لجمعية الرئايس الخطاب سار ساكس.
مماثل. نهج عىل أيًضا، سرتيت وول يف يعمل الوقت ذلك بحلول كان الذي رول، ريتشارد
،١٩٨٧ أغسطس إىل ١٩٨٢ سبتمرب من األمريكية األسهم أسواق محص قد رول كان
البيانات باستخدام األسهم تحركات من املائة يف ٤٠ من أقل تفسري يستطيع أنه ووجد
فإما الفردية. الرشكات وأخبار الصناعة، وديناميكيات االقتصادية، األوضاع حول املتاحة
قواعد يف توجد وال األسهم أسعار تحرك التي الخاصة املعلومات من كثري هناك كان أنه
من املستثمرين عىل يستحوذان كانا والهلع الهوس أن وإما رول، إليها رجع التي البيانات
الكتشاف طريقة إىل نتوصل أن لطيًفا «سيكون هازًال: بقوله رول واختتم آخر. إىل حني

الفرق.»27
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مرتبطني قبًال كانا بارزين أكاديميني من باملالحظة الجديرة االعرتافات هذه جاءت
املمارسة عىل فوري أثر تقريبًا لها يكن لم لكن السوق، كفاءة بفرضية وثيًقا ارتباًطا
عىل الحاد شيلر-سامرز هجوم املالية أساتذة معظم تجاهل األكاديمية. للمالية اليومية
مواجهة يف العقالنية السوق فرضية عن للدفاع مريتون روبرت انربى الكفء. السوق
االنتباه من مزيًدا ليسرتعي ذلك إليه طلب مودلياني فرانكو ألن األول املقام يف شيلر؛ نقد

يفعلونها. أفضل أشياء لديهم أن مريتون زمالء وحِسب يبدو. ما عىل املسألة إىل
توماس يقول للواقع. ومنكرة عبثية الخارج من بدت مهما العلم طبيعة هي هذه
معظم فيه يُميض الذي النشاط ، السويُّ «العلم العلمية»: الثورات «بنية كتاب يف كون
العالم. ماهية تعرف العلمية األوساط أن افرتاض عىل قائم وقتهم، جل حتًما العلماء
االفرتاض، ذلك عن للدفاع األوساط هذه استعداد من يأتي املرشوع نجاح من وكثري
وال الخارج. من تُشنُّ التي الهجمات تخفق أن فاألرجح وهكذا األمر.» لزم لو كبري وبثمن
نموذج يف تفسريها يصعب معتادة غري انحرافات تظهر عندما إال ممكنًا التغيري يكون

ما. علم
العشوائي، السري أوج يف حتى البداية. من تظهر االنحرافات هذه مثل كانت املالية، يف
أنماط اختفت األسعار. فوىضتحركات يف متوارية عشوائية غري أنماًطا األكاديميون وجد
التعامل، تكاليف حساب عند مربحة تكن لم أو الدقيق، الفحص أثناء هذه من كثرية

هو. كما بعضها ظل بينما
كلية أتى الذي نيدرهوفر، فيكتور اكتشفه وأبقاها األنماط هذه أقدم من بعض
لعبة يف قوميٍّا بطًال تُوج الذي نيدرهوفر، ترك .١٩٦٤ سنة األعمال إلدارة شيكاجو
وأخذ مذاكرته حجرية يف ترتاكم الرائحة كريهة الرياضية مالبسه مرات، عدة اإلسكواش
كان لوري. جيمس بمرشفه تيمنًا لوري، يسمى قرد كتفه وعىل الجامعي الحرم يف يتجوَّل
١٩٥٩ سنة أوسبورن إم إف إم وصف هارفرد جامعة يف الجامعية دراسته أثناء قرأ قد
كان الفيزيائي. ذلك مع ودية مراسلة عالقة وأقام األسهم، سوق يف الرباونية للحركة
االقتصادية الحجج بطرح مهووسني شيكاجو جامعة يف الطالب من نيدرهوفر زمالء
طرق بإيجاد بكثري اهتماًما أكثر وأوسبورن نيدرهوفر وكان السوق، لعشوائية املؤيدة

العشوائية. تلك حول لاللتفاف
القرن ستينيات منتصف يف األبحاث من عديًدا — وُفرادى مًعا — الرجالن كتب
الذي النوع من األدلة هذه بعض كان السوق. نقص مظاهر عىل أدلة وثقت العرشين
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االتجاه كان أيما أنه وهو الزمان، من قرن بثلثي ذلك قبل داو تشارلز عليه تعرَّف
ذلك يف مضيهما استمرار فاحتمال معني، سهم فيه يميض أو السوق فيه تميض الذي
فبعد اآلخر، االتجاه يف بها التنبؤ يمكن أنماًطا أيًضا وجدا كما عدمه. من أكرب االتجاه
تحركه من أرجح باالرتفاع ما لسهم التايل التحرك كان نقطة، ثُمن مقداره تراجع

باالنخفاض.28
احتماالت تكن ولم اإلحصائي، عملهما يف حريصني كالهما وأوسبورن نيدرهوفر كان
شيكاجو جامعة يف وأساتذته نيدرهوفر أقران تلقى كبرية. وجداها التي بالسوق التنبؤ
نظرياتهم عىل حتى تضفي ربما التي الحتمية الضوضاء من كنوع بل كإهانة، ال أدلتهما،
الكفء األسواق عن الشهرية مقالته يف ذلك عن فاما تعبري وحسب املوثوقية.29 من املزيد
أساًسا «ليست لكن إحصائية» داللة «ذات وأوسبورن نيدرهوفر أدلة كانت ،١٩٧٠ سنة

كفء.»30 غري السوق أن استنتاج يف إليه يُستند
وانتقال السنني مرور فمع البداية، مجرد كانت ا جدٍّ الصغرية االنحرافات هذه لكن
ومزيد مزيد اكتُشف األساتذة، مكاتب إىل الجامعات بدرومات من الكمبيوتر أجهزة
بيانات بني روابط وجود عىل لالهتمام إثارة األشد االنحرافات بعض اشتملت منها.
املالية واألرقام بشيكاجو، املالية األوراق أسعار بحوث مركز وفرها التي األسهم أسعار
«ُكمبيوستات» الحاسوبية البيانات قاعدة يف ١٩٦٢ سنة منذ ُجمعت التي ِسية املؤسَّ
ربع أرباًحا تعلن رشكة أية كانت عندما املثال، سبيل فعىل بورز. آند لستاندرد التابعة
كان األمر أن البيانات قاعدتا كشفت متوقع، غري نحو عىل منخفضة أو مرتفعة سنوية
صارت ظاهرة وهي الجديدة، املعلومات تماًما سهمها سعر يعكس كي وقتًا يستغرق
دواًما أكثر انحراف هناك كان بل األرباح.31 ع تجمُّ أو األرباح، مفاجأة باسم تُعرف

الغالية. األسهم عىل أدائها يف تفوقت الرخيصة األسهم أن وهو تفسريه، يف وأصعب
قد كان ما يمثل النهاية يف فهو صادًما؛ االكتشاف هذا يكون أن ينبغي كان ما
برشاء املستثمرين نصح قد بابسون روجر كان أجيال. منذ القيمة يف املستثمرون قاله
بنجامني ومال ذلك. فوق ما وبيع عرشة عن أسعارها إىل أرباحها نسبة تقل التي األسهم
وأول اليشء. بعض تعقيًدا أشد كانت نصيحته أن من الرغم عىل ذاته، االتجاه يف جراهام
تتفوق املنخفضة األسعار» إىل «األرباح نسب ذات األسهم بأن تفيد دالَّة تجريبية وثائق
رئيس نائب صنَّفها املرتفعة؛ األسعار» إىل «األرباح نسب ذات األسهم عىل أدائها يف
كان 32.١٩٦٠ سنة جورنال» أناليستس «فاينانشال دورية يف ونرشها فيالدلفيا يف بنك
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بدأ العرشين القرن سبعينيات أواخر يف لكن التأريخ، هذا تجاهل كافية بدرجة سهًال
القيمة أسهم أن اكتشاف يف واألساليب البيانات أحدث باستخدام املاليون األكاديميون
املنغمس — العلم هذا يتجاهل لم الحسبان. يف املخاطر أخذ مع حتى السوق عىل تفوقت
الفكري.33 نموذجه يواجه الذي التحدي — العلمية الثورات ُكون توماس وصف يف أبناؤه
كون، توماس وصفه ملا مشابه نحو «عىل يقول: ١٩٧٨ سنة جنسن مايكل كتب
اآلن حتى متماسكة وغري واسع نطاق عىل متناثرة أدلة فيها مرحلة داخلون أننا يبدو
عدد مقدمة يف الجملة هذه جاءت النظرية.» مع متسقة غري وتبدو الظهور يف آخذة
بخصوص شاذة «أدلة حول إيكونوميكس» فاينانشال أوف «جورنال لدورية خاص
ال أنه «أعتقد الشهرية جنسن مقولة عن قليلة جمل إال تفصلها وال السوق»، كفاءة
كفاءة فرضية تؤيد مما أقوى تجريبية أدلة تؤيدها أخرى فرضية االقتصاد علم يف توجد

لالستسالم. بعد استعداد عىل يكن لم جنسن أن الواضح من السوق.»
حاصل أسرتايل محاسبة أستاذ — بول راي بقلم ذاته العدد يف مقالة هناك كانت
بول كتب حيث قدًما؛ امليض طريق بيَّنت — شيكاجو جامعة من الدكتوراه درجة عىل
انحراف كل تتبُّع تربير يمكنه السوي العلم مجاالت من مجال ال كون، زعم «كما يقول:
كثرية شاذة أدلة آنذاك هناك كانت بأنه أقر وقد نفًعا.» األعظم البحوث حساب عىل
وجادل للتغيري. يخضع أن بد ال ما شيئًا أن لدرجة األسهم وأسعار األرباح بشأن ا جدٍّ
والعائد املخاطرة نموذج بل السوق، كفاءة فرضية يكون أن ينبغي ال اليشء ذلك بأن
لحقيقة لالنصياع حان قد الوقت كان الرأسمالية. األصول تسعري نموذج يف املتضمن
املخاطرة تكن لم — الكلية السوق لتقلبات السهم حساسية مقياس وهي — بيتا أن

تهم.34 التي الوحيدة
طالب — بانتز رولف ص محَّ غر». «الصِّ هو إثباته يتم جديد خطر عامل أول كان
نيويورك، بورصة بيانات من سنة وخمسني ثالثًا — شيكاجو بجامعة العليا الدراسات
بانتز جادل مثريًا. تفوًقا الكبرية عىل أدائها يف تتفوق الصغرية الرسملة أسهم أن ووجد
عن املستثمرين تعويض تعنيَّ لذا أقل؛ كانت الصغرية الرشكات عن املتاحة املعلومات بأن
يف التفوق من كثريًا برر ذلك غضون ويف رشاؤها. عليها ينطوي التي التقدير» «مخاطر
أسعار» إىل «أرباح بنسب تتميَّز مجموعها يف الصغرية األسهم أن بما القيمة، أسهم أداء

الكبرية.35 األسهم من أقل
فاألسهم خ. تتفسَّ بدأت ما رسعان لكنها كافية، بدرجة معقولة أطروحة كانت
السابق تفوََّقَها أن عىل يدل مما ١٩٨٣؛ سنة بعد السوق عىل التفوق عن توقفت الصغرية
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عدم عىل مثال مجرد كان ما بقدر التقدير» «مخاطر عىل مكافأة يكن لم ربما األداء يف
(يف ما شخص لهم بيَّنها أن بعد عليها انقضاضهم ثم ما، فرصة املستثمرين اغتنام
كان وإن لعقود استمر السوق يف كفاءة عدم ذلك أن بدا بانتز).36 رولف هذه حالتنا

النهاية. يف تالىش
التي الظواهر من مزيًدا البيانات يف املالية أساتذة تفتيش كشف األثناء، هذه يف
فيها ل يتحوَّ التي الحالة هناك كانت الكفء. السوق نموذج ضمن تفسريها يصعب
هناك كانت بونت. ودي تالر عليها تعرَّف التي بالعكس، والعكس خارسين، إىل الفائزون
العام. من األول الشهر يف العادة فوق جيًدا فيها األسهم أداء يكون التي يناير» «ظاهرة
— املستمرة الدراسة كشفت كما — التي تلك القيمة، أسهم هناك كانت األول املقام ويف

الحسبان. يف املفرتضة الصغرية األسهم ظاهرة تؤخذ عندما حتى السوق عىل تتفوق

املربكة. األحداث هذه عىل متفرج مجرد وقت ألطول السوق كفاءة فرضية صاحب ظل
أطروحة مناقشة لجنة ضمن كان أنه ذلك أسباب وأحد الطليعة، يف فاما يوجني كان
األبحاث عن بعيًدا اتجاهه غريَّ العرشين، القرن سبعينيات منتصف بعد لكن بانتز.
جنسن مايكل السابق تلميذه مع العمل ببعض قام السوق. كفاءة عن الكتابة أو الجادة
عىل الرشاعي التزلج تعلم األسواق. عىل التضخم تأثري درس الوكالة. نظرية مجال يف
يكون «ربما أنه أعلن العرشين القرن تسعينيات منتصف بحلول أنه لدرجة وأجاده املاء
أن يستطع لم لكنه الخمسني.»37 سن فوق العاَلم يف املاء] عىل رشاعي [متزلج أفضل
نهجه ق حقَّ الشهرة، له جلبت التي الكربى النظرية إىل فاما عاد وعندما األبد. إىل يصمت
الكفء، السوق من الدقة وجه عىل يتربأ لم مذهلة. نتائج ى امُلَعمَّ شبه بالبيانات املدفوع

غريه. أحد عليه يقدر يكن لم نحو عىل قواعدها زلزلة من تمكَّن لكنه
أوف «جورنال دورية محرري طلب عىل بناءً — بمراجعة ١٩٩١ يف ذلك بدأ
من بعقدين ذلك قبل نرشها التي السوق كفاءة فرضية حول املهم للبحث — فاينانس»
ويف األصلية.» األعمال جودة بمثل ات التتمَّ تكون ما «نادًرا قائًال: فاما استهل الزمن.
كونها عن البعد كل بعيدة كانت فإنها كبري، حد إىل إيجابية كانت رأيه بقية أن حني
كما الحاسم» العلمية الجدوى اختبار «اجتازت قد السوق كفاءة فرضية كانت انتصارية.
الزمن.» وعرب املالية األوراق عرب العوائد سلوك يف آراءنا غريت «لقد قائًال: وأردف قال.
املرتبطة الصناديق ظهور عىل ساعدت حيث سرتيت؛ وول أيًضا ت غريَّ قد كانت كما
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قد جنسن مايكل كان ما قليًال يشبه نحو وعىل ذلك. شابه وما األداء، وقياس بمؤرش،
أنجح من السوق كفاءة حول السابقة «البحوث إن يقول فاما كتب ،١٩٧٨ سنة ادعاه

املستقبل.» يف هكذا تظل أن كبري واالحتمال التجريبي، االقتصاد علم يف البحوث
ينكر ولم تماًما، كفء أو عقالنية السوق إن قولنا عن مختلًفا شيئًا ذلك كان
أن اعرتف وقد رساب. أنها تبنيَّ األوىل األيام يف تراءت التي اليقني أوجه بعض أن فاما
كفاءة فرضية من القوية الصورة أن عىل برهنا ستيجلتز وجوزيف جروسمان سانفورد
السوق عىل التفوق املمكن من يكون أن يتعنيَّ كان صحيحة. تكون أن يمكن ال السوق
لجمع املال إنفاق عناء أبًدا م يتجشَّ لن أحًدا فإن وإال الخاصة، املعلومات باستخدام
سامرز والري شيلر بوب هجمات من املستفاد الدرس إن يقول فاما ومىض املعلومات.
يمكن ال األسهم أسعار يف الالعقالنية «الفقاعات أن هو العرشين، القرن ثمانينيات يف
إذا مما للتأكد سبيل هناك يكن لم زمنيٍّا.» املتغرية العقالنية املتوقعة العوائد من تمييزها

ال.38 أم العقالني نحو عىل متقلبة السوق كانت
كانت املسألة. يف فاما نظر وجهة من ثانوية موضوعات هذه كانت ذلك مع لكن
األسهم أسعار تحركات أن تؤكد األصل، يف اقرتحها ما نحو عىل السوق، كفاءة فرضية
تسعري لنموذج ووفًقا الرأسمالية. األصول تسعري نموذج بواسطة إال بها التنبؤ يمكن ال
التي هي — السوق بسائر بمقارنه السهم تذبذُب — بيتا كانت الرأسمالية، األصول
املخاطرة بني بسيطة مفاضلة ذلك كان الوقت. بمرور السهم ذلك أداء جودة مدى تقرر
بني الجمع هذا ضد العرشين القرن سبعينيات أواخر منذ تراكم يف األدلة كانت واملكافأة.
بعضهم عدا — املالية أساتذة لكن الرأسمالية، األصول تسعري ونموذج الكفء السوق
طرًقا ذلك من بدًال ووجدوا فاما، نظرية تحدي تحاشوا — السائد التيار خارج هم ممن

الصغري. السهم ظاهرة عىل انحراف كل يف اللوم إللقاء فأكثر أكثر ملتفة
بجامعة سنٍّا منه األصغر زميله فرنتش، وكنيث هو انطلق بل ذلك، فاما يفعل لم
بإيجاز وصفها وقد جيدة، النتائج تكن فلم األصلية، فرضيته اختبار إلعادة شيكاجو،
يف اشرتك كالقنبلة بحث يف التالية السنة يف تماًما له وفصَّ ،١٩٩١ سنة املنشور بحثه يف
،١٩٩٠ سنة إىل ١٩٤١ سنة من السوق بيانات وفرنتش فاما ص محَّ فرنتش. مع تأليفه
وحدها. ليس األقل عىل مطلوب، هو ما تحقق ال ببساطة بيتا أن قاطع نحو عىل وقرََّرا
ال الرأسمالية] األصول تسعري [نموذج أن استنتاج إىل مضطران «نحن يقوالن: كتبا
القوي بيتا أداء بأن وفرنتش فاما جادل األسهم.» عوائد متوسط من سنة ٥٠ آخر يصف
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يف إيجابية نتائج حقق الذي هو — العرشين القرن أربعينيات وهو — فقط واحد عقد يف
القرن سبعينيات أوائل يف الرأسمالية األصول تسعري نموذج اختبارات من األوىل الجولة

العرشين.
برمتها الكفء األسواق مالية بنية عىل األدلة أقوى من واحًدا إن يقوالن أنهما بدا
لم تأثري — نفسه فاما عن صدر الذي — الحكم لهذا كان مصطنعة. بيانات مجرد هو
روبرت الكفء السوق ناقد كتب بسنوات ذلك وبعد السابقة. السوق أنماط ألدلة يكن
مات، قد اإلله إن البابا «قال يقول: — إرفني يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ — هاوجن

الرأسمالية.»39 األصول تسعري نموذج إله األقل عىل
أنه يعني كان مما ماتت؛ الكفء السوق بأن للتسليم البتة جاهًزا فاما يكن لم
وجد الرأسمالية. األصول تسعري نموذج محل ليحل جديد مخاطر نموذج إىل يحتاج
الصغرية)، (األسهم املنخفضة السوقية الرسملة ذات الرشكات من كالٍّ أن وفرنتش هو
من أعىل عوائد قت حقَّ القيمة)؛ (أسهم املنخفضة الدفرتية» القيمة إىل «السعر ونسب
بدا — بيتا بجانب — املقياسني هذين أن والحقيقة و١٩٩٠. ١٩٤١ عامي بني املعتاد

السوق. سلوك معظم «يفرسان» أنهما
ظاهرة وكانت مخاطرة، كعامل كبري حد إىل نظريٍّا معقولة كانت بيتا أن حني يف
أصعب األداء يف القيمة أسهم تفوق كان اليشء، بعض األقل عىل معقولة الصغري السهم
إنه يقوالن كتبا يحاوال. لم أنهما يعني ال وهذا املخاطرة. حيث من تفسريه يف كثريًا
أن بد ال السعر إىل الدفرتية القيمة نسبة فإن عقالنية»، األسهم أسعار كانت «إذا
«القيمة نسبة ذات فالرشكة للرشكات»؛ النسبية اإلمكانيات عىل مباًرشا «مؤًرشا تكون
عوائدها كانت ولهذا باملخاطر، محفوفة رشكة بالتايل كانت املرتفعة السعر» إىل الدفرتية
أكثر استثماًرا تمثل ذاتها الرشكة بأن القول يضاهي هذا كان مرتفعة.40 للمستثمرين
غريب كالم وهو دوالًرا، ٢٠ وليس دوالرات ٥ فيها السهم سعر يكون عندما مخاطرة
وَمن جراهام وبنجامني بابسون روجر من الناجحني املستثمرين تعاليم مع يتناقض

بعدهما.
األسهم؛ أسعار يف مستمر «زخم» وجود آخران أكاديميان أثبت بعام، ذلك بعد
كانت التي األسهم أن وجدا شهًرا، عرش واثني أشهر ثالثة بني ترتاوح فرتات مدى فعىل
فوق سيئًا أداءً تحقق كانت التي واألسهم كذلك، ظلت العادة، فوق جيًدا أداءً تحقق
قدَّم قد — األمريكية بالجامعة الدكتوراه طالب — ليفي روبرت كان كذلك. ظلت العادة،
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بحثًا جنسن مايكل وقتله العرشين، القرن ستينيات منتصف يف قديًما مماثًال، برهانًا
اآلن، الزخم هذا عاد قد هو وها جورنال». أناليستس «فاينانشال دورية صفحات عىل

نبذه. باإلمكان يكن لم بكثري.41 أشمل ببيانات مؤيًدا
يمنع فلم القيمة، من مخاطرة كعامل وصفه يف حتى أصعب الزخم بأن فاما اعرتف
يف يؤخذ آخر مخاطرة كعامل فاما-فرنتش نموذج إىل إضافته من طالبه من واحًدا ذلك
من املعقولية عدم من بالغ قدر عىل يكن لم املستثمر.42 أداء عىل الحكم عند الحسبان
يستطيع بسيطة قيمة أو زخم السرتاتيجيات كله بنجاحك تدين أنك فلو املنظور، ذلك
نهاية يف ا جدٍّ ذكيٍّا تكن لم ربما فأنت يستنسخها، أن كمبيوتر لديه مالية أستاذ أي

بعيد. حد إىل مرٍض غري كان األصول، ألسعار كتفسري لكن املطاف.
تسعري ونموذج السوق لكفاءة األصلية املشرتكة فرضيته اختبار أعاد قد فاما كان
السوق، كفاءة من التخلص من وبدًال يشوبها، قصوًرا ثمة أن ووجد الرأسمالية، األصول
موثوقة فرضية إىل التوصل يف أخفق لكنه الرأسمالية، األصول تسعري نموذج من تخلص
— يُعرف صار كما — العوامل» ثالثي فاما-فرنتش «نموذج يكن لم محلَّها. تحل
يف اقتصاديتني نظريتني الزخم؛ عىل واشتمل تاله الذي العوامل» رباعي و«النموذج
فيها مشكوك تفسريات عىل اشتملتا البيانات عن التنقيب يف ممارستني كانا بل الحقيقة،
البيانات عن التنقيب يف ممارستني بمنزلة كانا ذلك، عىل عالوة العملية. تمام بعد أضيفت
املالية أساتذة نبذها التي — العريقة سرتيت وول اسرتاتيجيات من العديد أن كشفتا
الدوام. عىل مربحة — أسوأ هو ما أو فولكلوًرا باعتبارها العرشين القرن ستينيات منذ
الهراء ذلك كان «ربما» إنه بالفعل أنفسهم يف يقولون وطالبه فاما زمالء من كثري كان

يشء. كل برغم صحيًحا السوق عىل التفوق حول
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بافيتوإد وارين مع السوق عىل التفوق
ثورب

نحو عىل السوق عىل التفوق يستطيعون ال مجموعهم يف املحرتفني املستثمرين كون
ذلك. يستطيعون ال املستثمرين بعض أن يعني ال عليه ل يعوَّ

∗∗∗

خمسني مرور لذكرى إحياءً مؤتمًرا؛ األعمال إلدارة كولومبيا كلية عقدت ،١٩٨٤ مايو يف
جراهام بنجامني دروس رحم من ُولد الذي املالية»، األوراق «تحليل كتاب نرش عىل سنة
املنظمون دعا سرتيت. وول يف تحوًال وأحدث العرشين، القرن عرشينيات أواخر يف الليلية
أحدهما كان دود. ديفيد الكتاب، تأليف يف ورشيكه جراهام َعِمله ما ملناقشة متحدثنَي
املالية أستاذ اآلخر وكان تألًُّقا، أستاذه يفوق بدأ لجراهام سابق تلميذ وهو بافيت، وارين
فرضية االقتصاد علم يف توجد «ال أنه سنوات ببضع ذلك قبل أعلن الذي جنسن، مايكل

السوق.» كفاءة فرضية تؤيد مما أقوى تجريبية أدلة تؤيدها أخرى
حديثه فاستهل جراهام، بأتباع يعج كولومبيا جمهور بأن دراية عىل جنسن كان
يمسك لم ذلك وبعد رماية. مسابقة يف هدًفا اتُّخذ رومي كديك شعوره عن مازح بتعليق
البيانات تحليل أن أثبتت األكاديمية البحوث من سنوات أن البداية يف فأوضح الكالم، عن
عىل للتفوق كوسيلة األقل عىل جدوى، بال يكون يكاد املالية األوراق عن عالنية املتاحة
نجاًحا حققوا جراهام فن مماريس بعض إن قائلني يعرتضون قد ِلَمن واستباًقا السوق.

حظٍّا. باعتباره ذلك نبذ مبهًرا،
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يفعلون ال وكلهم املوهوبني غري املحللني من فريًقا استقصيت أنني «لو جنسن: قال
«وجه» رميته جاءت وقد منهم بعًضا أرى أن أتوقع املعدنية، العمالت رمي سوى شيئًا
هذا التوايل.»1 عىل مرات عرش «وجه» رميته جاءت وبعًضا بل التوايل، عىل مرتني
أصبح قد كان — ستانفورد يف شارب بيل أشاعه الذي — املعدنية العملة برمي التشبيه
جوالت، بضع فبعد األعمال. إدارة ماجستري تعليم من أساسيٍّا جزءًا الوقت ذلك بحلول
كان العملة. رمي يف كبار نجوم أنهم يظهر ممن بعض عن مجموعة أية ض ستتمخَّ

نفسها. بالطريقة تعمل تكاد األسهم سوق أن الضمني املعنى
إدارة كلية خريجي مجلة يف طبعه أعيد رد يف املجادلة. لهذه جاهًزا بافيت كان
منذ لها حرص ال مرات واقتبس طباعته وأعيدت وتنوقل أشهر، ببضعة ذلك بعد األعمال
يف ستشارك كلها األمة املعدنية. العمالت لرمي مسابقًة أيًضا بافيت وصف الحني؛ ذلك
مرات مع الرهانات وارتفاع األوىل الرمية عىل بدوالر واحٍد كل مراهنة مع املسابقة، هذه
إن بافيت قال مليونريًا. ٢١٥ نحو سيبقى الرمي، من جولة مائتي بعد ذلك. بعد الفوز
حول كتبًا سيؤلف بعضهم بعبقريتهم. مقتنعني سيصبحون األشخاص هؤالء من كثريًا
البلد أنحاء كل يف جوٍّا التنقل يف «يبدءون سوف وآخرون العملة، رمي يف النجاح أرسار
بقولهم: املتشككني لألساتذة ويتصدون العمالت رمي كفاءة حول ندوات فيحرضون

٢١٥؟»» منا يوجد فلماذا ممكنًا، هذا يكن لم «لو
للعملة الرامية الغاب إنسان قرود إن بقولهم الرد يمكنهم األساتذة إن بافيت قال
لها يكن لم وثبة يف الرئيسات إىل البرش من بافيت قفز ذاتها. النتيجة ستحقق كانت
من عىل أدق نظرة املرء ألقى لو ماذا قائًال: تساءل خطابيٍّا. نجحت لكنها رسدي معنى

للعملة؟ الرامي الغاب إنسان مليونريات جاءت أين

التيقن يمكنك أوماها، يف معينة حيوان حديقة من جاءوا ٤٠ أن وجدت إذا
إنسان راعي إىل األرجح عىل تذهب فسوف لذا شيئًا؛ اكتشفت أنك من ما نوًعا
إياه، يطعمه الذي الغاب إنسان طعام عن وتسأله الحيوان حديقة يف الغاب

ذلك. إىل وما يقرؤها، التي الكتب وما معينة، تمارين يؤدي كان إذا وعما

العملة رماة من متناسب غري عدًدا ستجدون أنكم «أظن قائًال: بافيت مىض
دودفيل.» آند جراهام اسمها ربما ا جدٍّ صغرية قرية من أتوا االستثمار عالم يف الناجحني
وبعضهم لجراهام سابقون طالب بعضهم — مستثمرين تسعة تضم استعرضقائمة ثم

216



ثورب وإد بافيت وارين مع السوق عىل التفوق

بحثوا حيث أخرى؛ أو بدرجة نفسه املبدأ باتباع جامًحا نجاًحا حققوا — كذلك ليسوا
أصولها، أو الرشكة أرباح إىل بالنظر العادة فوق رخيصة بدت فردية أسهم عن جادين
واسعة تفاوتات هناك «ستظل بقوله: واختتم السوق. تأرجحات تجاهلوا ذلك عدا وفيما

ازدهاره.»2 سيواصل ودود جراهام كتاب يقرأ ومن السوق، يف والقيمة السعر بني
لكان املناظرة، يف النقاط تخصيص تولوا من هم كولومبيا يف الحضور كان لو
قال مبهوًرا. كان أيًضا جنسن لكن منحاًزا، الجمهور كان جدال. بال بافيت الفائز
أذكى من واحد بافيت وارين أن اللقاء ذلك من بها خرجت التي األشياء «أحد جنسن:
ارتكاب دون أريض عىل يلعب أن استطاع لقد حكمة. وأكثرهم اإلطالق عىل قابلت من

مليارات.» صاحب أنه املصادفة قبيل من ليس … أخطاء
يفرِّق أن الصعب من كان أنه شك ال عظيًما؟ بوًحا ذلك يكون أن ينبغي أكان
بحوث أثبتت كما — أيًضا صحيًحا كان سرتيت. وول يف والبارع املحظوظ بني املرء
املشرتكة االستثمارية الصناديق مديري معظم أن — العرشين القرن ستينيات يف جنسن
أن لزعم الحقائق هذه من القفز لكن املرصوفات. بعد السوق عىل التفوق يف أخفقوا
إلدانة اقتباًسا — أمًرا كان مصادفة من مستفيدين مجرد هم الناجحني املستثمرين «كل»
يف للنظر «الفتًا — السوق كفاءة أنصار جانب من مماثلة أخرى لقفزة شيلر روبرت

بداهًة.» املنطقي خطئه
وقت العرشين، القرن ستينيات سياق يف فهمه املمكن من كان ربما ً خطأ كان لقد
سوق ملوجة راكبني كونهم عن قليًال إال يزيدون ال الكبار االستثمار نجوم معظم كان أن
إىل يتبادر — اآلخر بعضهم من املوج ركوب يف أبرع كان بعضهم الصعود. إىل متجهة
جميًعا كانوا تتكرس، املوجة كانت عندما لكن — فيديليتي مدير جونسون، نيد األذهان
هؤالء ادعاء تنبذ أن — دقيًقا األحوال معظم ويف — سهًال أمًرا كان أيًضا. يتكرسون
العرشين، القرن ثمانينيات أوائل بحلول لكن أوهام. بأنه االستثماري التألق األشخاص
لم السوق. تفعله ما كان أيٍّا املال يربحون كيف يعرفون أشخاًصا هناك أن يتضح بدأ
فربما عليهم عثرت وإذا بل عليهم، العثور الصعب من وكان منهم، كثريون هناك يكن
ما كأشد الصعب من كان اللذان واالثنان موجودين، كانوا لكنهم أموالك، يقبلون ال
يف للرياضيات وأستاذ بافيت، وارين األرجح عىل هما محظوظني كأحمقني نبذهما يكون

ثورب. إد اسمه تحوط صندوق مدير إىل تحول كاليفورنيا

217



السوق عقالنية خرافة

بزمن ١٩٨٤ سنة جنسن لقائه قبل املالية أساتذة حرية يثري بدأ قد بافيت نجاح كان
(عىل األسهم سوق بتجنُّب ١٩٥١ سنة جراهام بنجامني نصيحة تجاهله فمنذ طويل.
قصته ُرويت لقد مذهًال. استثماريٍّا سجالٍّ بافيت صنع التايل)، االنهيار حتى األقل
بالغة العنارص بعض يكشف لصعوده موجًزا وصًفا لكن أخرى، مواضع يف بالتفصيل

األهمية.
القرن عرشينيات يف بنفسه استقلَّ عندما — بافيت معلم — جراهام فعل ومثلما
رشكاء مستثمروه كان تضامنية. كرشكة االستثماري مرشوعه األخري نظَّم العرشين،
عىل يحصلون ثم سنويٍّا، املائة يف ٦ حتى كلها املكاسب جيوبهم يف يضعون موصني
خرست فإذا البقية، عىل بافيت حصول مع ذلك، بعد السنوية املكاسب من املائة يف ٧٥
كان التي األسهم عن بيشء مستثمريه يخرب لم أجًرا. يتقاىض يكن لم ماًال، الرشكة
يف واحدة مرة إال وخروًجا دخوًال أموالهم بتحريك لهم يسمح ولم ويبيعها، يشرتيها

ديسمرب. ٣١ يف السنة،
معظم كان وإن التحوط، صندوق اآلن عليه يطلق ما خصائص كلها هذه كانت
أكثر) أو املائة يف ٢ (أو املائة يف ١ بنسبة سنويٍّا رسًما تتقاىض اليوم تحوط صناديق
الذي جونز، ونسلو ألفريد من التسمية جاءت األرباح. حصة إىل باإلضافة األصول عىل
كان أنه ذلك بها؛ يستثمر كان التي الطريقة لوصف محوَّط» «صندوق مصطلح صاغ
نفسه الوقت يف أخرى يبيع فيما مقرتضة) بأموال (أي الهامش عىل األسهم بعض يشرتي
دشن الذي وليامز بري لجون هارفرد بجامعة دراسة زميل جونز كان املكشوف. عىل
وكاتب االجتماع علم يف عليا دراسات وطالب ودبلومايس ار كبحَّ قضاها فرتات بعد —
١٠٠ بلغ مال وبرأس أصدقاء أربعة مع استثمارية تضامنية رشكة — «فورتشن» بمجلة
ترتيب وفق ١٩٥٢ سنة خارجية استثمارات يقبل جونز بدأ .١٩٤٩ سنة دوالر ألف
األرباح من املائة يف بعرشين يحتفظ كان أنه ذلك يطابقه؛ ال لكن بافيت ترتيب يشبه
الذي التضامنية الرشكة هيكل يكن لم التحوط». صندوق «أبو اآلن عليه ويطلق الصافية.
الواقع، يف جديدين املكشوف عىل بمبيعات رهاناته تحويط اسرتاتيجية وال استخدمه
املحاكية املرشوعات من العديد تأسيس إىل العرشين القرن ستينيات يف أدى نجاحه لكن
إىل محوَّط من االسم تحويل عىل جونز أَِسف (وقد تحوُّط صناديق نفسها سمت التي

الفضل. بعض فعًال يستحق وهو تحوُّط).
ملحوًظا اختالًفا مختلفة وبافيت جونز واجهها التي واإلمكانيات الحوافز كانت
تسمح املالية األوراق هيئة تكن فلم مشرتك. استثماري صندوق مدير تواجه كانت عما
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االستثمار، أرباح يف باملشاركة املشرتكة االستثمارية الصناديق ملديري تسمح) ال زالت (وما
من العمالء من سنوية مئوية نسبة ذلك من بدًال يتقاضون الصناديق مديرو وكان
سواه. ما كل من أكثر األصول جمع يكافئ كان ترتيب وهو لإلدارة، الخاضعة أصولهم
من املزيد جمع كان النهائي الهدف لكن السوق، عىل التفوق يف بأس ثمة يكن لم يقينًا
إضافة أيًضا املشرتكة االستثمارية الصناديق مستثمري بمقدور كان إلدارتها. األموال
الصناديق محافظ عن بانتظام اإلفصاح يتم وكان وقت، أي يف سحبها أو األموال
التي بالضبط املالية األوراق نوع ماهية عىل صارمة قيود هناك وكانت االستثمارية،
— القواعد هذه ساعدت وارد). غري املكشوف عىل البيع (كان رشاءها املدير يستطيع
الصناديق جعلت التي املستثمرين لدى الثقة بث عىل — الحني ذلك منذ قليًال ُخففت التي
عىل املديرين تساعد لم لكنها البالد، يف السائد االستثماري الوعاء املشرتكة االستثمارية
وعندما الفرار، إىل املستثمرون يميل رخيصة، األسهم تكون فعندما السوق. عىل التفوق

جديدة. أمواًال يصبون غالية، تكون
هناك يكن لم سيئ، عام به مرَّ فلو الضغوط. هذه عن بمنأًى بافيت وارين يكن لم
أن سنة بعد سنة ينذرهم ظل ديسمرب. ٣١ يف بالفرار مستثمريه لواذ دون يحول ما
تأت لم لكنها ستأتي. ما رسعان عجفاء سنة وأن يستمر، أن يمكن ال «الشاذ» أداءه
هذا عىل وتفوق بها، يهتدي التي عالمته الصناعي جونز داو متوسط بافيت اتخذ قط.
تمكنت داو، فيها انخفض التي السنوات يف حتى رشكته. وجود سنوات طوال املتوسط
من واحدة كانت فأكثر. املائة يف ١٠ بنسبة مكاسب تحقيق من ذلك رغم بافيت رشكة

األزمنة. كل يف العظيمة االستثمار دورات
املبكرة نجاحاته معظم فكانت جراهام، بن لتعاليم وفائه عىل بافيت ظل البداية يف
القيمة كانت رشكات أي جراهام؛ به قال الذي الكالسيكي النوع من سيجار» «أعقاب
ومستلزماتها وعقاراتها آالتها ببيع عليه الحصول يمكنك مما أقل ألسهمها السوقية
فاقدة الجواهر تلك عىل العثور صعوبة وازدياد األسهم أسعار ارتفاع ومع املكتبية.
يف حفل يف إليه تعرَّف جديد صديق من وبتشجيع األوضاع. مع بافيت تكيَّف الربيق،
باتجاه جراهام عن يميل بدأ — أنجلوس بلوس املحامي مانجر، تشاريل وهو — أوماها
بافيت وأدرك الوقت، بمرور أرباح توليد عىل القدرة هو يهم ما كان وليامز. بري جون
بل فحسب، العمومية امليزانية يف الواردة األصول تولدها ال الربح عىل القدرة هذه أن

التجارية. كالعالمات امللموسة غري األصول
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تربير يستطع لم الجديد ثوبه يف بافيت حتى العرشين، القرن ستينيات أواخر يف
أصبحت السوق أن معلنًا ١٩٦٩ سنة يف رشكته فأغلق التجارية، األسماء أسهم أسعار
إىل تحول منسوجات مصنع أحدهما اثنني، عدا أصولها كل ى وصفَّ أفهمها»، ال «لعبة
الناجحة املشرتكة االستثمارية الصناديق هاثاواي. بريكشاير تسمى متنوعة قابضة رشكة
املتجهة والسوق األصول، بجمع ترتبط فحوافزها هكذا؛ اللعبة من تخرج ال عام بوجه
لرشكائه، ربًحا بتحقيقه املال يربح بافيت كان ذلك. لفعل وقت أفضل هي الصعود إىل

فانسحب. ذلك، فعل يمكنه كيف يدرك يعد ولم

— أحدهم كان نقودهم. فيها يضعون جديدة أماكن إىل بحاجة بافيت مستثمرو كان
يف العليا الدراسات كلية عميد — جريارد والدو رالف العصبية األمراض طبيب وهو
أستاذ أيًضا إرفني يف كاليفورنيا بجامعة وكان إرفني، يف الجديد كاليفورنيا جامعة حرم

بافيت. بقصة للنظر الالفتة قصته تشابكت وبذلك األموال، بإدارة مهتم رياضيات
معهد يف كمعلم عمله أثناء — ثورب أُو إدوارد اكتشف ،١٩٥٩ سنة يف
(أو جاك بالك لعبة يف الكازينو عىل يتفوق كيف — للتكنولوجيا ماساتشوستس
بي آي طراز حاسوبًا نجاحه يف األهمية حاسم اليشء كان األوراق. بعدِّ («٢١» لعبة
استخدمه للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد بدرومات أحد يف موجوًدا كان ،٧٠٤ إم
التي النتائج تقديم بعد الورق. مجموعة من األوراق سحب مع املتغرية االحتماالت لتحليل
كثرية صحف كتبت األمريكية، الرياضية للجمعية ١٩٦١ يناير اجتماع يف إليها توصل
يف مشاركته يف يرغبون ممن الربيدية الرسائل عليه فانهمرت ثورب، عن مخترصة ملحة
إيمانويل أحدهما نيويورك، منطقة يف األعمال رجال من اثنني عرض فقبل القمار، لعب
نيوجرييس يف االنتظار جراج يف أقامه الذي مرشوعه — بعد فيما — نما الذي كيميل
أيام عدة جوٍّا نيويورك إىل ثورب كيميل استقدم وارنر.3 تايم الرتفيه عمالق ليصبح
ذكر حسبما — مرة كل بوسطن إىل إياه ُمعيًدا املكيدة، هذه ملمارسة متتالية أربعاء

السالمي. من وقطعة نقًدا دوالر ١٠٠ مكافأة ومعه — ثورب
ورشكاؤه ثورب سافر للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف الربيع عطلة خالل
عىل ْق «تفوَّ سماه عنها كتابًا ثورب وألَّف فنجحت، الطريقة، هذه لتجربة رينو إىل الجدد
ذوي غري املشاهري من األستاذ وجعل رواًجا األكثر الكتب من صار الذي الورق»، موزع
لعب محرتيف من جديدة أجياًال يلهم — اآلن إىل يُطبع الذي — الكتاب زال وما الشأن.
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الساحق» «الفوز كتاب يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد (طالب الغشاشني الورق
ثورب يستطيع ما ملقدار حدود هناك كانت لكن ثورب).4 أتباع من كانوا «٢١» وفيلم
وسعهم يف ما كل الكازينوهات مديري بذل ظل يف سيما وال القمار، موائد عىل فعله

مساعيه. إلحباط
واملكافآت النجاح فرص فيها تكون التي املواضع يف مهاراته استعمال ثورب قرر
فعل ومثلما األسهم. سوق عن كثريًا للقراءة ١٩٦٤ سنة صيف فكرَّس أكرب، املحتملة
املالية األوراق أن إىل انتهى سنة، عرشة بخمس ذلك قبل بالضبط سامويلسون بول
خيارات الضمانات؛ بل األسهم تكن لم كعقله تحلييل لعقل بالنسبة األكرب اإلمكانية ذات

محدد. بسعر أسهمها لرشاء ما رشكة تمنحها
إىل — إرفني يف كاليفورنيا جامعة إىل انتقل عندما — التايل العام يف ثورب تعرف
كان الضمانات. من املال لكسب حيلة ابتكر قد كان الذي كاسوف، شني وهو اقتصادي،
دوالًرا ٢٠ لدفع (كضمان املربحة غري أي — النقد خارج الضمانات أن الحظ قد كاسوف
مستقر بسعر التداول إىل تميل — دوالرات) ٥ بسعر حاليٍّا يُتداول سهم مقابل للسهم
ورشاء املكشوف عىل الضمانات هذه مثل ببيع انقضائها. قبل لتنهار سنوات، أو لشهور
كاسوف حقق فجأة، السهم سعر ارتفع إذا ما حالة يف نفسه لحماية بها املرتبط السهم

يبدو. ما عىل املخاطر بأدنى منتظمة أرباًحا
إرشاف تحت وذلك كولومبيا، يف األسهم ضمانات عن أطروحته كتب قد كاسوف كان
التجريبية. املالحظة عىل اقترص أنه عجب فال — ميتشل ويسيل تلميذ — برينز آرثر
االثنان وألَّف الرياضية، أفكاره من ببعض كاسوف إليها توصل التي النتائج ثورب هذَّب
يداِن لم .١٩٦٧ سنة نُرش السوق» عىل ْق «تفوَّ بعنوان الضمانات يف االستثمار عن كتابًا
أساتذة انتباه فعًال اسرتعى لكنه جاك، بالك لعبة يتناول الذي سابقه نجاح قط الكتاب
سامويلسون بول وكتب الخيارات. تسعري مجال يف يعملون الذين واملالية االقتصاد

«التنجيم».5 بعلم فيه الكتاب شبَّه للكتاب تحليًال
يكونه؛ أن توقعت ما الكتاب «كان قال: حيث ثورب؛ أزعج النقد هذا أن يعني ال هذا
بعض (يرجع ثريٍّا جريارد إرفني يف كاليفورنيا جامعة عميد وكان الثراء.» إىل سبيًال أي
قرأ املواصفات. عليه لتنطبق يكفي بما بافيت) وارين لدى استثماره إىل ذلك يف الفضل
الساحل عىل يقيضعطلته كان (الذي بافيت بني للقاء ورتب السوق» عىل ْق «تفوَّ جريارد
أمواله بأن جريارد بافيت وأخرب مًعا، املال رجال انسجم وثورب. إرفني) من بالقرب
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أنه يزعم إذ ببافيت؛ إعجابًا أكثر ثورب وكان بل الرياضيات. أستاذ مع بمأمن ستكون
يوم.» ذات املتحدة الواليات يف رجل أثرى سيكون ا. حقٍّ ذكي «إنه لزوجته: قال

مشاركة يريد كان كاسوف لكن مًعا، األعمال مزاولتهما عن وكاسوف ثورب تحدث
إنفستمنت «أناليتيك باسم رشكة لنفسيهما بعد فيما كاسوف األخوان ن (دشَّ أخيه
سمسار ريجان، بجاي ذلك من بدًال ثورب ارتبط اليوم). إىل قائمة زالت ما ماندجمينت»
اسرتعى قد جونز دبليو ألفريد أسسه الذي املحوَّط» «الصندوق كان بفيالدلفيا. األسهم
ظل أن بعد «فورتشن» مجلة يف ١٩٦٦ سنة نُرشت مقالة يف مرة ألول الجماهري اهتمام
للمستثمرين الصندوق حققه الذي العائد أن املجلة ذكرت عاًما. عرش سبعة ملدة مغموًرا
استثماري صندوق أفضل حققه الذي العائد ضعفي يقارب السابق العقد مدى عىل
كان قلما لكن بافيت، لصندوق تالية مرتبة يف جاء ذلك (ومع األداء حيث من مشرتك
االستثمارية الصناديق من املئات ُدشنت املقالة، نرش أعقاب يف ببافيت).6 سمع قد أحد

األخرى. املشرتكة
عدد تمحيص وبعد هؤالء، الجيد العائد أصحاب صفوف إىل االنضمام ريجان أراد
التي التضامنية الرشكة بدأت .١٩٦٩ سنة ثورب عىل استقر املحتملني، األموال مديري من
إىل بعد فيما اسمها ُغريِّ ثم أسوشييتس» هيدج «كونفريتبل البداية يف يت ُسمِّ — أسساها
برنستون يف املبيعات ومندوبو واملتعاملون ريجان (كان بارتنرز» «برنستون-نيوبورت
بيتش) نيوبورت يف األرقام خرباء من الصغري وفريقه ثورب كان بينما نيوجرييس بوالية
نموذج بعد فيما ستسمى التي املعادلة باستخدام وبيعها خيارات رشاء يف عملها —

بالك-سكولز.
بُعيد ثورب ذهن إىل تبادرت قد الخيارات تسعري أحجية من األخرية القطع كانت
األصول، تسعري وال املراجحة نظريات عىل يعتمد لم السوق». عىل ْق «تفوَّ كتاب نرش
رشكة صارت ا. رسٍّ بمعادلته واحتفظ والخطأ، والتجربة االفرتاضات، أبسط عىل بل
ما حذوه سيحذو الذي النموذج وهو املؤتمت، االستثمار يف الرائد برنستون-نيوبورت
الرشكة كانت كما املستقبل. يف الغامضة الكمية األموال إدارة عمليات من يُحىص ال
حققت أبوابها، اآلخر تلو واحًدا التحوط صناديق وإغالق السوق تعثر فمع أيًضا، ناجحة

سنويٍّا. فأكثر املائة يف ١٠ بنسبة إيجابية مكاسب برنستون-نيوبورت
الرسية معادلته أن منه أدرك بالربيد شيئًا ثورب تلقى هذا، من عديدة سنوات بعد
إليه أرسلها بالك-سكولز مقالة من أولية نسخة اليشء ذلك كان علنية. تصبح أن توشك
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بعد ثورب. بعمل املعجبني» «أشد من بأنه تقديمي خطاب يف اعرتف الذي بالك فيرش
وقبل سيان. ومعادلته بالك-سكولز معادلة أن ثورب أدرك البداية، يف الحرية من يشء
أظهر ثورب لكن تقريبًا. تالىش قد السهل الخيارات مال كان طويل، وقت يميض أن

جدواها. تتوقف أن قبل عنها والتخيل للربح، جديدة مصادر إيجاد عىل عجيبة قدرة
وهو ورائها، من يربح أن بعد األقل عىل تعامالته، ملناقشة استعداد عىل أيًضا كان
ممارسة بدأت الحني. ذلك منذ املؤتمت االستثمار منهج يف مقلديه بعض فعله يشء
«وول صحيفة يف األوىل الصفحة يف نرشت بقصة هذه النتيجة» اكتشف ثم «تعامل
٨٫٥ بنسبة ربًحا حقق كيف بالتفصيل ثورب فيها تناول ١٩٧٤ سنة جورنال» سرتيت
قيمتها. من بأقل املسعرة كومباني أبجون رشكة خيارات من أسابيع ثالثة يف املائة يف
١٠ أصل من تسع يف تفوز أن يمكنك ينبغي، كما تحوطت «إذا الجورنال: ملراسل قال
حواسيب عىل بشدة ثورب اعتمد ببطء.» الثراء تحقيق هذا عىل أطلق وأنا تعامالت.
كي عبقريٍّا تكون أن يلزم يكن لم لكن عنه.7 نيابة قراراته التخاذ بمعادالته مربمجة

الحواسيب. اكتشفتها التي التسعري تفاوتات تفهم
بورز آند ستاندرد عقود يف التعامل التجارية شيكاجو بورصة نت دشَّ عندما
تفاوت يف السوق اتجاه عىل بمراهنتهم املضاربون تسبَّب ،١٩٨٢ أبريل يف املستقبلية
التسعري هذا يستمرَّ أن ممكنًا يكن لم الفعيل. ٥٠٠ بورز آند ستاندرد مع األسعار يف كبري
سعر بواسطة عائدها تحدَّد املستقبلية، العقود أجل حلَّ فعندما نهاية، ال ما إىل الخاطئ
وعندما يبيع. ثورب بدأ بورز. آند ستاندرد مؤرش يف املشمولة سهم للخمسمائة السوق
برنستون-نيوبورت باعت ا، جدٍّ مرتفعة املستقبلية العقود أسعار بأن حواسيبه أخربته
بورز آند ستاندرد رشكات من ٢٦٥ أسهم واشرتت املكشوف، عىل املستقبلية العقود
أسعار كانت وعندما كلها. للخمسمائة مقبول تمثيل إنها له ثورب حسابات قالت التي
برنستون-نيوبورت تعامل كان العكس. الرشكة فعلت ا، جدٍّ منخفضة املستقبلية العقود
وجمعت األيام، بعض يف نيويورك بورصة تعامالت حجم من املائة يف ١ من أكثر يشكل

دوالر.8 ماليني ٦ األرباح بلغت أشهر أربعة مدى وعىل هائلة. سمرسة رسوم
تمام فقبيل بيل». «ما رشكة تفكيك عن القبيل هذا من متوقع غري آخر مكسب نتج
التعامل املمكن من كان الهاتف، لخدمات املحتكرة الرشكة بتقسيم القضاء أمر تنفيذ
القديمة. تي» آند تي «إيه ورشكة الجديدة اإلقليمية بيلز» «بيبي رشكة من كل أسهم يف
لم بيلز. بيبي أسهم من أرخص القديمة تي» آند تي «إيه أسهم أن ثورب تحليل أظهر
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مئات اقرتض أنه لدرجة مضمونة الصفقة رأى ثورب لكن «قليًال»، إال منها أرخص تكن
املكشوف. عىل بيلز بيبي وبيع تي» آند تي «إيه لرشاء ١٩٨٣ سنة الدوالرات من املاليني
أرباًحا ومستثمريه لثورب حققت وقد نيويورك، بورصة تاريخ يف صفقة أكرب كانت

دوالر.9 مليون ١٫٦ بلغت
ببضعة ١٩١٤ سنة البكالوريوس عىل حصوله بُعيد مألوًفا. أيًضا هذا يبدو قد
من بها يعمل التي السمرسة رشكة عمالء يستفيد بأن جراهام بنجامني أوىص أشهر،
رشكاتها أسهم وبيع جوجنهايم أسهم برشاء كومباني إكسبلوريشن جوجنهايم تصفية
«إيه يف نفسه اليشء ثورب فعل املكشوف. عىل بيًعا قيمتها من بأعىل املسعرة التابعة
أيًضا كانت طريقته لكن جديًدا، شيئًا الرياضية ومعادالته حواسيبه كانت تي». آند تي

العريقة. املراِجح طريقة
مثل من املال ربح يف تخصصت برشكات طويل زمن منذ مأهولة سرتيت وول كانت
كانت ونيويورك. لندن يف مختلفة بأسعار املتداولة األسهم بني الصغرية التفاوتات هذه
مجلة يف أجي جيمس الكاتب نوَّه والقانون. التكنولوجيا بفعل محدودة الفرص هذه
خمسة فيه الربقية تكلفة مكاٌن هو املراجح «فردوس أن إىل ١٩٣٤ سنة «فورتشن»
ينأى الفردوس هذا يف وهو سواء. حد عىل ومفتوحة حرة كلها واألسواق للكلمة سنتات
يف املتعامل عىل وضوابط قيوًدا الجديدة االقتصادية الخطة تكدِّس فيما بعيًدا بنفسه
التنظيمة اللوائح أُلغيت العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات يف األمريكية.»10 األسواق
أسواق ووفرت االتصاالت، تكاليف وانخفضت الجديدة، االقتصادية الخطة فرضتها التي
آخذة الفردوس كانت بأموالهم. للمراهنة الحرص تفوق رخيصة سبًال الجديدة املشتقات

االقرتاب. يف

مرة أول بدأ فعندما لالستثمار. شهيته استعاد قد بافيت وارين كان بكثري، هذا قبل
رخيًصا. سهًما املنسوجات رشكة رأى ،١٩٦٢ سنة هاثاواي بريكشاير أسهم يشرتي
يدر كمصدر يعاملها بدأ ،١٩٦٥ سنة عليها االستحواذ عىل طويل وقت ميض قبل لكن
رشكات (صحف، أخرى نقد مصادر أضاف ما ورسعان آخر، موضع يف يستثمرها نقدية
أعطته ،١٩٦٩ سنة التضامنية الرشكة بافيت أغلق أن وبعد املزيج. إىل بنك) تأمني،

عليها. يحسد حرية بريكشاير مرشوعات من اآلتية النقدية التدفقات
سبل تأمل ذلك من بدًال مفضًال البداية، يف الحرية بهذه الكثري بافيت يفعل لم
أسعار املتدهورة السوق دفعت وفيما العامة. الخدمة مثل وفكره، وقته لشغل أخرى
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مراسيل أحد سأله يقاومه. أن من أقوى عليه السوق نداء صار االنخفاض، إىل األسهم
قمة «يف قائًال: بافيت فأجابه شعورك؟» «ما بقوله: ١٩٧٤ أكتوبر يف «فوربز» مجلة
من األموال لجمع مضطرٍّا بافيت كان لو االستثمار.»11 يف الرشوع وقت هذا اإلثارة.
سيتدافعون كانوا املستثمرين أن تظن وال تقدم. أي حقق ملا األسهم، لرشاء املستثمرين
انهيار خالل دوالًرا ٤٠ إىل دوالًرا ٨٧ من انخفض الرشكة فسهم بريكشاير؛ سهم لرشاء

.١٩٧٣-١٩٧٤
تزيد تأمينية استثمار محفظة مع نقديتها، لديها رشكة عىل يسيطر بافيت كان
و٢٠ ومرصفية تأمينية كأرباح سنويٍّا ماليني عدة إىل باإلضافة دوالر، مليون ١٠٠ عن
يضطر ولم واشرتى اشرتى .١٩٧٣ سنة سندات بإصدار بريكشاير جمعتها دوالر مليون
جانبي مرشوع يف بافيت مع يستثمر بدأ الذي منجر تشاريل عدا ما أحد، استئذان إىل
سنة بريكشاير إدارة مجلس رئيس نائب وصار العرشين، القرن سبعينيات أوائل يف
الذي الثقة انعدام يتجاهل يجعله مثايل وضع يف وكان تقييماته، يف واثًقا كان .١٩٧٨

السوق. سائر أظهره
صعوده استهل قد بريكشاير سهم كان العرشين، القرن سبعينيات أواخر بحلول
ثورب إد نظر وقع عندما للسهم بقليل دوالر ١٠٠٠ من بأقل يباع كان . امللحميَّ
يستثمر أن املمكن من أنه أدرك قد يكن لم الحني ذلك حتى بافيت. عن مقالة عىل
يقول بريكاشري. أسهم يشرتي آنذاك فبدأ االنطالق، عىل ساعده الذي الرجل بجانب
أفعله كنت ما لتنويع جيدة طريقة أنها أرى كنت واشرتيت. واشرتيت «اشرتيت ثورب:

بارتنرز.» بربنستون-نيوبورت
— مقدرته يف يكمن منه جزء االستثماري؟ بافيت وارين نجاح رس «كان» فماذا
السوق أحوال تجاهل عىل — هاثاواي بريكشاير وبنية مزاجه من كل إىل تُعزى التي
كان تستحق. التي املرشوعات ماهية بشأن واجتهاداته آرائه عىل برتكيزه واالحتفاظ
سنة كل املتبقية النقدية هي تلك كانت املالك». «أرباح هو له بالنسبة مهم مقياس هناك
االستشاري — سترين جويل سماه ما وهو الرأسمالية، واالستثمارات املرصوفات بعد
كانت إذا ما عىل بافيت يحكم ولكي الحر». النقدي «التدفق — شيكاجو جامعة خريج
وعندئٍذ املستثَمر، املال رأس من مئوية كنسبة رها تصوَّ ال، أم كافية هذه املالك» «أرباح
املجال يف العاملة األخرى الرشكات بعائد املال رأس عىل العائد هذا مقارنة يمكن كان
أرباح حيال مرتدًدا — جراهام ملعلمه خالًفا — بافيت كان ككل. السوق أو نفسه،
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يجعلها مما الرأسمالية؛ املكاسب من أعىل بمعدل للرضيبة تخضع كانت فقد األسهم،
املساهمني. عىل الفائضة النقدية لتوزيع كافية غري طريقة

فرانكو الشهرية األبحاث صفحات من الوجود إىل برز مخلوًقا باختصار بافيت كان
سئل عندما تماًما. عقالنيٍّا مستثمًرا كان و١٩٦١، ١٩٥٨ سنتي ميلر ومريتون مودلياني
هذا عقالني. «أنا قائًال: مرة ذات مانجر املقرب بافيت صديق أجاب نجاحه، مفتاح عن
يف عليه املنصوص باملعنى تقليديٍّا مراجًحا كان أيًضا ثورب عقالني.»12 أنا يشء. كل
هذا بفعله وكان السوق، يف النسبي الخاطئ التسعري حاالت عىل يثب كان املالية. كتب
إىل العشوائي، بالسري القائلني من أيًضا كالهما وثورب بافيت كان تالشيها. عىل يساعد
ككل. السوق وال فردي لسهم التايل بالتحرك التنبؤ عىل قدرته أيهما يزعم لم ما. حد

ن. للتكهُّ القوي الدافع يقاومان كانا بالتكهنات، ميلء عالم ففي
ألجل يفرتضون حذوهم حذوا الذين املالية أساتذة من واآلالف وميلر مودلياني كان
بفعل تتحدد األسعار وأن كاملة، سوق العشوائية السوق أن العلمي والتقدم البساطة
نفسيهما العظيمني الرجلني هذين إن وثورب. بافيت مثل العقالنية فائقي مستثمرين
تنجح فلكي النحو. ذلك عىل تتحدد تكن» «لم األسعار ألن عيشهما كسب من تمكَّنا
الحقيقية القيمة املطاف نهاية يف تدرك أن سوق السيدة عىل كان بافيت، استثمارات
ببساطة يمكنه كان الحالة هذه ويف برمتها، رشكة يشِرت لم (ما اشرتاها التي لألسهم
عليها يثب كان التي الخاطئ التسعري حاالت تؤتي ولكي ورودها). لدى النقدية يُعد أن
وثورب بافيت رؤية بني الفرق كان املطاف. نهاية يف تتالىش أن يتعني كان أُكلها، ثورب
كان زمني. إطار مسألة األوىل بالدرجة العقالنية السوق ملالية العاملية والرؤية العاملية
أنها يعتقدون فكانوا املال رجال أما فوًرا. األمور تصوِّب السوق أن يرون املالية رجال

الزمن. من فرتة تستغرق أن يمكن
هؤالء املال رجال بعض األقل عىل أنه يدركون األكاديميون املالية رجال بدأ ببطء
بأنه بافيت ووصف بريكاشري، أسهم سامويلسون بول اشرتى مصيبني. يكونون ربما
ال نوعها، من فريدة ظاهرة بأنه شارب بيل ووصفه نوَّهت». كما العبقرية إىل «أقرب
الذي فما ثناء. منه أكثر تهكًما ذلك كان مستثمر. ألف عرشين كل يف واحد إال مثله يوجد
العرشين، القرن ثمانينيات يف لكن النادر؟ الشخص هذا مثل من يتعلَّمه أن للمرء يمكن
يحاولون نوعها، من فريدة ظواهر بأنهم منهم إيمانًا العقالنية، السوق رموز بعض بدأ

بأنفسهم. السوق عىل التفوق
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تلميذٌ نبَّه ،١٩٦٩ سنة ففي الطليعة. يف — غالبًا الحال هو كما — سامويلسون بول كان
العاملية» الكاكاو سوق «ديناميكيات عن الدكتوراه لنيل أطروحته كتب قد كان له سابق
ا، حادٍّ ارتفاًعا ترتفع أن توشك الكاكاو أسعار أن إىل نستله، رشكة وهي عمله، جهة
متعاملني، ستة فايمر هلموت استقطب النداء، ذلك قوة إىل واستناًدا صواب. عىل وكان
يجمع وانطلق — للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األستاذ — كوتنر بول ضمنهم من
املائة يف ٣٫١ بنسبة حصة سامويلسون اشرتى تعامالت. رشكة لنفسه ليؤسس مال رأس
مخاطر. رأسمال ورشكة نستله رشكة أيًضا فيها ساهمت كما دوالر، ألف ١٢٥ نظري

عىل التفوق البداية يف — عليها أُطلق الذي االسم — كورب كوموديتيز حاولت
خلفية وعىل ،١٩٧١ سنة ويف فأخفقت. األساسية، والبحوث االقتصادية بالنماذج السوق
جوهره يف كان ما مستخدًما يجرِّب فايمر بدأ وكوتنر، سامويلسون من اعرتاضات
إىل تميل االتجاهات إن أي تماًما؛ داو تشارلز قال كما الحال كان مخططات. قراءة
باستخدام املخططات قراءة ونهج األسايس التحليل نهج الرشكة مزجت االستمرار.
يف املتعاملني يد يطلق كان املخاطر عىل للسيطرة نظاًما ونفذت الحاسوبية، النماذج
املال. خرسان يف يبدءوا أن بمجرد يقيدهم كان لكنه املكاسب، من سلسلة وجود حالة
فاعل دور قط له يكن لم الذي — سامويلسون يلعب لم كبريًا.13 نجاًحا الرشكة حققت
األساتذة كان القصة. تلك يف محدودة أدواًرا إال — ١٩٧٨ سنة مات الذي — وكوتنر —

بفعالية. انخراًطا أكثر العرشين القرن ثمانينيات يف مضاربني إىل تحولوا الذين
نرشت مقالة يف جورنال» سرتيت «وول صحيفة ذكرت كما — مارق» «أشهر كان
عىل التفوق باإلمكان أن يقررون السوق» «كفاءة أكاديميي «بعض بعنوان ١٩٨٥ سنة
لم بريكيل.14 يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ روزنربج، بار هو — النهاية» يف املتوسطات
مروج أبرز جعله قد «بارا» االستشارية رشكته نجاح كان ا. حقٍّ مارًقا روزنربج يكن
السوق، عىل التفوق املستحيل من إن قط يقل لم لكنه االستثمار، يف األكاديمي للنهج
تدشني من بطويل ليس وقت قبل كميٍّا. تقاس أن وينبغي يمكن مخاطرها إن قال بل
بعنوان بحث تأليف يف شارك ،١٩٨٤ سنة ماندجمينت» إكويتي إنستتيوشنال «روزنربج
أداء عىل يتفوق أن بثقة يستطيع املرء أن إىل ذهب السوق»، كفاءة عدم عىل مقنعة «أدلة
شهدت التي واألسهم منخفضة دفرتية» قيمة إىل «سعر نسب ذات أسهم برشاء السوق
بالضبط. ذلك تفعل روزنربج رشكة انطلقت وقد املعتاد.15 غري عىل سيئًا شهًرا للتوِّ

إىل للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من ١٩٨٤ سنة بالك فيرش انتقال كان
بدأ قد كان أيًضا هو لكنه غريه، من أكثر األكاديمي للوسط مفاجئًا ساكس جولدمان
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ابتكار عىل جولدمان يف عمله بعض اشتمل الكفء. األسواق عقيدة عن يزيغ بالفعل
كما املحافظ. عىل التأمني من الخاصة نسختها مثل بيعها، الرشكة تستطيع منتجات
كمُّ هي الكربى «مفاجأتي :١٩٨٧ سنة لصحفي قال تعامل. اسرتاتيجيات أيًضا ابتكر
هدسون ضفاف عىل من «األسواق أن أعلن بعد وفيما الغتنامها.»16 املوجودة الفرص

تشارلز.»17 ضفاف عىل من منها بكثري كفاءة أقل تبدو
أن الدراسية الفصول يف يؤكدون زالوا ما الذين األساتذة للحرية إثارة أشد كان
أمثال من — بعضهم جادل عليها. التفوق إىل يسعون أنهم بدا ذلك ومع كفء، السوق
اتزان عىل تعمل محافظ بناء إال يفعلون ما بأنهم — روس وستيفن رول ريتشارد
املراجحة تسعري نظرية اتبعت ماندجمينت» أسيت روس آند «رول لكن بكفاءة. املخاطر
وأعني لألسهم، مهمة تعد املخاطر أي شديدة بانتقائية تختار أن لها أتاح مما لروس؛
حكم عىل ينطوي األمر أن إنكار يستطيعا لم النفط. وسعر الفائدة وأسعار التضخم
الصغرية، األسهم ظاهرة بشأن بانتز رولف إليها توصل التي للنتائج استلهاًما وتقدير.
— شيكاجو جامعة من األعمال إدارة ماجستري عىل حاصل وآخر سنكوافيلد ركس أسس
بمؤرش املرتبطة الصناديق إلدارة أدفايزرز» فانْد «دايمنشنال رشكة — بوث ديفيد هو
بحثهما فرنتش وكنيث فاما يوجني نرش عندما الرسملة. صغرية أسهم عىل تشتمل التي
٢٠٠٨ سنة تربع (الذي وبوث سينكوافيلد استقطبهما القيمة، أسهم أداء تفوق حول
اسمه عىل تسميتها فأعيدت األعمال إلدارة شيكاجو لكلية دوالر مليون ٣٠٠ بمبلغ
صناديق من تمييزه يصعب كان القيمة ألسهم صندوًقا ودشنا كمستشارين، له) تكريًما

السوق. بكفاءة املؤمنني غري يديرها كان التي القيمة أسهم
سكولز. ومايرون مريتون روبرت حالة كانت سواها ما كل من إثارة األشد الحالة
«سالومون يفرشكة ك امُلالَّ تعامالت مكتب الوجود إىل برز العرشين، القرن ثمانينيات ففي
مرييويذر، جون رأسها عىل كان باهًرا. نجاًحا وحققت السندات، لوساطة براذرز»
من فريًقا ع جمَّ والذي شيكاجو، جامعة من األعمال إدارة ماجستري عىل الحاصل
الذين اإلطالق عىل الدكتوراه طالب أفضل من واحد بقيادة الكميني واملحللني املتعاملني
لكن ثورب، إد بنهج شبيًها املتبع النهج كان روزنفيلد. إريك وهو مريتون، يد عىل تتلمذوا
باالنضمام مريتون روزنفيلد أغرى املجازفة. من كثري ومع األسهم من بدًال السندات مع
إليهم وانضم اإلدارة». مجلس رئيس ملكتب الخاص «املستشار بصفته ١٩٨٨ سنة إليهم
يف املشتقات ملرشوع مشارك كرئيس بعد وفيما كمستشار بسنتني ذلك بعد سكولز

سالومون.
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سمعة) األسوأ (وعاجًال األشهر التحوط صندوق وروزنفيلد مرييويذر ن دشَّ عندما
إليهما انضم ماندجمينت، كابيتال تريم لونج ويُدعى العرشين، القرن تسعينيات يف
الذي النصح زاوية من وجوده يربر مريتون كان ما عادة كرشيكني. وسكولز مريتون
فخالل حذًرا. أقل سكولز كان والعائد. املخاطرة بني املفاضالت بشأن تقديمه يمكنه
يمكن «ال ساخًرا: تأمني رشكة يف شاب متعامل قال ،١٩٩٣ سنة الصندوق لرتويج حملة
قائًال: سكولز رد فقد للمتعامل، وتبًعا الخزانة.» أسواق يف املال من القدر ذلك تربحوا أن

أمثالك.»18 الحمقى بسبب السبب. «أنت
يكتشفها ال فرص اكتشاف يمكنهم املتقدمة الكمية املهارات ذوي أن تربيره كان
القرن ثمانينيات أوائل فبحلول خطأً. كله األمر يكن ولم التقليديون. األموال مديرو
والرياضيني الفيزيائيني إغراء يف التوظيف رشكات من العديد ص تخصَّ العرشين،
هؤالء من كثري اضطلع حيث سرتيت؛ وول يف وظائف لشغل الساخطني واملهندسني
استُقطبوا من معظم كان املخاطر. إدارة أو جديدة مشتقات بابتكار الكميني املحللني
ورقتني عىل العثور أي ثورب؛ طريقة عىل مراجحة يف منخرطني السوق عىل للتفوق
الكثري استخدام ثم باألخرى، إحداهما بمقارنة خاطئًا تسعريًا مسعرتني تبدوان ماليتني
طريق عىل آخرون وسار االتساق. إىل السعرين عودة عىل للمراهنة املقرتضة األموال من
املئات عىل للتعرف كمبيوتر باستخدام وذلك القيمة، يف االستثمار يف روزنربج بار
بقدراتها الحواسيب سمحت كما القليل. التقليدي العدد من بدًال الرخيصة األسهم من
عن بحثًا األسعار بيانات من وأوفر أوفر مقادير يف بالتفتيش االستثمار ملديري املتزايدة
يف آخذة — العقد نهاية بحلول — كانت ممارسة وهي تمييزها، يمكن واتجاهات أنماط
االتجاهات من عنارص بني الكميني املديرين بعض مزج وقد أكاديمي. احرتام اكتساب

جميعها. الثالثة
واملقدار للحواسيب املكثف االستخدام بخالف املرشوعات، هذه كل يربط كان ما
كميٍّا. وإدارتها إدارتها، يمكن تواجهها التي املخاطر أن اعتقاد هو الرسية، من الكبري

ال. وبعضها إدارته، فعًال يمكن املخاطر بعض أن تبنيَّ وقد
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يفوولسرتيت

لكن للمخاطر، العقالنية املالية الرؤية يف كربى عيوبًا يفضح ١٩٨٧ سنة انهيار
تامة. مراجعة دون تحول الفيدرايل االحتياطي يد عىل إنقاذ عملية

∗∗∗

مختاله يف املحافظ عىل التأمني بباله خطر أن لحظة منذ األرجح عىل — ليالند هني رأى
عليها بنى التي الخيارات تسعري معادالت كانت َرشًكا. هناك أن — بريكيل يف بيته يف
بمعنى لألسعار، متلقٍّ بمنزلة املحفظة عىل نة املؤمِّ الجهة كون عىل تعتمد اسرتاتيجيته
مشارك أي أفعال أن يُفرتض كان األسعار. حددت التي هي السائدة» السوق «قوى أن

اإلطالق. عىل لها تأثري ال السوق يف فردي
الجهات بها تقوم التي األفعال فإن كافيًا، نجاًحا فكرته نجحت لو أنه ليالند أدرك
السوق يف تراجع حدوث أثناء عمالئها خسائر تقليص تحاول التي املحافظ عىل نة املؤمِّ
يف قلت بأمانة «لكني متذكًرا: ليالند يقول االنخفاض. من مزيد إىل األسعار سيدفع
عىل مداوالتنا تؤثر أن قبل نصبح أن ينبغي حجم وبأي هذا سيستغرق «كم نفيس:

فحسب.» سنوات سبع كانت أنها ويتبني ككل؟» السوق
سنة املحافظ عىل التأمني تبيع آر) أُوه (إل روبنشتاين» أوبريان «ليالند بدأت
يف التعامل التجارية شيكاجو بورصة دشنت أن بعد تنطلق أعمالها وبدأت ،١٩٨٠
أسهم أرصدة يف التدخل من بدًال .١٩٨٢ سنة بورز آند ستاندرد ملؤرش املستقبلية العقود
ملؤرش املستقبلية العقود برشاء تقريبًا نفسه األثر تحقيق من آر أُوه إل تمكَّنت العمالء،
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التي التقاعدية املعاشات لصناديق جذابة املعروضة منتجاتها جعل مما وبيعها؛ السوق
عمالء أهم التقاعدية املعاشات صناديق وصارت متعددين، مديرين لدى أموالها تضع
صت ورخَّ دوالر، مليارات ٥ مبارشة تدير آر أُوه إل كانت ،١٩٨٧ أكتوبر بحلول للرشكة.
مليار ٤٥ عىل يسيطرون الذين األموال ملديري بها الخاص الحاسوبي التعامل برنامج
ساكس جولدمان مثل سرتيت وول يف رشكات وأغلبهم — املنافسون وكان أخرى. دوالر
أخرى. دوالر مليار و٥٠ ٤٠ بني قيمتها ترتاوح أصول عىل نون يؤمِّ — ستانيل ومورجان
١٩ صباح بالبيع كلها املحافظ عىل التأمني رشكات معادالت أمرتهم فعندما وهكذا
تاريخ يف منفرد يوم أسوأ ذلك عن فنتج ككل، السوق عىل البيع ذلك أثَّر ،١٩٨٧ أكتوبر
املائة، يف ٢٣ أو نقاط، ٥٠٨ بمقدار جونز داو مؤرش هبط حيث األمريكية؛ األسهم سوق
ورشيكاه ليالند يكن لم بالتأكيد املائة. يف ٢٠ بنسبة ٥٠٠ بورز آند ستاندرد ومؤرش
لكن ،١٩٨٧ سنة انهيار عن وحدهم مسئولني — روبنشتاين ومارك أوبريان جون —
قطعته الذي البعيد الشوط مدى عىل داللة كان كبريًا دوًرا لعبوا كونهم احتمال حتى
ثالثة ظاهريٍّا. املتطورة النظرية نماذجها محدودية مدى عىل وأيًضا األكاديمية املالية
استخدموها؟ يشء» «أي ولفعل القدرة، من النوع «ذلك» لديهم كان املالية خرباء من

لم لكنه للدفاع، التحفز عىل أنصارها وأجرب السوق كفاءة فرضية نقاد االنهيار جرَّأ
املخاطر تعريف أن فهو قاطع نحو عىل أثبته ما أما الجدل. ذلك حسم من بحال يقرتب
يف واٍف. غري كان — سرتيت وول يف متزايد نحو وعىل — املالية أساتذة بني املقبول
املبعثرة بالنقاط بيانيٍّا رسًما طبيعية؛ ظاهرة تُعترب املخاطرة كانت العاملية، الرؤية هذه
يُفرتض كان رياضيٍّا. ومعالجتها حدود ضمن إبقاؤها يمكن التي املحتملة للمحصالت
خصائصه كانت الذي الجرس منحنى حدوُد هي الحدوَد أن — التيسري يف رغبة — عادة
األموال مديري أداء ولتقييم الحديثة، املحفظة لنظرية الطريق مهدت قد النفع عظيمة
يف يجري الذي العمل وراء تقف التي الخيارات تسعري ولنماذج املخاطر، حسب املعدل

روبنشتاين. أوبريان ليالند
املرء يبدأ أن يمكن ال ضده)، التأمني أمكن إذا (وما يخفق أن يمكن ما تقدير دون
كميٍّا، املخاطر قياس فدون االقتصادي. النمو تعزز األجل طويلة استثمارات استثمار يف
املالية األسواق يف كميٍّا املخاطر قياس لكن ببال.1 لتخطر الحديثة الرأسمالية كانت ما
ليست املالية فاألسواق وفاة. أو رسقة أو حريق وقوع احتمال تقدير من كثريًا أصعب
النظر تحديق شأنهم الذين والنساء الرجال يصنعها صناعية ظواهر بل طبيعية، ظواهر
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تغريها، البيئة هذه مثل يف املخاطر إدارة وعملية باملخاطر. محفوف مجهول مستقبل يف
برهان أول ١٩٨٧ سنة انهيار كان استقراًرا. تعرف ال مرتدة تغذية حلقة بذلك فتخلق
األخري. يكن ولم الرياضية، املخاطر إدارة نماذج يميِّز الذي املتأصل االستقرار بعدم ينذر

كانت الفعلية اآلليات لكن املنمقة، الرياضيات من كثري عىل املحافظ عىل التأمني اشتمل
نقدية إىل املال وتحول مستقبلية) أسهم عقود (أو سهًما تبيع كنت بساطتها. يف مفرطة
يف وهو االنهيار بعد بافيت وارين كتب األمر. يف ما كل هذا كان السوق. انخفاض مع
أقل، بأسعار الرشكات هذه تقييم كان كلما إنه النهج هذا «يقول االرتياب: من حالة
رشاء املؤسسات تعيد بأن النهج يقيض «منطقية»، وكالزمة بيعها. يف رواًجا أكثر كانت

كثريًا.»2 أسعارها تنتعش حاملا — مني اختالًقا ليس وهذا — الرشكات هذه
كأغلبية املتفرقة وأخطائه العبقرية أفكاره يف يكون أال ضمان عىل بافيت حرص
قيمة يلتمس أنه وأعني قيمة، مستثمر املرء يكون أن معنى ذلك كان املستثمرين. رفاقه
االحتفاظ عىل الحريصون التقاعدية املعاشات صناديق مديرو يكن لم اآلخرون. يراها ال
األخطاء نفس ارتكاب يف كبرية مشكلة يجدون للمقاضاة التعرض وتجنُّب بوظائفهم
«الفريدة» املحرجة الكبرية الخسائر هو تحاشيه يريدون كانوا ما أقرانهم. يرتكبها التي
جاء هنا ومن ذلك. سبيل يف محتملة مكاسب عن للتخيل مستعدين وكانوا نوعها، من

املحافظ. عىل التأمني إغراء
يقلق بدأ ليالند هني أن لدرجة شديًدا اإلغراء ذلك كان ،١٩٨٧ سنة صيف بحلول
فاقرتح السوق، عىل خطًرا تشكل األخرى املحافظ عىل التأمني ورشكات آر أوه إل كْون من
جون لدى «كان قائًال: ليالند يروي التأمني. وثائق بيع يوقفا أن وروبنشتاين أوبريان عىل
سيفعلون ما فكل رفضناهم، «لو لنا: قال ذلك. نفعل لئال تماًما وجيه سبب [أوبريان]
سبل عن يبحثون الثالثي بدأ ذلك من بدًال بجوارنا».» ستانيل مورجان إىل الذهاب هو
فتبنيَّ املعلومات»، من «خالية — ليالند تعبري حسب — تعامالتهم إن للعالم بها يقولون
املستثمرين هويات تبقى بحيث منظمة الحديثة املالية فاألسواق الصعوبة. بالغ هذا أن
عن يكشفوا أن آر أوه إل سمارسة عىل تحظر البورصة قواعد كانت رسية. ونواياهم
لتغيري آر أوه إل من مدعومة محاولة تماًما وأخفقت عنهم، نيابًة يتعاملون َمن هوية

الوضع. هذا
أكتوبر. ١٤ املوافق األربعاء يوم تهبط السوق بدأت عندما الحال هو ذلك كان
املتوقع من األكرب األمريكي التجاري العجز أن وروًدا األكثر السبب كان الهبوط؟ فلماذا
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عامني، منذ انخفاض يف العاملية العمالت أسواق يف الدوالر قيمة كانت اليوم. ذلك أُعلن
التضخم من مخاوف بدوره أثار مما الرتاجع؛ من املزيد من مخاوف الكبري العجز وأثار
تواصلت األسهم. ألسعار سارين غري نبآن الغالب يف وكالهما السندات، عوائد وارتفاع
يف نقاط ١٠٨ بمقدار الجمعة يوم انخفاض وكان والجمعة، الخميس يومي الرتاجعات
انخفاض أكرب بحال يكن لم (وإن اإلطالق عىل املؤرش يف بالنقاط انخفاض أكرب داو
بدرجة دراماتيكيٍّا شيئًا ذلك يكن لم أخرى، مرة أنباء؟ أية خلفية عىل املئوية). بالنسبة
انخفاًضا يحبذ ربما إنه قائًال الخميس يوم بيكر جيمس الخزانة وزير علَّق هائلة.
الجمعة يوم الكونجرس يف قانون مرشوع وُقدِّم األملاني، املارك أمام الدوالر يف إضافيٍّا

العدائية.3 االستحواذات يقيِّد
عىل التأمني رشكات ت اصطفَّ أن — أسبابه كانت أيٍّا — الرتاجع هذا عىل ترتَّب
املستقبلية ٥٠٠ بورز آند ستاندرد عقود لبيع أكتوبر، ١٩ املوافق اإلثنني صباح املحافظ
سبيل ثمة يكن لم عمالئها. محافظ إىل التوازن إلعادة التجارية شيكاجو بورصة يف
فعل رد نتيجة بل بعناية، مدروس تقييم نتيجة ليس هذا ترصفها أن إىل به تشري أمامها
بالتأكيد، تلميح شيكاجو يف املستقبلية العقود يف املتعاملني لدى كان محض. الإرادي

نيويورك. إىل طريقها يف ضاعت الرسالة تلك أن يبدو لكن
شأنًا سنني بخمس ذلك قبل ثورب إد ابتكرها التي بمؤٍرش املرتبطة املراجحة كانت
املستقبلية ٥٠٠ بورز آند ستاندرد عقود سعر فقد وكلما الوقت. هذا بحلول يوميٍّا
من واحد كان نيويورك، يف املتداولة الفعلية األسهم أسعار مع اتساقه شيكاجو يف
ربح لتحقيق اآلخر ويبيع واحًدا يشرتي األموال ومديري السمارسة كبار من كثريين
البيع دفع ذاك، اإلثنني يوم يف اتساقها. إىل األسعاَر ذلك غضون يف ُمعيًدا وسهل، رسيع
املستقبلية، العقود أسعار شيكاجو يف املحافظ عىل التأمني رشكات قبل من الجماعي
املرتبطون املراجحون فانطلق بكثري، األسهم أسعار تمليه كانت الذي املستوى تحت

يعملون. بمؤرش
العقود موظف كان مستقبيل، عقد بيع بصدد كنا «إذا قائًال: أوبريان يحكي
إىل وكالء عرشة لينش مرييل ترسل الفور وعىل يشرتيه، لينش مرييل يف املستقبلية
مورجان وكانت أسهم، خمسة يبيع منهم واحد وكل نيويورك] بورصة [يف مراكز عرشة
فجأة يرون نيويورك بورصة يف العاملون بدأ وهكذا نفسه، اليشء تفعالن وجولدمان
األسهم. من املاليني عرشات يبيعون املقصورة أنحاء يف يهرولون سمارسة خمسة أكرب
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لدرجة االرتباك من كبري مستوى هناك كان … اآلخر الجانب عىل الناس القلق فانتاب
رشاء.» عروض تقديم عن عام بوجه فوا توقَّ أنهم

وأسعار املستقبلية العقود سعر بني الفجوة ازدادت جزئيٍّا، نيويورك سوق تجمد مع
يف تسبب مما االنخفاض؛ إىل األسعار ذلك فدفع اتساعها، فوق اتساًعا املعلنة األسهم
لم هكذا. الحال واستمر املستقبلية، العقود من مزيًدا املحافظ عىل التأمني رشكات بيع
هناك يكن فلم — االنهيار يف الزميلة املحافظ عىل التأمني ورشكات آر أوه إل «تتسبب»
مقصورتي يف َمن ملعظم بدا لكن — ترتفع أن قبل االنخفاض يف األسعار تبدأ أن من بُدٌّ
من هلع إىل سوقيٍّا تصحيًحا حولت الرشكات هذه أن ونيويورك شيكاجو يف التعامل
التفسري روبنشتاين ل وفضَّ الرأي، هذا مع عموًما وأوبريان ليالند اتفق القديم.4 الطراز
مخاطرة أكثر السوق أن قرروا ككل املستثمرين أن وهو بالك، فيرش بعدئذ قدمه الذي

السابق.5 اليوم يف يظنون كانوا مما

األكاديمي. الوسط خارج هم َمن نظر وجهة من مفيًدا تفسريًا بالك تفسري يكن لم
لم أكتوبر؟ ١٩ يف ذلك قرروا وملاذا مخاطرة؟ أكثر السوق أن املستثمرون قرر «فلماذا»
ببساطة لكنها مقلقة، السابق األسبوع أخبار كانت ربما مقنعة. إجابة أحد لدى يكن
لصحيفة شارب بيل قال األسهم. سوق يف اإلطالق عىل األكرب االنخفاض تشكل لم
املستبرص التنبؤ يف تغريًا أن املحتمل «من مبارشة: االنهيار بعد جورنال» سرتيت «وول
حد إىل غريب هذا أخرى، ناحية من النحو. ذلك عىل السوق حرَّك االقتصادية باألحداث
وثالث التعليم من سنة عرشة «خمس قائلة: الفزعة أمه به اتصلت ما ورسعان ما.»6

غريب»؟» «هذا قوله يمكنك ما وكل عليا، شهادات
حيث حهم؛ تبجُّ اآلخرون العقالنية السوق أنصار استعاد قليلة، أشهر غضون يف
تربير كان التصفيق.» هو أكتوبر يف السوق أداء عىل املناسب «الرد قائًال: فاما جني أعلن
الرسيع فالتكيف ببطء. فيها األسعار تراجع يحدث التي هي الكفء غري السوق أن فاما
املعلومات معالجة يف السوق رسعة مدى عىل دليًال كان باالنهيار) أيًضا يُعرف (الذي
إيمانك كان إذا بالضبط. الجديدة املعلومات تلك ماهية هو إجابة دون ظل ما الجديدة.7
العليمة فالسوق املعرفة. إىل تحتاج تكن لم فأنت يكفي، بما قويٍّا الكفء باألسواق
كنهه تحديد من األفراد واملستثمرون األكاديميون يتمكن لم يشء استشعار من تمكنت

8. رجعيٍّ بأثر حتى

235



السوق عقالنية خرافة

عىل السوق يف الالعبني معظم استقر فحسب. أجوبة يريدون فكانوا املؤمنني غري أما
الجماعي البيع أن وهي االنهيار، بعد الفيدرالية التنظيمية األجهزة طرحتها التي القصة
عىل املعتمدين اآلخرين املربَمجني» و«املتعاملني املحافظ عىل التأمني رشكات قبل من
نيويورك، يف األسهم وسوق شيكاجو يف املشتقات أسواق بني انفصاًما أحدث الحاسوب،
مصدر كان إذا ما أما ساحقة. هزيمة إىل األسهم أسعار يف تراجًعا بدوره ل حوَّ الذي
أم شيكاجو يف النشاط زائدي املستقبلية العقود يف املتعاملني خطأ هو االنفصام هذا
الجهاز هوية عىل يتوقف فكان نيويورك؛ بورصة يف الحركة بطيئي االختصاصيني

معه.9 تتحدث كنت الذي التنظيمي
بفضل صواب عىل أنهم وا أحسُّ األكاديميني السوق كفاءة فرضية نقاد أن عجب ال
اقتبست التي — ذاتها جورنال» سرتيت «وول صحيفة مقالة نت تضمَّ حيث االنهيار؛
كل لسان بالنرصعىل مزهوة ترصيحات — االنهيار بعد فيما الحائرة شارب بيل خواطر
تحركات أن جديٍّا يعتقد شخص أي كان «لو سامرز: قال شيلر. وبوب سامرز الري من
فال االقتصادية، األساسية باملؤرشات الخاصة املعلومات يف تغريات بفعل تتحدد األسعار
نقطة.» ٥٠٠ مقداره بلغ الذي اإلثنني يوم تحرك بفعل املفهوم ذلك من يتحرر أن بد
وهذا االقتصادية، النظرية تاريخ يف األبرز الخطأ هي السوق كفاءة «فرضية شيلر: وقال

نعشها.»10 يف آخر مسمار مجرد
عن املزيد ملعرفة االستطالعات باستخدام اهتمام مؤخًرا لديه نما قد شيلر كان
سبق الذي األسبوع يف استبيان آالف ثالثة ع وزَّ وقد املستثمرين، لدى املزاجية الحالة
األفراد من املائة يف و٢٣ ِسيني املؤسَّ املستثمرين من املائة يف ٤٣ أن فعِلم االنهيار،
يف تعرُّق أو الرتكيز، يف (صعوبة عادية غري قلق «أعراض انتابتهم باالستطالع املشمولني
شيلر تكهن أكتوبر. ١٩ يف نبضرسيع)» أو انفعال، رسعة أو الصدر، يف ضيق أو األكف،
حدسية نماذج إىل «باللجوء مرتدة تغذية حلقة يشبه ما استهلُّوا القلقني املستثمرين بأن
االنهيار بأن تالر ريتشارد وجادل استمرارها.»11 أو األسعار اتجاه تغري نماذج مثل
املستقبل.12 استقراء يف الحديثة الخربة عىل التأكيد يف املبالغة إىل النفيس امليل يعكس
مفرتضني االنهيار قبل ينبغي مما أكثر االرتفاع إىل األسعار دفعوا قد املستثمرون كان
االنخفاض إىل األسعار دفعوا السوق، انعطفت أن وبعد ستستمر، السعرية الزيادات أن

ستستمر. الرتاجعات أن بافرتاض أكثر
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الوقت يف يحدث االنهيار جعلت التي األسباب ذلك رغم التفسريات هذه تتناول لم
السوق خسارة لكن الكفء. السوق جمهور من أحًدا تقنع لم يقينًا وهي فيه، حدث الذي

مشكلة. كانت و«تلك» إنكاره، يمكن ال أمًرا كانت واحد يوم يف قيمتها ُخمس

األكاديميني معظم لدى املقبولة السوق لسلوك اإلحصائية للصورة وفًقا ألنه مشكلة كانت
لم ذلك أن والحقيقة أكتوبر. ١٩ يف حدث ما وقوع املستبعد من كان سرتيت، وول وُجلِّ
له وزميل روبنشتاين مارك حسابات أشارت األمور، هدأت أن فبعد تماًما. صحيًحا يكن
التغريات من عالم يف السوقي الهبوط هذا مثل احتمال أن بريكيل يف كاليفورنيا جامعة يف
أن يمكن شيئًا كان أنه بمعنى ،١٠-١٦٠ التقريبي املقدار يف يقع طبيعيٍّا املوزعة السعرية
إال يوَجد لم والكون السنني، مليارات مليارات كل واحدة مرة حدوثه املستثمرون يتوقع
١٧٠ ،١٩٨٧ أكتوبر يف نيويورك بورصة عمر وكان سنة، مليار عرش باثني ر يقدَّ ما منذ
مذهلة وبدرجة حد أبعد إىل منحوسني كانوا األسهم سوق مستثمري أن فإما سنة.13
يقرتب لم الجرس منحنى أن وإما أكتوبر، أيام من اليوم ذلك تصوره يمكن ال نحو وعىل

املالية. السوق ملخاطر الحقيقية الطبيعة تصوير من حال بأية
أظهرت أكتوبر، ١٩ فبعد رسيًعا. األمر هذا الخيارات يف املتعاملني بعض أدرك
يستطيع بالك-سكولز، معادلة فبقلب التقلب». «ابتسامة يسمى صار ما الخيارات أسعار
البيع خيارات تسمح خياراته. سعر واقع من سهم ألي الضمني التقلب حساب املرء
التي البيع خيارات كانت ،١٩٨٧ سنة انهيار وبعد سلًفا. محدد بسعر سهم ببيع للمرء
للمرء يسمح البيع خيار وكان مثًال، دوالًرا ٤٠ عند السهم (كان تماًما النقد خارج هي
بانهيار — بالك-سكولز بحسب — توحي بأسعار تُتداول دوالرات) ١٠ مقابل ببيعه
عىل وكانوا األسوأ، ضد التأمني يف يرغبون املستثمرون كان قليلة. سنوات بضع كل مماثل
تُتداول ظلت ذاتها األسهم عىل األخرى الخيارات لكن ذلك. مقابل يدفعوا ألن استعداد
املنتصف يف منبسطة وكانت االبتسامة، كانت تلك تطرًفا. أقل بتقلب توحي بأسعار
مستمرٍّا سيكون التقلب أن تفرتض بالك-سكولز معادلة كانت الحافة. عند وصاعدة
نماذج عن البحث وكان كذلك، الحال يكن لم وبالتأكيد طبيعيٍّا، توزيًعا وموزًعا ومتسًقا

آنذاك. أُشده عىل للتقلب أفضل
بخمس ذلك قبل ماندلربو بينوا عه جمَّ الذي اإلحصائي اإلطار كان املنطلقات أحد
يشء أي كتب قد يكن لم األسود، باإلثنني تنبَّأ قد ماندلربو يكن لم سنة. وعرشين
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تعود التي السوق عن كتاباته درس أن سبق شخص أي لكن سنوات. منذ املالية عن
سرتيت وول يف األحداث إزاء بكثري اندهاًشا أقل كان العرشين القرن ستينيات إىل
كان املالية. مجال يف االعتيادية الدراسية الكتب عىل قراءاتهم يف اقترصوا بمن بمقارنته
«الهندسة املعنون كتابه بفضل شهرة يكتسب بدأ قد أيًضا الوقت ذلك بحلول ماندلربو
«الفوىض» كتاب قدَّمه االنهيار، سنة ويف .١٩٨٢ سنة نرش الذي للطبيعة» الكسورية

القراء. من أعرض جمهور إىل جليك جيمس للصحفي الرائج
وول إدراك تقتحم تجاهلها طال التي ماندلربو أفكار بدأت ،١٩٨٧ سنة بعد
األوىل، الدرجة يف اشتهرت التي هي وضعها التي االحتماالت معادالت تكن لم سرتيت.
يكن لم العشوائية العمليات «استقصاء ألن إال — بعد فيما قال كما — يدونها لم فهو
هناك أصبح فقد آنذاك أما الزمان. ذلك يف واملربهنات» املعادالت خالل من إال ممكنًا
يمكنه كمبيوتر معه متعامل أي كان املتزايدتني. وقوتها برسعتها الحواسيب بفضل بديل
وطبيعة شكل مستكشًفا األسهم، ألسعار حرصلها ال محتملة مستقبلية مسارات محاكاة

ماندلربو.14 كسوريات مثل السوق تقلب
بتصويرها الجرس، منحنى مالية أثبتت األقلية. تمارسها ممارسة ظل هذا لكن
كبرية، قفزات ال صغرية بخطوات تتحرك ألسواق — الوقت ذات يف واملضلِّل — املتقن
ورسعان .١٩٨٧ سنة له تعرضت الذي البالغ الحرج أعقاب يف التكيف عىل ملحوظة قدرة
لألسواق الرسيع التعايف بفضل كبرية كارثة ال شاذة بحالة أشبه يبدو االنهيار صار ما
كيف قبيل: من ألسئلة مقننة بسيطة أجوبة هناك تكون أن أيًضا مريًحا كان املالية.
خياًرا؟ ر أسعِّ وكيف االستثمارية؟ محفظتي ص أخصِّ وكيف األموال؟ مدير أداء أقيس
— دعائمها معظم تقوَّض أن بعد حتى بالنظريات الكفر من النفور هذا يكن لم
يقول فكما بالكلية. أحمق سلوًكا — العقالنية السوق مالية بشأن ا جدٍّ كثرية أشياء كحال
الجسور ببناء النيوكالسيكية املالية «تُعنى روس: ستيف األموال ومدير املالية أستاذ
والكمية النسبوية العرشين القرن ثورتي أن مقصده كان الحديدية.» السكك وإنشاء
املباني يصممون زالوا ما املهندسني لكن خطأ، النيوتنية الفيزياء من كثريًا أن أثبتتا

تنهار. ال منها الساحقة واألغلبية نيوتن قوانني متبعني والجسور
شيكاجو جامعة يف طورت التي املالية ماركة نجحت االنهيار، ذكريات تاليش مع
العرشين، القرن وستينيات خمسينيات يف ماساتشوستس بوالية كامربيدج جامعة ويف
ومريتون ماركويتز هاري نوبل لجنة منحت عندما تحول نقطة حدثت وازدهرت. بل
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االقتصاد نظرية يف الرائد عملهم «عىل ١٩٩٠ سنة االقتصاد جائزة شارب وويليام ميلر
بجامعة أستاذ متهلًال قال كما — االختيار فهذا للمالية. بالنسبة سابقة تلك كانت املايل».
«يعرتف — جورنال» سرتيت «وول صحيفة من التايل اليوم عدد يف كتب فيما روتشسرت

والرياضيات.»15 الفيزياء مصافِّ ويف حقيقي علم املايل االقتصاد مجال بأن أخريًا
فيرش كان بنوبل. سكولز ومايرون مريتون روبرت فاز سنوات، بسبع ذلك بعد
تسعري نموذج كان الجائزة. يقينًا لشاطرهما ذلك ولوال ،١٩٩٥ سنة يف مات قد بالك
ويرسَّ املالية األدوات من جديدة أنواع عن ض «تمخَّ قد ثالثتهما أنشأه الذي الخيارات

للعلوم السويدية امللكية األكاديمية أعلنت كما املجتمع»، يف للمخاطر كفاءة أكثر إدارة
جادل ديسمرب، يف سكولز ألقاه الذي القبول خطاب ويف .١٩٩٧ لسنة جائزتها منح عند
ملشكالت تكلفة أقل حلوًال «توفر ألنها نظًرا االقتصادية»؛ الكفاءة ن «تحسِّ املشتقات بأن

املالية.» التعاقدات
وسكولز هو أنشأها التي التسعري نماذج عن خطابه يف متفائًال أيًضا مريتون كان
أن يمكن األحيان بعض «يف فقال: متحفظة، نربة إقحام عىل حرص لكنه وبالك،
مما أكثر اهتمام مثار الرياضية عملياتها تصبح عندما النماذج غرض منتهى ننىس
بتاتًا دقيقة ليست النماذج لكن بدقة، املالية النماذج رياضيات تطبيق يمكن ينبغي.
واملهندسني الفيزيائيني أولئك إىل بالعودة بتعقيده.»16 الواقعي العالم عىل تطبيقها يف
متى السنني مر عىل بالخربة تعلَّموا إنهم أقول الحديدية، والسكك والجسور املدنيني
تغريُّ يف املالية دنيا يف وامللعب كذلك. يكون ال ومتى آمنًا نيوتن نظريات تطبيق يكون
تعرف أن — املدنية الهندسة يف الحال عليه بما بمقارنته — كثريًا األصعب ومن دائم،
وسكولز مريتون كان ،١٩٩٨ سنة تنتهي أن وقبل تفلح. لن ومتى نماذجك، ستفلح متى

موجعة. بطريقة الحقيقة هذه تعلَّما قد

سنة كبري حد إىل سمعته خرس للكلمة الدقيق باملعنى املحافظ عىل التأمني أن حني يف
طويل، وقت ميض فقبل قط. تختف لم السوق تقلبات عىل التأمني سوق فإن ،١٩٨٧
لتصميم الخيارات تسعري نماذج تستخدم االستثمارية والبنوك الكربى البنوك كانت
مكَّنت التي املقصورة خارج املتداولة املشتقات باسم املعروفة الخاصة العقود وتسعري
األدوات هذه تغطي واآلن عليها). املراهنة (أو املالية املخاطر ضد التحوط من العمالء
السنوات يف لكن القروض، سداد عن والتخلفات األسهم سوق تحركات تغطي ما بني من
العملة. ومشتقات الفائدة أسعار مشتقات الرئيسيتان الفئتان كانت االنهيار بعد األوىل
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الدعاية من كبري بقدر املشتقات هذه َحِظيَْت العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف
أنواعها بمختلف املستقبلية والعقود واملقايضات الخيارات لعبت حيث السيئة؛ اإلعالمية
التجار بنك وانهيار كاليفورنيا، بوالية أورانج مقاطعة إفالس يف أساسية أدواًرا
جريتنجز، وجبسون جامبل، آند بروكرت يف كبرية وخسائر «بارينجز»، العريق الربيطاني
مزيج عىل اإلخفاقات هذه يف بالالئمة يُنحى أن عام بوجه ويمكن وميتالجيسيلشافت.17
يقول: ١٩٩٧ سنة ميلر مريتون كتب والخداع. والجشع األخطاء من املعتاد سرتيت وول
مصارف أن عىل التأكيد جديًرا يظل املشتقات، عن الرعب قصص كل من الرغم «عىل
وراء من ستخرسه مما بكثري أكثر الطائشة العقارية صفقاتها خالل من بددت العالم

املشتقات.» من محافظها
بحث نرش يف محوري دور له كان إذ الحديثة؛ املشتقات أعمال عرَّابي من ميلر كان
الطريق املراجحة عىل املبتكر مودلياني وفرانكو هو برهانه د ومهَّ األصيل، وسكولز بالك
لبورصات طويلة ملدة مستشاًرا وعمل عمل، من مريتون روبرت به قام مما كثري إىل
سنة شيكاجو جامعة يف فخريٍّا أستاذًا صار شيكاجو. يف والخيارات املستقبلية العقود
األدوات عن داَفَع رئييس»، مهني «متحدث وسماها امتهنها ثانية مهنة ويف ،١٩٩٢
الفهم عكس «عىل قائًال: ميلر جادل ظهورها. أمام الطريق تمهيد عىل ساعد التي املالية
الرشكات مكَّنت لقد خطًرا. أكثر ال أمانًا» «أكثر مكانًا العالم املشتقات جعلت الشائع،
يكن لم إن عقود، منذ بها ابتُليت التي واألخطار املخاطر مع التعامل من واملؤسسات

التكلفة.»18 يف وفعالية بكفاءة قرون، منذ
الزمان، من بعقدين ذلك قبل السارة النتيجة بهذه تنبَّأ قد روس ستيف كان
العالم حاالت مختلف تمثِّل مختلفة مالية أوراق ُوجدت كلما بأنه جادل عندما وذلك
كنيث أستاذه تصورها التي التام االقتصادي التوازن حالة إىل أقرب نا ِرصْ املحتَملة،
هذه يف أيًضا ماركويتز هاري ظالل يرى املرء كان العرشين. القرن خمسينيات يف أرو
تقليل وسيُمكنهم املستقبل، من والتَحوُّط لالستثمار الطرق من مزيًدا الناس أعِط الحجة.

محافظهم. خطورة
العاملية. الرؤية هذه ملشاطرة العقالنية بالسوق اإليمان إىل مضطرٍّا املرء يكن لم بل
رأس حدود ليتجاَوز املالية مجال توسيع إىل «نحتاج أننا شيلر روبرت رأي من كان
اقرتح حياتنا.» يف بحق املهمة املخاطر تغطية وإىل البرشي، املال رأس إىل املادي املال
الدخل خسارة مخاطر من التحوط من الناس تمكِّن جديدة مشتقات استحداث شيلر
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األدوات هذه بأن وجادل اإلجمايل، املحيل الناتج وانخفاض املنازل أسعار يف والتقلُّبات
يف بل َرشك، هناك كان لكن املحمومة.»19 أسهمنا سوق من والتقلب الضغوط «ستزيل

َرشكان. الحقيقة
تصور أن أبًدا اإلحصائية النماذج تستطيع وال صعبة، املالية املخاطر نمذجة أوًال:
قال مثلما األمر كان ا. تامٍّ تصويًرا تصيب) (أو تخفق أن يمكن التي األشياء كل
يف كاليفورنيا جامعة يف لطالبه أوسبورن إم إف إم العشوائي السري ورائد الفيزيائي
يخص فيما جيد نحو عىل يعمل الجرس منحنى أن من ١٩٧٢ سنة قديًما بريكيل
خارج ينظر أن املرء عىل يجب جيد، نحو عىل يعمل ال وعندما اليومية. السوق أحداث
وماهية السوق يحرك ما بشأن مستنرية اجتهادية أحكام وإصدار اإلحصائية النماذج
تناٍم يف كانت التي األخرى املالية والقطاعات املشتقات أعمال عىل يهيمن كان املخاطر.
لون يشغِّ كيف يعرفون شباب يون كمِّ محللون العرشين؛ القرن وتسعينيات ثمانينيات يف
أحكام إلصدار املطلوبة السوقية الخربة إىل يفتقرون كانوا لكنهم اإلحصائية، النماذج
إلصدار والسلطة والحكمة الخربة لديهم َمن يكن لم ذلك، غضون ويف مستنرية. اجتهادية

اإلحصائية. النماذج يفهمون — الرؤساء وأعني — مستنرية اجتهادية أحكام
الرفيعة السلطة مناصب يف الكميني املحللني من مزيد ارتقاء مع أنه «الجائز» من
سنة كولومبيا جامعة من املالية يف الدكتوراه عىل الحاصل — بانديت فيكرام (كان
محلل أول — ٢٠٠٧ سنة جروب سيتي ملجموعة التنفيذي الرئيس أصبح والذي ،١٩٨٦
لكن وضوًحا. أقل تحديًدا املشكلة هذه ستصبح الكربى)، املصارف أحد يدير كمي
كثريًا أصعب املشتقات بفضل املخاطر من الحياة خلوِّ أمام تقف التي الثانية العقبة
يشرتك عندما وأعني املحافظ، عىل التأمني قتلت التي املفارقة إنها حولها. االلتفاف يف
يجلب ذاته حد يف فذلك املالية، املخاطر لرتويض معينة وسيلة يف الناس من كاٍف عدد

جديدة. مخاطر
املخاطر لفهم وعمالؤها املصارف كافحت وفيما العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف
املعرضة «القيمة يسمى نهج إىل معظمهم لجأ املشتقات، يف تعامالتهم تشكِّلها التي
القرن ثمانينيات يف مورجان بي جيه يف ِصيَغ — جديًدا االسم هذا كان للمخاطر».
التباين». «شبه ١٩٥٩ سنة ماركويتز هاري سماه ما يصف كان لكنه — العرشين
تهبطه أن يمكن الذي للمقدار ي كمِّ مقياس وهي الهبوط، مخاطر بذلك يقصد كان
اعتبارها يف تأخذ للمخاطر معرضة قيمة تقدير املمكن من كان سيئ. يوم يف ما محفظة
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جانب من ضخمة انحرافات حدوث احتماالت فيه تتعدد الذي الغريب السلوك من بعًضا
رئيس وإلقناع بالرأي. واجتهاًدا تخمينًا يتطلَّب كان ذلك لكن الفعلية، املالية األسواق
املصارف لتنظيم جهاز إقناع أو مشتقات لصفقة األخرض الضوء بإعطاء حذر تنفيذي
نموذج إىل يحتاج املرء كان املحتملة، الخسائر لتغطية كافية املال رأس احتياطيات بأن
بي جيه روجتها التي مرتيكس» «ريسك نسخة مثل للمخاطر املعرضة للقيمة مقنن

مورجان.
صورة عن إال ض يتمخَّ يكن لم للمخاطر» املعرضة «للقيمة الجيد النموذج حتى
من هناك وكان مستثمًرا، أو رشكة أو مرصًفا تواجه التي الحقيقية للمخاطر جزئية
والذي املشتقات، يف تعامل الذي — طالب نيقوال نسيم يقول مخيًفا. أمًرا هذا اعتربوا
تسعينيات منتصف يف للمخاطر املعرضة القيمة لنهج رصاحة النقاد أشد من كواحد برز
األحداث «قياس إن — ١٩٨٧ سنة انهيار يف طائلة ثروة جنى أن بعد العرشين القرن
مستوى تقلل قياس عملية فأية سوءًا؛ األمور يزيد أن أحيانًا يمكنه للقياس القابلة غري
هذه مع التعامل يف باِلغ لكن باألمن.» كاذب إحساس لينتابك تضللك أن يمكنها قلقك
من بد فال اإلطالق. عىل املالية املخاطر قياس محاولة من طائل هناك يكون ولن الحجة
يف نبْلُغه قلما كنا وإن حتى بالرأي، واالجتهاد الكمي القياس بني وسط موقف وجود

الواقعي. العالم
أن هو منه بالتخلص إقناعه يف األصعب يعد كان الذي طالب قلق مصدر كان
فأي مخاطرة. أكثر األسواق يجعل للمخاطر املعرضة القيمة لنهج الواسع االستخدام
تلك تحتوي ملحفظة للمخاطر املعرضة القيمة يرفع كان مالية ورقة سعر يف انخفاض
القيمة عىل اإلبقاء يحاول تحوُّط صندوق أو مرصف هناك كان وإذا املالية. الورقة
مالية أوراق تصفية إىل حينئذ يضطر فربما معني، مستوى دون للمخاطر املعرضة
ضغًطا يمارس ذلك كان االنخفاض. إىل وإعادتها للمخاطر املعرضة القيمة لدفع أخرى
مرة الدورة ببدء بدوره يهدد كان مما املالية؛ األوراق تلك أسعار عىل الهبوط باتجاه
حماية تحاول كانت التي املحافظ عىل التأمني رشكات جانب من البيع أن فكما أخرى.
كان ،١٩٨٧ سنة االنخفاض من مزيد إىل األسعار دفع األسعار تراجعات من عمالئها
سنة مستهل يف طالب قال هبوط. أي يفاقم أن بمقدوره للمخاطر املعرضة القيمة نهج

مًعا.»20 تنخفض األسواق … كل قياساتنا. فعالية تبطل ربما «أنشطتنا :١٩٨٨
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بالعرب املليئة الحكايات من ا جدٍّ كثري ماندجمينت كابيتال تريم لونج أسطورة يف لنا
ساحرين كتابني اقرأ أو السابقني، الرشكاء من واحد حكايات إحدى إىل استمع والعظات.
و«اخرتاع لوينستاين لروجر العبقري» أخفق «عندما هما الصندوق، لسقوط يؤرخان
العجرفة أخطار الكثرية؛ األخطار تستنكر نفسك وستجد دنبار، لنيكوالس النقود»
رشاكة.21 يف القرارات اتخاذ ومحاولة مرصفييه يف املرء وثقة املايل والرفع والثروة
عىل تفوقت التي فعوائده األسوق، كفاءة عىل دليًال التحوط صندوق سقوط يكون ربما
فيكون كفاءتها، عدم عىل دليًال يكون ربما أو زائدة. مخاطر تحمل نتيجة كانت السوق
انحراًفا انحرفت املالية األوراق أسعار ألن أخفق؛ ماندجمينت كابيتال تريم لونج صندوق

األساسية. قيمها عن دراماتيكيٍّا
سالومون يف ك امُلالَّ تعامالت مكتب عباءة من خرج قد هذا التحوط صندوق كان
الرائد نهج الصندوق اتبع كرشيكني. سكولز ومايرون مريتون روبرت واستقطب براذرز،
االتجاه يف سائرتني تكونا أن ينبغي ماليتني ورقتني عىل اعثر القائل: ثورب إد ي الكمِّ
منذ املفضلة األشياء من كان ستتقاربان. أنهما عىل وراهن كذلك، ليستا لكنهما نفسه
وسندات أذون تداُول مرييويذر جون ماندجمينت كابيتال تريم لونج رئيس لدى زمن
الجديدة سنة ثالثني أجل الخزانة وسندات أذون كانت القديم. اإلصدار من الخزانة
بستة ذلك قبل املصدرة لها املطابقة املالية األوراق من كثريًا أعىل بأسعار غالبًا تباع
وسندات أذون يبيع ماندجمينت كابيتال تريم لونج كان ذلك، يحدث كان وعندما أشهر.
القديم»، اإلصدار «من الخزانة وسندات أذون ويشرتي املكشوف عىل الجديدة الخزانة

سهًال. ربًحا عادة يحقق وكان
األخرى التحوط صناديق من كثري كان العرشين، القرن تسعينيات منتصف بحلول
إىل الوحيد السبيل كان مماثلة. تعامالت يمارسون سرتيت وول يف التعامالت ومكاتب
يف ٢ بنسبة عائًدا تدر صفقة خذ مقرتضة. بأموال تمويلها هو خاللها من كثري مال ربح
اآلن الصفقة وستحقق املال، رأس من واحد دوالر لكل دوالرات ٩ اقرتض سنويٍّا. املائة
ناقص دوالرات)، ١٠ من املائة يف ٢) االبتدائي املال رأس عىل املائة يف ٢٠ بنسبة عائًدا
ذلك من رشاسة أكثر ماندجمينت كابيتال تريم لونج صندوق كان الفائدة. مصاريف
مطلع من اعتباًرا املال رأس من واحد دوالر لكل دوالًرا ٢٤ يقرتض كان حيث بكثري؛

22.١٩٩٨ سنة
املتداولة املشتقات باستخدام أيًضا يراهن ماندجمينت كابيتال تريم لونج كان كما
الصندوق وضع املايل. الرفع أشكال من شكًال ذاتها هي كانت والتي املقصورة، خارج
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مخاطر تزن كانت التي للمخاطر، املعرضة القيمة نماذج يف املالية األوراق من كثريًا
مكاتب خالف عىل لكن البعض. إىل بعضها باستناد الصفقات مختلف وارتباطات
القرن تسعينيات منتصف بحلول كانت التي الكبرية، سرتيت وول برشكات التعامالت
الريبة، تملؤهم تنفيذيني ورؤساء مخاطر إدارة رؤساء أمام للمساءلة تخضع العرشين
عىل ينبغي كان الخاصة. حدوده وضع عىل قادًرا ماندجمينت كابيتال تريم لونج كان
أطرافه بدور وتقوم املال ماندجمينت كابيتال تريم لونج تقرض كانت التي املصارف
ناجًحا عميًال كان لكنه مخاطره، رصد عىل تحرص أن املشتقات صفقات يف املقابلة
رئيس ألقى عندما ذلك. فعل يف بالكلية أخفقت عموًما أنها لدرجة ومربًحا ومبهًرا
بُعيد ماندجمينت كابيتال تريم لونج دفاتر عىل نظرة ساكس جولدمان يف املخاطر
بالضبط الرهانات نفس يمارس كان التحوط صندوق أن أحدهما شيئان؛ أذهله انهياره،
تريم لونج اتخذها التي املراكز أن واآلخر الداخليون، جولدمان متعاملو يمارسها التي

مرات.23 عرش أكرب كانت ماندجمينت كابيتال
العمالت أزمات كانت .١٩٩٨ سنة متاعب ماندجمينت كابيتال تريم لونج واجه
بني «الفروق» اتسعت توتر. حالة يف املستثمرين تركت قد السابقة السنة يف اآلسيوية
الخزانة وسندات أذون عىل الفائدة وأسعار باملخاطر املحفوف الدين عىل الفائدة أسعار
عىل املراهنة كانت الدفع). عن للتوقف مخاطر أية فعليٍّا تشكل ال تعترب (التي األمريكية
كابيتال تريم لونج دخل مصدر الطبيعية مستوياتها إىل لتصل ستضيق الفروق تلك أن
ثم األموال. يخرس الصندوق بدأ به، املتنبأ النحو عىل تضق لم وعندما ماندجمينت.
مخاطر؛ نموذج أي يف مالئم نحو عىل إقحامها أبًدا يمكن ال التي األشياء تلك أحد حدث
من ُولد التي براذرز سالومون رشكة األنشطة متعددة املالية ترافلرز رشكة اشرتت حيث
براذرز سالومون يف ك امُلالَّ تعامالت مكتب وكان ماندجمينت، كابيتال تريم لونج رحمها
ماندجمينت، كابيتال تريم لونج فيها يتعامل التي نفسها األسواق من كثري يف يتعامل
مرتابًا كان والذي اإلرادة، بقوة املعروف ترافلرز رئيس مساعد — ديمون جيمي فأمر
الحكومية السندات يف تدريجيٍّا أسسوه الذي الكبري واملركز الكميني سالومون محليل يف
أعلنت ثم الفروق.24 يف االتساع من مزيد إىل أدى مما التعامل؛ هذا بإغالق — الروسية

ديونها. بعض دفع عن ستتخلَّف أنها الروسية الحكومة
ليست لكن كبرية، ماندجمينت كابيتال تريم لونج تكبَّدها التي الخسائر كانت
هذه مثل بعد أنه ُروا تصوَّ قد فيه الرشكاء كان بقائه. لتهديد يكفي الذي بالحجم
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سيكونون ربما العمل؛ إىل والعودة محفظتهم موازنة إعادة بمقدورهم سيكون الخسارة
األخرى الصناديق اتباع مع لكن حال. أية عىل أعمالهم سيواصلون ولكنهم ثراءً أقل
تريم لونج محفظة أسعار انخفضت نفسه، الوقت يف املوازنة إلعادة مماثلة اسرتاتيجيات
التي الوحيدة املقابلة األطراف أن ذلك عىل زد انخفاضها. فوق ماندجمينت كابيتال
هي املشتقات من أرصدته إليها يحول أن ماندجمينت كابيتال تريم لونج بمقدور كان
فتالشت للصندوق، تعرُّضهم يقلِّصون جميًعا بدءوا املحرتسون. وسمارسته مرصفيوه
نموذج معها وتالىش املايل، الرفع عىل ماندجمينت كابيتال تريم لونج حصول إمكانية

الصندوق. أعمال
ماركويتز هاري ذهب سنني، ببضع ماندجمينت كابيتال تريم لونج انهيار بعد
ماركويتز: يقول حدث. ما تتناول الصندوق يف السابقني الرشكاء أحد محارضة لحضور
تقتيض عندما — يؤدون كلهم الصغار األوالد هؤالء أن لسماعي ناحيٍة من مرسوًرا «كنت
استنبطه الذي النهج يستخدمون يزالون ال كانوا والتباين.» الوسط تحاليل — الظروف
خذلتهم العملية هذه أخرى، ناحية من «لكن .١٩٥٠ سنة شيكاجو جامعة مكتبة يف
ويزعج يدخل ولن أسعار، متلقي املستثمر أن أفرتض «أنا أخفق؟ الذي فما ما.» بطريقة
بكثري أكرب السوق من جزءًا كانوا الرجال هؤالء أن هنالك ما كل صفقة. أبرم لو السوق

ذلك.»25 افرتاض من

السائدة والقوى املبعثرة بالنقاط البيانية والرسوم باألرقام املالية املخاطر تُعنى ال
يف السوقي األلغام حقل عرب طريقه ثورب إد شق وقد تهم. األفراد فأفعال فحسب.
بارتنرز نيوبورت فربنستون — تقريبًا األكمل الوجه عىل العرشين القرن ثمانينيات أواخر
املقاطعة نيابة رئيس — جولياني رودي النهاية يف ليأخذه — ١٩٨٧ سنة أرباًحا حققت
ملالحقته ميلكن مايكل جولياني استهدف فعندما غرة. حني عىل — بنيويورك الجنوبية
بتغطية اتُّهموا حيث نصبه؛ الذي الرشك يف برنستون يف ثورب رشكاء وقع قضائيٍّا،
التي المربت برينهام دريكسل رشكة لصالح مالية أوراق يف معلنة غري مكشوفة مراكز
مخالفة بأية شخصيٍّا اتهامه عدم من الرغم عىل — ثورب اضطر وقد ميلكن. بها يعمل

تحوُّطه. صندوق إغالق إىل —
الحديثة، العصور يف فردي خطر عامل أهم تأثري بجانب تضاءل جولياني تأثري لكن
لإلثنني التايل اليوم — ١٩٨٧ أكتوبر ٢٠ ففي الفيدرايل؛ االحتياطي مجلس رئيس وهو
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ائتمان إىل تحتاج األسهم أسواق كانت الحركة. عن العاملية املالية تروس توقفت — األسود
أسهًما يقتنون دائًما ناسداك يف السوق وصناع نيويورك بورصة فإخصائيو تعمل، كي
وهم التعامالت، استمرار عىل اإلبقاء بغرض وذلك ينتظرها؛ مشٍرت هناك يكون أن دون
تهدد القلقة املصارف بدأت العرشين، اليوم صباح يف لكن مقرتض. بمال ذلك يفعلون
األسواق وألغلقت التعامالت الستحالت فعلت، أنها ولو السمارسة. عن التمويل بقطع
آالن حرص أيًضا. املصارف تقويض إىل التايل املتسلسل التفاعل أدى ولربما أبوابها،
ذلك. يحدث أال عىل — حديثًا املعنيَّ الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس — جرينسبان

«هضبة وجود عن فيرش إرفينج حديث استَنَد العرشين، القرن عرشينيات يف
يجري ما يعرف الفيدرايل االحتياطي أن افرتاض إىل األسهم أسعار يف االرتفاع» مستقرة
،١٩٨٧ يف خاطئًا. افرتاًضا ذلك وكان املرصيف، والنظام األسعار بانهيار يسمح ولن
تفتح أن وقبل عنه. يتحدث فيرش كان ما يدرك الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس كان
االحتياطي مجلس أن فيه أكد بيانًا جرينسبان أصدر العرشين، يوم أبوابها األسواق
جريالد بدأ واملايل.» االقتصادي النظام لدعم للسيولة كمصدر للعمل «جاهز الفيدرايل
أسواق مقريض بكبار يتصل — بنيويورك الفيدرايل االحتياطي بنك رئيس — كوريجان
املصارف وجدت لو وهكذا أحد. عن التمويل يقطعوا ال كي أذرعهم ويلوي األسهم
مزيد يديه ويف متأهبًا الفيدرايل االحتياطي مجلس كان سيولة، ضائقة من تعاني نفسها
جديد، من تعمل السوق كانت اليوم نهاية بحلول لكن الوقت، بعض األمر استغرق منها.

االرتفاع.26 يف آخذة األسهم أسعار وكانت
بقيادة الفيدرايل االحتياطي مجلس أثبت ،١٩٩٤ سنة ويف سنوات، بسبع ذلك بعد
األسواق يهز كان حيث مختلف؛ نوع من خطر عامل يمثِّل نفسه هو أنه جرينسبان
التحوط صناديق من عديد فأخفق التضخم، جماح كبح بهدف الفائدة؛ سعر يف بزيادة
مجلس عاد ،١٩٩٨ سنة بنموذج. تمثيله يصعب الذي التحرك ذلك أعقاب يف الكبرية
كابيتال تريم لونج انهيار أن وبما املخاطر. ِف مخفِّ دور ليلعب الفيدرايل االحتياطي
حول واملصارف التحوط صناديق إخفاقات من متسلسل تفاعل بإطالق هدد ماندجمينت
مقريضصناديق ماكدونو ويليام بنيويورك الفيدرايل االحتياطي بنك رئيس جمع العالم،
بالتفكيك للسماح وذلك أموالهم؛ باستعادة املطالبة يؤجلوا كي وخوَّفهم غرفة يف التحوط
ما بقدر — الحني ذلك يف كثريون نقاد زعم كما — إنقاذًا ذلك يكن لم للصندوق. املنظم
إال ممكنًا األرجح عىل لها الرتتيب يكن لم مناورة كان لكنه للنشاط. وجيًزا تعليًقا كان
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العاملي، املايل النظام يف نقدية أيًضا الفيدرايل االحتياطي صب املركزي. املرصف بمعرفة
روسيا مصري عىل مقبلة الربازيل كون من املخاوف قط تتحقق ولم الفوارق، فضاقت
كابيتال تريم لونج لصندوق الخاطئة بالتقديرات الحال انتهى الدفع. عن وستتخلَّف

حال. بأية كارثة يف تتسبب لم لكنها رعب حالة يف تسببت أن ماندجمينت
١٩٨٧ سنتي املحققتني شبه الكارثتان كانت لالهتمام. مثريين سؤالني هذا طرح
العقالنية السوق مالية رحم من خرجت التي الكمية املخاطر نماذج جعلتا قد و١٩٩٨
األسواق؟ الفيدرايل االحتياطي ينقذ لم لو وكثري بكثري أسوأ ستبدو كانت فهل سيئة. تبدو
املالية لألسواق الفيدرايل االحتياطي إنقاذ عىل التعويل باإلمكان كان إذا أخرى، ناحية من

املشكلة؟ كانت فماذا العمل، عن بالتوقف أنذرت كلما العالم يف
و١٩٩٨ ١٩٨٧ سنتي الحياة إىل األسواق إعادة يف الفيدرايل االحتياطي لنجاح كان
عن كثري كالم هناك كان ،١٩٨٧ سنة انهيار أعقاب ففي والتنظيمية؛ السياسية تداعياته
النشاط، مفرطة األسواق لعرقلة املالية السوق معامالت عىل رضائب فرض إىل الحاجة
جيمس االقتصادي إىل نسبة توبني» «رضيبة باسم عادة تُعرف التي املقرتحات وهي
معامالت عىل القبيل هذا من رضيبة العرشين القرن سبعينيات يف اقرتح الذي توبني
«النظرية كتابه يف مماثلة فكرة قبل من طرح قد كينز مينارد جون كان األجنبية. العمالت
يف بلبلة جالس كارتر األمريكي الشيوخ مجلس عضو أثار ١٩٢٩ سنة ويف العامة»،
بها احتُفظ التي األسهم مبيعات عىل املائة يف ٥ بنسبة رضيبة لفرض بخطته األسواق
— التدابري هذه بمثل االهتمام تالىش ما رسعان حال، أية عىل يوًما.27 ستني من ألقل
القرن تسعينيات يف انتعاشها ثم األسواق تعايف ظل يف — األقل عىل املتحدة الواليات يف

العرشين.
بروكسيل ١٩٩٨ سنة ماندجمينت كابيتال تريم لونج انهيار َحَمل مماثل، نحو عىل
املشتقات بورصات تنظم التي املستقبلية السلع عقود يف التعامل هيئة رئيسة — بورن
املتداولة املشتقات سوق عىل الرقابة اتجاه يف الدفع عىل — التجارية شيكاجو كبورصة
رفاقها رفضه كما مطلبها جرينسبان رفض االزدهار. يف اآلخذة املقصورة خارج
سن ٢٠٠٠ سنة أواخر ويف كلينتون، إدارة يف املالية التنظيمية األجهزة عن املسئولون
خارج املتداولة املشتقات تنظيم يحظر كلينتون الرئيس عليه ع وقَّ ترشيًعا الكونجرس

طريقها؟ يف نقف فلماذا تعمل، السوق أن الحجة كانت املقصورة.
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عرش الرابع الفصل

احلاخامات اقتصاد يتجاوز شاليفر أندريه

قوى تجعل التي األسباب بيان خالل من انتصارهم عن يعربون الكفء السوق نقاد
العقالنية. مثل مثلها أحيانًا سائدة العقالنية غري السوق

∗∗∗

أندريه للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد العليا الدراسات طالب ع جمَّ ،١٩٨٥ سنة يف
الجديدة األسهم أن وجد حيث السوق؛ كفاءة فرضية ضد مقنع دليل أنه ظن ما شاليفر
بداية السوق بسائر باملقارنة ارتفعت ٥٠٠ بورز آند ستاندرد إىل إضافتها الجاري
بمؤرش مرتبط صندوق أول فانجارد تدشني تال الذي الشهر وهو ،١٩٧٦ سبتمرب من
ولم املرشوعات، هذه يخص فيما تغريَّ قد آخر يشء أي يكن لم األفراد. للمستثمرين
سوق يف األشياء هذه تحدث أن املفرتض من يكن لم الحقيقية. لقيمتها نمو يحدث

كفء.1
فُكلِّف األمريكية، املالية لجمعية السنوي االجتماع خالل استنتاجاته شاليفر قدم
مايرون هذه حالتنا يف األكاديمي هذا وكان معتاد. هو كما بحثه بنقد آخر أكاديمي

وقال: سكولز نهض شاليفر، فرغ عندما سكولز.

عندما هذا حاخامي ألتو. بالو يف هناك معبدي بحاخام البحث هذا يذكِّرني
لعائلته حدث يشء عن صغرية بقصة دائًما يبدأ السبت، يوم موعظته يلقي
الحادثة هذه من انطالًقا يستقرئ ثم أوروبا، يف اليهودية قريتهم يف هناك
به يذكرني ما هو هذا ككل. العالم عىل ينطبق للقصة كبريًا مغزى الصغرية

حاخامات.2 اقتصاد إنه البحث. هذا
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السائدة» «القوى عىل الرتكيز إىل الحاجة عن ميلر مريتون كالم يشبه نقًدا كان
ذلك بعد قال حيث الجد؛ مأخذ األمر الشاب شاليفر أخذ الشاذة. السلوكيات عىل ال
شاليفر ضالة صارت السائدة.» السوق قوى عىل أركز أن املهم من ا. محقٍّ «كان بسنوات:
عن باالنحراف لألسعار تسمح التي السائدة السوق قوى ماهية يكتشف أن املنشودة

النحو. ذلك عىل وتظل الصواب
الفكري النموذج «شكَّل فشاليفر أيًضا. وراءها سعى أخرى مطالب هناك كانت
اقتصادات إىل االشرتاكية (من التحول واقتصاد الرشكات حوكمة دراسة يف األسايس»
معهد يف السابقني أساتذته من واحد قاله ما ذلك األقل، عىل الكيل. واالقتصاد السوق)
١٩٩٩ سنة كالرك بيتس جون بميدالية شاليفر فاز عندما للتكنولوجيا ماساتشوستس
من ممولة وحدة أيًضا شاليفر أدار كما األربعني.3 دون أمريكي اقتصادي كأفضل
يف االقتصادية املسائل بشأن الروسية للحكومة املشورة تقدم كانت األمريكية الحكومة
قانونية مشكلة يف بعد فيما هناك سلوكه وضعه وقد العرشين، القرن تسعينيات أوائل
تلك لكن هارفرد. جامعة رئاسة من املبكر سامرز الري معلمه خروج يف دوًرا ولعب
من يكفي بما زاخًرا وحده كان السوق كفاءة فرضيَة شاليفر فتحدي أخرى؛4 قصة

األحداث.

ونموذج السوق لكفاءة املشرتكة لفرضيته املضادة األدلة عىل فاما يوجني رد عندما
لصالح الرأسمالية األصول تسعري نموذج من بالتخلُّص الرأسمالية األصول تسعري
شكا األمل. بخيبة املالية يف من بعض أصيب العوامل؛ متعدد أخرق «مخاطر» نموذج
عن يشء سماع يريدان «ال قائًال: فرنتش كنيث التأليف يف ورشيكه فاما من بالك فيرش
رة مسعَّ ما مالية أوراًقا أو معينة عوامل هناك أن تقرتح نظرية سيما وال النظريات،

خاطئًا.»5 تسعريًا
لتفسري نظرية طرح إىل إلينوي بجامعة السوق كفاءة يف املشككني من اثنان سارع
وجد أطول، بيانات وعينة مختلفة إحصائية أساليب فباستخدام فاما-فرنتش، نتائج
سوق سلوك تفسري يف فعًال نجحت بيتا أن الكونيشوك وجوزيف تشان يس كيه لويس
بعد إال البيانات مع تتوافق تعد لم وأنها ،١٩٨٢ سنة إىل ١٩٢٦ سنة من األسهم
ظهور هو ١٩٨٢ سنة بعد النتائج غريَّ ما أن والكونيشوك تشان اقرتح .١٩٨٢ سنة
استخدام أي الرأسمالية؛ األصول تسعري نموذج حول متمحورة استثمارية اسرتاتيجيات
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قد املستثمرين سلوك كان شابه. وما بيتا إىل استناًدا األداء وقياس وتخصيص املؤرشات
األصول لنموذج العميل االنتصار كان االستثمارية. العوائد طبيعة بدوره غري مما ؛ تغريَّ
تنتمي التي األسهم أن والكونيشوك تشان وجد التنبؤ. عىل قدرته أضعف قد الرأسمالية
العرشين القرن سبعينيات أواخر من بداية تفوقت ٥٠٠ بورز آند ستاندرد مؤرش إىل
أكرب أموال من فقط املائة يف ٢ أن وأوضحا السوق. سائر أداء عىل دراماتيكيٍّا تفوًقا
آند ستاندرد بمؤرش مرتبطة كانت األسهم يف مستثمرة تقاعدية معاشات صندوق مائتي

املائة.6 يف ٢٠ تقارب النسبة هذه كانت ،١٩٩٣ سنة وبحلول .١٩٨٠ سنة يف بورز
بالقوى املؤمنة العاملية الرؤية يف الحاخامات. باقتصاد أكثر يتعلق األمر هذا كان
األسعار. عىل االستثمار صناعة أساليب تؤثر أن يُفرتض يكن لم السوق، وكفاءة السائدة
«يجب» ذاتها األصول عىل مطالبتني تمثِّالن اللتني املاليتني الورقتني إن يقول املنطق كان
للمراجحني الثراء ق يتحقَّ فسوف واحد، بسعر تباعا لم إذا ألنهما واحد؛ بسعر تباعا أن
معاودة إىل األسعار ذلك غضون يف فيدفعون باألخرى، ومقايضتها واحدة بيع من
كانت ما بقدر جوهري نحو عىل صحيحة األسعار بأن مجادلة تلك تكن لم االنسجام.
مسعرة املالية األوراق كل كانت إذا لكن نسبيٍّا. صحيحة األسعار أن مفادها مجادلة
عىل صحيحة تكون أن ينبغي فاألسعار إذن باألخرى، إحداها بمقارنة صحيًحا تسعريًا

أيًضا. الكيل املستوى
لفاما األصلية السوق كفاءة فرضية انهيار من نجا وقد االفرتاض، هو ذلك كان
أمر وهو للتجربة، يخضع لم أنه حقيقة من الرغم عىل انهيارها، فاما أعلن التي
التي املعامالت أنواع يف املراجحة تعمل كيف ترى ألن تكفي بدرجة سهًال كان صادم.
أسهم وباع إكسبلوريشن جوجنهايم أسهم جراهام بن اشرتى فعندما املراجحني. تجتذب
آند ستاندرد رشكات أسهم ثورب إد اشرتى عندما أو املكشوف، عىل التابعة رشكاتها
حالتي مع يتعامل كالهما كان املكشوف، عىل املستقبلية املؤرش عقود وباع ٥٠٠ بورز
رغم املمكن من كان القريب. املستقبل يف بالتاليش تعاقديٍّا ملتزمتني التسعري يف خطأ
يف املستقبلية ٥٠٠ بورز آند ستاندرد عقود مع حدث كما وذلك األمور، تخفق أن ذلك

تخفق. تكن لم عادة لكنها ،١٩٨٧ أكتوبر ٢٠
تحويل وسيلة أو محدد انقضاء تاريخ لها ليس مالية ورقة هناك تكون عندما
معرفة من املرء يربح أن يُفرتض كيف تماًما واضًحا يكون ال أخرى، مالية ورقة إىل
أو االندماج عىل موشكة الرشكات فيها تكون التي الحاالت فباستثناء خاطئ. السعر أن
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بوضوح تفتقر مالية أوراق من األسهم سوق تتألَّف أخرى، بطريقة التداول من الخروج
األسهم أسعار املراجحون يجرب أن أخرى مرة يفرتض كان كيف إذن انقضاء. تواريخ إىل

القصري؟ املدى عىل االنسجام إىل تعود كي
يستشهدون العقالنية بالسوق املؤمنون كان ما غالبًا سليمة. إجابة أحد لدى يكن لم
سنة نُرش الذي البحث أو الرصف، أسعار تعويم ١٩٥١ سنة فريدمان ميلتون بطلب
قال التي — أنجلوس بلوس كاليفورنيا بجامعة األستاذ — آلتشني أرمني بقلم ١٩٥٠
املتعاملني أن الرأي كان داروينية. عملية ستجتثُّهم الحمقى االقتصاديني النشطاء إن فيها
عقالنيون. متعاملون محلهم ليحل املشهد من ويختفون املال سيخرسون الالعقالنيني
تفسريًا قط قدَّم قد أحد هناك يكن فلم فولكلور، مجرد األساس يف كان الزَّعم هذا لكن
نطاق عىل املراجحة بها تعمل أن يُفرتض التي للكيفية — دليل عن ناهيك — علميٍّا

أيًضا. حاخامات اقتصاد املراجحة حجة كانت بأكملها. سوق
عىل وفد قد شاليفر كان عليه. للربهنة شاليفر أندريه انطلق ما هو هذا كان
االتحاد من والديه مع فارٍّا ١٩٧٦ سنة عرشة الخامسة سن يف وهو املتحدة الواليات
شاليفر بآل الحال انتهى املهاجرين. ملساعدة العربية الجمعية من بمساعدة السوفييتي
لجامعة تابع مستقِطب عثر بعامني ذلك وبعد نيويورك، بوالية روتشسرت مدينة قلب يف
وحثه هذا الرويس الرياضيات عبقري عىل األقليات من طالب عن يبحث كان هارفرد
الرياضيات، يف وتخصص هارفرد جامعة يف شاليفر ُقبل بالجامعة. لاللتحاق التقدم عىل
مىض حيث متفشيًا؛ كان العشق هذا أن بد وال باالقتصاد. متيًما صار ما رسعان لكنه
عىل للحصول األوىل السنة يف الجامعي بالسكن جناحه سكان من أيًضا آخران اثنان

االقتصاد. يف دكتوراه
سمع املجال. هذا يف صيفية وظيفة إىل بحاجة أنه الثانية سنته خالل شاليفر أيقن
الدكتوراه عىل والحاصل للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األستاذ — سامرز الري أن
من نسًخا ر وصوَّ املكتبة إىل فذهب بحثيٍّا؛ مساعًدا يريد — هارفرد جامعة من حديثًا
من األخرى الناحية يف الواقع سامرز مكتب إىل توجه ثم متأنية، قراءة وقرأها أبحاثه
قال الباب. طرق قد يكون ربما ما. نوًعا مكتبي عيلَّ «اقتحم قائًال: سامرز يروي املدينة.
عرض أخطاء».» خمسة هناك لكن جيدة إنها البطالة، تتناول التي األبحاث «تلك يل:
وكله والذكاء، الوقاحة من املألوفة التوليفة سحرته أن بعد شاليفر عىل الوظيفة سامرز

واضحة. روسية بلكنة
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يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف العليا الدراسات بمدرسة شاليفر التحق
يف املوجود معلمه ظل األستاذ لكن هارفرد، جامعة إىل سامرز فيه عاد الذي الوقت
عقالنية عىل املعركة يف صفه يف ليكون شاليفر جنَّد وقد املدينة، من األخرى الناحية
جديًدا اسًما بالك فيرش عليهم أطلق — «الحمقى» بأن جادل قد سامرز كان السوق.
املستثمرين من السوق يف أكرب أرباًحا يجنون ما غالبًا — الضوضاء» «متعاملو هو
رفيقا — والدمان وروبرت ديلونج براد ومعهما وسامرز شاليفر فحاول العقالنيني،
الظاهر الُغبن هذا يكون أن يمكن كيف تفسري — بالجامعة األوىل السنة يف شاليفر جناح

ممكنًا.
املفرطة، الثقة هي الضوضاء متعاميل سمات من سمة أهم أن بافرتاض الرباعي بدأ
الواثقة األنواع هذه كانت حق. وجه أي دون االجتهادية أحكامهم يف ثقة أكثر أنهم بمعنى
سوقية تأرجحات العملية هذه خالل وأحدثوا كثريًا، تتداول أنفسها يف ينبغي مما أكثر
تفسريات إىل التوصل املمكن من كان البدايات، هذه من انطالًقا عقالني. هو مما أكرب
الزائد، السوق تقلب بشأن شيلر روبرت لنتائج التفنيد) من بمنعة ليست (لكن معقولة
كورقة رائع توقيت يف الضوضاء متعاميل يتناول بحث أول نُرش أخرى. أشياء بني من
شهد الذي الشهر وهو ،١٩٨٧ أكتوبر يف االقتصادية للبحوث الوطني للمكتب عمل
عىل عمًدا األربعة املؤلفون فرَّقها التي األبحاث من مزيد ذلك تال األسهم. سوق انهيار

واالقتصاد. املالية مجالت كربى
األسباب وأحد ،١٩٨٧ سنة بعد كثريًا أيرس كهذه مقاالت نرش عىل القدرة صارت
تعيني هو آخر سبب هناك كان كما األسهم، سوق انهيار كان ذلك وراء الواضحة
أوف «جورنال دورية لتحرير مديًرا — أوهايو والية بجامعة األستاذ — ستولتز رينيه
ماساتشوستس معهد وخريح املولد سويرسي — ستولتز يكن لم العام. ذلك يف فاينانس»
التي عرشة االثنتي سنواته لكن عمله، يف التقليدية غري لألفكار مروًجا — للتكنولوجيا
أكثر تحريرية بسياسة اتَّسمت فاينانس» أوف «جورنال دورية عن مسئوًال قضاها
من ا خاصٍّ تدخًال يتطلب األمر يعد فلم بسلفه، بمقارنته دراماتيكي نحو عىل انفتاًحا
إىل طريَقه السوق كفاءة يف يشكك أو النفس علم يذكر بحٌث يجد كي بالك فيرش

العلم. هذا راية حامًال املجلة صفحات
وظيفته يف شاب زميل تثبيت ينبغي كان إذا ما عىل يصوت كان كبري ألستاذ بالنسبة
أوف «جورنال دورية يف مقالًة هي فاينانس» أوف «جورنال دورية يف مقالٌة كانت ال، أم
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الكبري. البطل «إنه ستولتز: عن شاليفر قال معها. يختلف املرء كان وإن حتى فاينانس»،
هذه ننرش سوف حسن، «هذا قاله: ما كل الغابة. من الحقل هذا أخرج الذي الشخص إنه
بالتأكيد. لشاليفر مفيًدا هذا كان وقد حذوه.» تحذو األخرى املجالت وبدأت املقاالت»،
نرش قد كان فحسب، سنوات بأربع العليا الدراسات من تخرجه وبعد ،١٩٩٠ سنة ففي
«جورنال دورية يف وخمًسا فاينانس»، أوف «جورنال دورية يف مقاالت أربع بالفعل
التاسعة عمر يف وكان مرموقة، أخرى مجالت يف وعرشين إيكونومي»، بوليتيكال أوف
بذلك شيكاجو. بجامعة األعمال إدارة كلية يف للمالية أستاذ وظيفة يف مثبَّتا والعرشين
مستقبلهم يضري لن أنه مفادها واضحة إشارة سنٍّا األصغر األكاديميني من جيل تلقى

االنتقاد. أشد الكفء السوق انتقادهم املهني

بعض يف فهي جراهام؛ بنجامني بها قال التي سوق السيدة هو الضوضاء متعامل كان
كان ينبغي. مما أقل وأحيانًا ما، لرشكة ثمنًا ينبغي مما أكثر لدفع مستعدة األحيان
عىل هم (َمن العالم مراجحي بأن مقتنعني زالوا ما األكاديمية املالية يف َمن معظم
شاليفر يكن لم موضعها. إىل إلعادتها برسعة األسعار يدفعون جراهام) بنجامني شاكلة
تفلح «ال» املراجحة يجعل كان ملا أكاديمي تفسري إىل يحتاج كان ذلك رغم لكنه مقتنًعا،
١٩٩٠ سنة واشنطن إىل انتقل حيث املرحلة؛ هذه بحلول انسحب قد سامرز كان دائًما.
الوظائف من متعاقبًا عدًدا شاغًال هناك ظل ثم الدويل، بالبنك اقتصاديني كبري ليكون
يف الخزانة وزارة يف املطاف) نهاية يف شغلها التي أرقاها فيها (بما األهمية متزايدة
ما رسعان أنه حني ويف ذاتها. السنة تلك هارفرد جامعة إىل شاليفر وعاد كلينتون. إدارة
فإنهم الالمعني، الشباب العليا الدراسات طالب من متصلة لسلسلة كمعلم مكانته خ رسَّ
كفاءة يف املتشككني مع عمل لذا أبحاث؛ تأليف يف مشاركته يف للبدء جاهزين يكونوا لم
روبرت معارصه ومع الكونيشوك، وجوزيف تالر ريتشارد أمثال من القدامى السوق

فيشني.
ماساتشوستس معهد يف مًعا العليا بالدراسات التحقا قد وفيشني شاليفر كان
جمعتهما وقد شيكاجو. بجامعة األعمال إدارة كلية يف مًعا املالية درَّسا ثم للتكنولوجيا،
«كان شاليفر: يقول ميلر. مريتون وبني بينهما مشاجرات ثارت لكن بفاما، طيبة عالقة
وفيشني شاليفر من كالٍّ أن والحقيقة شيوعيون.» السلوكية باملالية يؤمنون من أن يظن
بحثهما كان الجشع. العقالني االقتصادي» «الرجل وبفكرة الحرة باألسواق مؤمنني كانا
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ربما التي مقرتضة، بأموال الرشاء لعمليات املفيدة اآلثار عىل نظرة عن عبارة مًعا األول
املالية األسواق أن يعتقد كالهما كان جنسن. مايكل كمبيوتر مفاتيح لوحة عن نشأت
بمهمتها تقوم السوق أن يريان يكونا لم أنهما هنالك ما وكل األسعار، تصويب تُحسن

األكمل». «الوجه عىل
قبل من امليزانية» «تجميل ممارسة لتمحيص وتالر الكونيشوك مع الثنائي تعاون
املديرين أن وثَّقوا تقاعديٍّا، صندوًقا ٧٦٩ من مستمدة بيانات بدراستهم األموال. مديري
تلك وكانت السنة، نهاية يف سيما وال فصل، كل نهاية قرب األداء ضعيفة األسهم يبيعون
وعىل صناديقها، محافظ الصناديق صاحبة املؤسسات فيها تدقق التي األوقات أرجح
األسهم عن املحرجة األسئلة من كثريًا يُسألوا أن يريدون يكونوا لم املديرين أن يبدو ما
محاولة يف — أفعال عىل األموال مديري إقدام عىل واضًحا مثاًال ذلك كان الرائجة.7 غري
االفرتايض. العقالني املستثمر يفعلها لن — بوظائفهم لالحتفاظ منهم بالكلية عقالنية
وفيشني وشاليفر الكونيشوك صار سنوات، ثالث وبعد ،١٩٩١ سنة ذلك نُرش
سموها القيمة أسهم يف استثمرت رشكة نوا دشَّ حيث محرتفني؛ أموال مديري أنفسهم
لتصبح ٢٠٠٨ سنة بحلول نمت التي — الرشكة كانت ماندجمينت. أسيت يف إس إل
تحت دوالر مليار ٧٣ وجود يف األرض، وجه عىل الحجم حيث من ١٥٨ رقم األموال مدير
مثل الشاذة السلوكيات استغالل يحاول منضبط كمي بأسلوب وتشرتي تبيع — إدارتها
كانت التي بالضغوط مفتونني وفيشني شاليفر ظل األثناء، هذه يف امليزانية.8 تجميل

السلوك. هذا يف تتسبَّب
يرى آخر. شخص أموال يدير أنه هي الحديث املحرتف للمستثمر املميِّزة السمة
عمالئه، توجهات معارضة غالبًا تعني السوق السيدة توجهات معارضة أن املحرتف هذا
مشكلة يف يقع فربما برسعة، ثماره يؤِت ولم السائد، للتوجه معارًضا رهانًا راهن فإذا
«املستثمر يقول: العرشين القرن ثالثينيات يف كتب قد كينز مينارد جون كان كبرية.
معظم عمليٍّا إليه ه سيوجِّ الذي هو — العامة املصلحة يُعيل الذي ذلك — األجل طويل
ألنه مصارف؛ أو مجالس أو لجان بمعرفة تدار االستثمارية األموال كانت مهما النقد،
الشخص عيني يف ومتهوًرا تقليدي وغري شاذٍّا — سلوكه صلب يف — يكون أن ينبغي
املستثمرين هؤالء مثل أن االعتقاَد فإن لذلك، نتيجة إنه قائًال كينز جادل العادي.»9

خيال. محُض عقالنية بطريقة السوق أسعار سيحددون األمد طوييل
هيكلية كانت التيار. مع للسباحة الضغوط بهذه دراية عىل السوق محرتفو كان
لسنة أموالهم حبس عىل املستثمرون فيها يوافق التي — االعتيادية التحوط صندوق
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الصندوق محفظة حول متقطعة تحديثات عىل إال يحصلون وال ذلك، من أطول وأحيانًا
عىل — املالية أساتذة لكن للمديرين. املناورة حرية من اليسري النزر النتزاع محاولة —
الرشكات مديرو يواجهها التي والرصاعات الحوافز عىل أغدقوه الذي االهتمام من الرغم
مماثلة. وكالة» «مشكالت تكتنفهم ربما األموال مديري أن إمكانية طويًال تجاهلوا —

يعترب كان الذي إرفني يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ — هاوجن روبرت أن يبدو
اإلغفال، لهذا التصدي حاول من أول كان — فكريٍّا جراهام بنجامني نسل من نفسه
مشاكس، كغريب يُرى كان هاوجن لكن العرشين. القرن ثمانينيات منتصف يف وذلك
يف مقالًة يتطلب املالية أساتذة اهتمام اسرتعاء كان «كتاب».10 يف أفكاره طرح وقد

وفيشني. لشاليفر باملعادالت مثقلًة دورية
دورية من ١٩٩٧ مارس عدد يف ونرشت املراجحة»، «حدود بعنوان املقالة كانت
ذروة يف السوق تكون عندما بأنه وفيشني شاليفر جادل فاينانس». أوف «جورنال
يف الصعوبة أشد ضده رهانات بوضع الجنون إنهاء يحاولون من سيواجه جنونها،
مال، رأس املراجحة تتطلَّب «عندما يقوالن: وكتبا املال. اقرتاض أو بعمالئهم االحتفاظ
يزداد عندما أي الفرص؛ أفضل يملكون عندما تقيًدا أكثر املراجحون يصبح أن يمكن
السيناريو هذا من الخوف فإن ذلك عىل عالوة سوءًا. عليه راهنوا الذي التسعري يف الخطأ
يف فعالية أقل ثمَّ ومن األولية، مداوالتهم ينفذون عندما احرتاًسا أكثر يجعلهم سوف

السوق.»11 كفاءة جلب
مع متسقة األسعار أبقوا املراجحني بأن مبتهجني نجزم أن ممكنًا يعد لم بذلك
أثارها التي الشواغل عىل ما جواب أحد لدى يكون أن يلزم كان األساسية. املؤرشات
شيكاجو جامعة بطابع مطبوعة نظريتهما كانت يحدث. لم ما وهو وفيشني، شاليفر
ببالك. يخطر آخر علم أي وال االجتماع علم وال النفس علم عىل تعتمد فلم وقالبًا، قلبًا
التنفيذيني الرشكات مسئويل مثل مثلهم — األموال مديري أن افرتاُض قواُمها حالًة كانت
إالم ومعرفُة معقدة، لحوافز عرضة اقتصادية مخلوقات — الحكوميني املوظفني أو

ذلك. يُفيض
لم يُفلح. القيمة يف االستثمار تجعل املراجحة حدود أن وفيشني شاليفر اقرتح
— ذاتها القيمة أسهم يف العادة غري عىل خطري يشء أي هناك أن ذلك معنى يكن
أكثر بأموال األموال مديري إلقاء أن معناه بل — قبل من وفرنتش فاما جادل مثلما
القيمة فأسهم مهنية. مخاطرة عىل ينطوي بقبوٍل تحظى ال استثمارات يف ينبغي مما
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تريم لونج يف املراجحون فشل بسنة، البحث نرش وبعد بقبول. تحظى ال بطبيعتها
«التنبؤ» يف الفضل من كثري وفيشني شاليفر إىل ونُسب ذريًعا. فشًال ماندجمينت كابيتال
الحقيقة يف يكن لم التحوط صندوق انهيار لكن ماندجمينت، كابيتال تريم لونج بنهاية
سوق انتعاش من األخرية الجنونية السنوات يف — بعده جاء ما كان ببالهما. كان ما

املراجحة. حدود عىل بحق برهن الذي هو — العرشين القرن تسعينيات يف األسهم

رسيًعا األمريكية األسهم أسواق تعافت الفيدرايل، االحتياطي من الرسيع التدخل بفضل
إىل عادت قد الرئيسية املؤرشات كانت سنة، غضون ويف .١٩٨٧ سنة انهيار من
بعد الكارثية السنوات كانت هناك. من الصعود وواصلت االنهيار، قبل فيما مستوياتها
من النقيض وعىل األسهم. تجنب األمريكيني من عديدة أجياًال علمت قد ١٩٢٩ سنة
الرتاجع. أعقاب يف اشِرت مربح: جديد شعار عن ١٩٨٧ سنة بعد التجربة ضت تمخَّ ذلك،
سنة تشهد لم لكنها الرشكات، بأرباح ركود عصف فيما ١٩٩٠ سنة السوق انخفضت
عىل القوي األداء من مستدامة فرتة أعظم تلك كانت .٢٠٠٠ سنة حتى أخرى انخفاض

اإلطالق.
فالرشكات األسهم؛ سوق يف االنتعاش هذا وراء حقيقية اقتصادية قوى هناك كانت
اقتصاديًة ١٩٩٠-١٩٩١ ركود من خرجت األمريكية البورصات يف أسهمها املتداولة
هو فال املعتدل»، «االقتصاد يسمى صار مما عديدة سنوات كان ذلك تال ما وتنافسيًة.
برسعة ينمو اإلجمايل املحيل الناتج كان ينبغي. مما أكثر ساخن وال ينبغي مما أكثر بارد
معها يشكل نحو عىل ا جدٍّ رسيًعا ليس لكن الرشكات، أرباح ارتفاع عىل لإلبقاء كافية
وأفسحت بل تهديًدا. لوقفه) الصارمة الفيدرايل االحتياطي إجراءات (وبالتايل التضخم
كثريون اقتصاديون افرتض مستويات النمو فيها بلغ أروع لفرتة املجال املعتدلة الفرتة

يحدث. لم — ما لسبب — هذا لكن أعىل، تضخًما ستثري أنها
ترافقت لكنها األسهم، أسعار الرتفاع األساسية املؤرشات عىل قائمة وصفة كانت تلك
سوق تجاه الجماهريية املواقف يف دراماتيكي تغري عن) تنفصل أن صعبًا (وكان مع
السنوية البيانات كتب كانت االنخفاض. أعقاب يف بالرشاء اإليمان بوضوح أظهره األسهم
كان وكذلك املواقف، ل تحوُّ يف عامًال إبتسون روجر أصدرها التي التاريخية واملخططات
بعنوان — وارتون بكلية املالية أستاذ — سيجل لجرييمي ١٩٩٤ سنة نُرش شهري كتاب

الطويل». للمدى «أسهم
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األسهم بني املقارنات من الطويلة السلسلة يف أخرى حلقة سيجل كتاب كان
إبتسون مؤخًرا وواصلها ١٩٢٤ سنة سميث لورانس إدجار استهلَّها التي والسندات
إىل وصوًال الوراء إىل بياناته مدَّد سيجل أن الرئييس الجديد االختالف كان وسنكوافيلد.
أعطى وقد فيرش. وبإرفينج بسميث، املزعجة املقارنات يتجاهل لم أنه كما ،١٩٨٢ سنة
هضبة أنه يل يبدو ما بلغت األسهم «أسعار أن ١٩٢٩ أكتوبر يف إعالنه وتحديًدا — فيرش
نهاية يف الزمن برر «لقد يقول: كتب حيث رسده؛ يف بارًزا مكانًا — االرتفاع» مستقرة
كان مما كثريًا أطول كان الزمني اإلطار لكن ،١٩٢٩ سنة األسهم مستويات املطاف

الصدد.»12 هذا يف آخر شخص أي أو فيرش، يعتقد
إضافيٍّا جهًدا سيجل بذل وقد ا، جدٍّ الرصيحة الصائبة باألحكام مليئًا الكتاب كان
فيما لكن الطويل». «املدى ا حقٍّ يعني فهو الطويل املدى يقول عندما إنه ويكرر ليقول
واملؤتمرات املالية اإلخبارية للقنوات أساسية مادة الرصيح الحديث يف طريقته أصبحت
تميِّزها، التي الدقيقة الفوارق فقدت التدريبية، األسهم سمارسة وجلسات االستثمارية
سيجل صار طيبة. فكرة األسهم امتالك أن هي األساسية الرسالة كانت ذلك ومع
أحد تعبري حد عىل الصعود» إىل املتجهة العرشين القرن تسعينيات لسوق الفكري «األب

الصحفيني.13
منتصف يف القلق ينتابه — شيلر روبرت وهو — املقربني سيجل أصدقاء أحد بدأ
كان السيطرة. عن الصعود إىل املتجهة السوق هذه خروج من العرشين القرن تسعينيات
الفحوصات إلجراء الصف يف انتظارهما أثناء اآلخر إىل أحدهما تعرَّفا قد وشيلر سيجل
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف العليا بالدراسات لاللتحاق مجيئهما لدى الطبية
شغلها وظيفة أول — املعقول حدود يف تقليديٍّا مالية أستاذ سيجل صار .١٩٦٨ سنة
بجامعة األعمال إدارة كلية يف كانت للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف تخرجه بعد

قريبني. ظال فقد التقليدية، األفكار تحدي امتهن شيلر أن حني ويف — شيكاجو
املقام يف العقارات عىل للرتكيز األسهم سوق عن شيلر ابتعد ،١٩٨٧ سنة انهيار بعد
محاولة يف به استعان قد — ويلزيل بكلية االقتصاد أستاذ — كيس كارل كان األول.
أيًضا العقارات كانت إذا ما أي املنازل؛ أسعار يف زائد تقلب هناك كان إذا ما الكتشاف
حول آنذاك املتاحة البيانات يف كبرية مشكالت هناك أن فاكتشفا ال. أم للفقاعات عرضة
لتصبح السالسل هذه ونمت بهما، خاصة بيانات سالسل تجميع وبدآ العقارات، أسعار
األكثر املنازل أسعار مؤرشات اآلن كيس-شيلر مؤرشات أصبحت حتى ناجًحا مرشوًعا

املتحدة. الواليات يف مراقبة
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ارتفعت قد األسهم أسعار كانت العرشين، القرن تسعينيات منتصف بحلول لكن
سنة إىل يعود بحث تحديث توىل تجاهلها. يستطع لم شيلر أن لدرجة مذهًال ارتفاًعا
األرباح» إىل «السعر نسب أن يثبت كامبل جون السابق وتلميذه هو كتبه ١٩٨٨
نسب كانت ،١٩٩٦ يوليو وبحلول املنخفضة. العوائد من بفرتات تنذر ما عادة املرتفعة
شيلر-كامبل لنموذج وفًقا — املرجح من كان حتى ا جدٍّ مرتفعة األرباح» إىل «السعر
يقارب إجماليٍّا عائًدا وتحقق التالية العرش السنوات مدى عىل السوق «تنخفض أن —
فقط، يوليو منذ أخرى املائة يف ٢٠ السوق ارتفاع ومع ديسمرب، مطلع يف الصفر.»14
االحتياطي مجلس إلطالع واشنطن إىل — هارفرد بجامعة األستاذ — وكامبل شيلر سافر
رئيس مع مخاوفه مناقشة بعد فيما الغداء عىل شيلر واصل شواغلهما. عىل الفيدرايل

جرينسبان. آالن الفيدرايل االحتياطي مجلس
«كيف جرينسبان: تساءل — شهريًا سيصبح خطاب ويف — أيام بثالثة ذلك بعد
شيلر يكن لم بإفراط؟» األصول قيم رفعت قد الالعقالنية الوفرة تكون عندما نعرف
كان إنه قائًال بعد فيما جرينسبان وكتب التقديمي، عرضه يف العبارة هذه استخدم قد
االستحمام. حوض يف وهو املميِّزة عبارته بباله وخطرت أشهر منذ الخطاب لهذا يخطط
االحتياطي رئيس وتحذير األستاذ زيارة مصادفة دخلت فقد ذلك من الرغم وعىل

األسهم. سوق ميثولوجيا الكئيب الفيدرايل
عناوين — االستفهام عالمة من مجردتني — الالعقالنية» «الوفرة كلمتا احتلَّت
احتمال من القلق املضاربني انتاب فيما وعيها األسواق فقدت العالم. أنحاء كل يف األخبار
مارس يف الفائدة. أسعار برفع صارمة إجراءات اتخاذ وشك عىل جرينسبان يكون أن
صغريًا رفًعا الفيدرايل االحتياطي جرَّب وزيادة، األسهم أسعار تعافت أن وبعد ،١٩٩٧
فرغ أنه جرينسبان وقرَّر االرتفاع، إىل عادت ثم لربهة، السوق انخفضت لألسعار. ا جدٍّ
نون يلقِّ املستثمرون كان الواقع، «يف يقول: مذكراته يف كتب حيث ترويضها؛ محاولة من
من بأعىل مقدَّرًة ما سوٌق تكون متى القول تستطيع ال أنت درًسا. الفيدرايل االحتياطي

السوق.»15 قوى محاربة تستطيع وال قيمتها،
آخَر وكان املصادر، من متنوعة مجموعة من االقتصادية فلسفته جرينسبان استمدَّ
كان — ميتشل ويسيل سها أسَّ التي األعمال دورة بحوث مدرسة ثمار من بارزة ثمرة
وبرينز ميتشل مع يشرتك وكان — ميتشل تلميذ برينز، آرثر الدكتوراه عىل األويل مرشفه
أتباع من كان األعمال. ودورات االقتصادي اإلحصاء مع حسيٍّا يكون يكاد تعاطف يف
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لية. التطفُّ الحكومات يف االرتياب يشاطرها وكان راند، آين التحررية والفيلسوفة الروائية
خبريًا صار وقد فيرش. إلرفينج كثري بيشء تدين النقدية السياسة بخصوص أفكاره كانت
سبعينيات منتصف يف قضاها التي الفرتة منذ السياسية واشنطن رياح استشعار يف

فورد. لجريالد االقتصاديني املستشارين ملجلس كرئيس العرشين القرن
أبرز العرشين القرن تسعينيات أواخر يف خرج ما وسيكون مًعا، ذلك كل ضع
لقبول ا مستعدٍّ جرينسبان كان العالم. يف األمور تصوِّب املالية األسواق أن فكرة أنصار
التنظيمية القيود تخفيف أن أيًضا يرى كان لكنه األسهم، سوق فقاعات حدوث إمكانية
ربما تحسينات االقتصادية اإلنتاجية يف جميعها تُحِدث التكنولوجي واالبتكار والعوملة
لفكرة الوجيزة مداعبته بعد الحكومة. اقتصاديو يكتشفها أن قبل السوق تكتشفها
اإلنتاجية يف املفرتض االنتعاش بهذا ليستشهد جرينسبان مىض الالعقالنية»، «الوفرة
تماًما. فيرش إلرفينج تكراًرا األمر يكن لم الكونجرس. أمام وشهادته خطاباته يف
مماثًال كان لكنه مربرة، كانت املرتفعة األسهم أسعار إن رصاحة قط يقل لم فجرينسبان
علٍم وإحاطُة قوة جرينسبان إىل نُسبت فأكثر، أكثر االقتصاد نمو مع املهدِّئ. أثره يف
كان — العظيم جرينسبان قال فإذا سرتيت. وول ويف املالية اإلعالم وسائل يف وأكرب أكرب
أساس لها الصعود إىل املتجهة السوق إن — املايسرتو سماه قد وودوارد بوب الصحفي

صحيًحا. هذا يكون أن بد فال االقتصادي، الواقع يف
بعد فيما االقتصادية البيانات أظهرت حيث — ما حد إىل — صحيًحا ذلك كان
عمل) ساعة لكل أكثر أنتجوا العمال أن (بمعنى العمال إنتاجية يف مستدام ازدهار وجود
الصفر» «تقارب بعوائد ١٩٩٦ سنة شيلر لتنبؤ التايل العقد يف .١٩٩٥ سنة من بداية
لكنها التاريخية املتوسطات من طفيفة بدرجة أقل الفعلية العوائد كانت األسهم، لسوق

إيجابية.16 كانت قطًعا

االقتصادي، الواقع أساسيف األسهم سوق لفقاعات يكون ما وعادة صعب، بالسوق التنبؤ
هو الحقيقة يف وهذا تنفجر، عندما رضًرا تسبب وال فقاعات ليست أنها يعني ال ذلك لكن
كل يبذلون التقليديون املالية أساتذة بدا األحيان، أغلب يف قوله. يحاول شيلر كان ما كل
األموال ومدير األستاذ — رول ريتشارد أتبع ،١٩٩١ سنة يف هذا. معنى يفهموا لئال جهد
عىل متقلبة األسواق بأن شيلر ادِّعاء العرشين القرن ثمانينيات يف أبحاثه عضدت الذي
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به يستشهد زال ما برد السوق تأرجحات حول لشيلر تقديميٍّا عرًضا — مفرط نحو
الكفء: السوق أشاوس

كانت لو ألنها األسواق؛ كفاءة عدم بشأن ا محقٍّ بوب كان لو أتمنى الواقع، يف
أو قيمتها من بأعىل مقدَّرة السوق تكون متى اكتشاف بإمكاننا وكان كفئًا،
أفضل أداءً األموال إدارة مجال يف لعمالئنا نحقق أن يقينًا يمكننا منها، بأقل
عمالئي أموال — األموال أستثمر أن حاولت شخصيٍّا أنا نحققه. كنا مما كثريًا
أربح ولم … األكاديميون اخرتعها تنبؤ ووسيلة شاذة حالة كل يف — وأموايل
املفرتضة السوق كفاءة انعدام أوجه من أي وراء من واحدة نكلة اآلن حتى

هذه.17

أبًدا زعم قد يكن لم شيلر لكن محرتف، أموال مدير من لالهتمام مثريًا اعرتاًفا كان
بما محمًال ١٩٩٦ سنة تنبؤه (كان املال تُربح بدقة السوق بتحركات التنبؤ عىل قادر أنه
تحسني من السوقية شيلر مساعي تألَّفت عمالقة). ناقلة إلغراق التحذيرات من يكفي
مخاطرهم. من التحوط باستخدامها الناس يستطيع جديدة مالية أوراق وإنشاء البيانات
يكن لم األساسية املؤرشات عن كثريًا تنحرف كانت أحيانًا السوق أسعار أن ومجرد

املعرفة. تلك وراء من املال جني السهل من أنه يعني
واحًدا — األموال إدارة امتهنوا ممن فاما يوجني طالب أحد — آسنيس كليف كان
آسنيس كان العرشين. القرن تسعينيات أواخر يف هذا اكتشفوا كثريين مستثمرين من
طريقه يف مىض ثم األسهم، أسعار زخم موضوع يف فاما إرشاف تحت أطروحة كتب قد
١٩٩٨ سنة جولدمان عن رحل ثم ساكس. جولدمان يف االستثمارات إدارة يف ليعمل
بدرجة كان الذي ماندجمينت، كابيتال آر كيو إيه باسم تحوط صندوق لنفسه ن ليدشِّ
ضخم عدد وراء من النواكل مليارات رابًحا حديث، كمي ملرشوع نموذًجا ا جدٍّ كبرية
ومفاجأة الزخم قبيل من السوق كفاءة انعدام أوجه عىل ا جدٍّ الصغرية الرهانات من
يف مفلًحا يكن لم الذي وهو القيمة، يف االستثمار كان آسنيس نهج لُب لكن األرباح.
يبذله الذي املضني الجهد يوم ذات زوجته إىل يشكو آسنيس كان و١٩٩٩. ١٩٩٨ سنتي
ألن املال تجني إنك قلت أنك أظن كنت بوضوح. هذا أفهم «دعني قائلة: قاطعته عندما

الالعقالنية؟»18 «مفرطو» ألنهم غاضب اآلن وأنت تماًما. عقالنيني ليسوا الناس
األخرية السنوات خالل العقالنيني املستثمرين من كثريون واجهه مأزًقا هذا كان
يقول خاطئة. األسعار أن واثقني كانوا األلفية. نهاية يف الصعود إىل املتجهة السوق من
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سؤال عىل ٢٠٠١ سنة إىل ١٩٩٨ سنة من بداية دأب الذي جرانثام جريمي األموال مدير
الربح إىل السعر نسبة أن يظنون كانوا إذا عما يحرضه مؤتمر كل يف االستثمار محرتيف
رسعان — ١٩٩٩ سنة العرشينات أواخر يف كانت التي — ٥٠٠ بورز آند لستاندرد
ألف أصل فمن فقاعة.» هناك أن يعلمون الجميع «كان :١٧٫٥ دون ستنخفض ما
املراهنة لكن نعم. سبعة: عدا كلهم قالوا آراؤهم، استُطلعت استثمارات مدير وسبعمائة
الناحية من قاتًال تحرًكا يكون أن يمكن كان االنخفاض هذا مثل عىل فعلية بأموال
قط، به يتفوه لم ربما وهو كينز، مينارد جون إىل غالبًا ينسب مأثور قول وهناك املهنية.
موًرسا.» أنت تبقى أن يمكن مما أطول لفرتة العقالنية السوق تبقى أن «يمكن يقول:

من كبرية نسبة األقل عىل أو وظائفهم القيمة يف املستثمرين من طويل طابور فقد
من األوىل القليلة األشهر أو العرشين القرن تسعينيات من األخريتني السنتني يف عمالئهم
تحوط صندوق مدير وهو — روبرتسون جوليان هو ضحية أشهر كان .٢٠٠٠ سنة
انعطاف قبيل — ٢٠٠٠ مارس يف نشاطه أوقف جونز ونسلو ألفريد لنموذج موافق
حتى اإلدارة. تحت التي أصوله من املائة يف ٤٥ جرانثام جريمي خرس مبارشة. السوق
السوقية قيمتها من املائة يف ٥٠ نحو خرست بافيت لوارين اململوكة هاثاواي بريكشاير
عمله برتتيبه نوعه من فريًدا كان بافيت لكن ،٢٠٠٠ ومارس ١٩٩٨ سنة منتصف بني
إذا عما النظر بغض إليها يحتاج التي النقدية كل يملك كان حدث. ما يهم ال بحيث
الكمي ونهجه املتأخرة آسنيس بداية أخذت ال. أم اسرتاتيجيته تروقهم املستثمرون كان
السنوات خالل بيده — آخر أو سهم عىل كبرية مراهنات عىل إقدامه دون حال الذي —
تتعلم كيف أو الفقاعة: «منطق بعنوان مقالة يف كتابًة الجنون هذا انتقد وقد الجنونية،
القيمة يف واملستثمرون املالية أساتذة تناقلها الصعود» إىل االتجاه وتحب القلق عن الكفَّ

19.٢٠٠٠ سنة
مليارات البالغة السعرية التقييمات تربير — واهية بدرجة األقل عىل — يمكن كان
فكما يانصيب. كمراهنات الخارسة املبتدئة اإلنرتنت لرشكات أُعطيت التي الدوالرات
قيمة مثل يف لتكون كوم الدوت رشكات من فقط بواحدة الحال انتهى لو فاما، قال
ينطبق لم التفكري هذا مثل لكن مربرة. ستكون جميًعا أسعارها فإن مايكروسوفت،
من ربًحا تحقق التي بالفعل الراسخة األقدام ذات األخرى والرشكات مايكروسوفت عىل
عداها، ما كل من إليه األحب الرشكة عىل التحلييل اهتمامه آسينس ركز التقنية. الطفرة
الذهب» «هجمة يف استُخدمت التي واملعاول املجارف صانعة سيستمز، سيسكو وهي
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الست وجودها سنوات مدى عىل مدهش نحو عىل نمت قد سيسكو كانت اإلنرتنتي.
وجه عىل قيمة األعىل الرشكة تاج مايكروسوفت من انتزعت ،٢٠٠٠ مارس ويف عرشة.

دوالر. مليار ٥٣١ مقدارها سوقية برسملة األرض،
معادالته باستخدام املستثمرين وليامز بري جون أوىص عقود، بستة ذلك قبل
الفعيل؛ السوق سعر يف املضمنَّني … املعينة النمو ومدة املعني، النمو «معدل الستنتاج
معيار املعادالت تصبح وهكذا ال. أم معقوًال السائد السعر كان إذا ما الطريقة بهذه لريوا
سيسكو سهم سعر أن واكتشف بالضبط، ذلك آسينس فعل الالمعقول.»20 عىل الحكم
السنوات مدى عىل السنة يف املائة يف ٥٤ بنسبة السنوية األرباح يف نموٍّا ضمنًا يعني
بعائد القانعني املستثمرين إلرضاء كافيًا ذلك سيكون تقدير، أقل عىل التالية. الخمس
يف مكاسب اعتادوا قد سيسكو مستثمرو كان استثمارهم. عىل املائة يف ٩ بنسبة سنوي
التفاؤل من كان أنه عن ناهيك سنويٍّا، املائة يف ٣٠ أو املائة يف ٢٠ بنسبة السهم سعر
املائة يف ٥٤ بنسبة أرباحها ي تنمِّ أن يمكن سيسكو أن تظن أن السخف حد يبلغ الذي
يف ٣٠ بالفعل نسبته كانت أرباحها يف النمو ألن نظًرا التالية؛ الخمس السنوات طوال
كاستثمار لسيسكو املعارضة الحجة أن «أرى يقول: آسينس كتب التباطؤ. يف وآخذ املائة
قوة قوتها يف تداني ال لكنها اليوم، أسعار باعتبار املعقول حدود يف قوية األمد طويل
كثريًا أشبه يبدو بأكمله ١٠٠ فناسداك بأكمله. ١٠٠ ناسداك ملؤرش املعارضة الحجة
يكون أن يقينًا يمكن التحليل هذا أن حني ويف سيسكو، من بقليل تطرًفا أقل بنسخة
النمو من النوع هذا نفرتض أن بكثري معقولية أقل يصبح … ما لرشكة بالنسبة خاطئًا

كبرية.»21 رشكة ١٠٠ يضم بأكمله ملؤرش األجل طويل
األشياء هذه من وكان ،٢٠٠٠ سنة أوائل يف الغريبة األشياء من التفاؤل ذلك كان
بعد الثاني املركز صاحبة دائًما كانت كوم فثري وبالم. كوم ثري حالة أيًضا الغريبة
السوق تتصدَّر بالكامل مملوكة تابعة رشكة بالم وكانت الشبكات. تجهيزات يف سيسكو
يكن فلم كوم ثري سهم أما نشًطا، بالم سهم كان املحمولة. للحواسيب الجديد املجال يف
املائة يف ٥ بائعة للجمهور، بالم أسهم كوم ثري طرحت ،٢٠٠٠ مارس يف ا. جدٍّ نشًطا
ثري مساهمي عىل بالم أسهم بقية لتوزيع خطط عن ومعلنة السوق يف حصتها من
قبل كوم، ثري أسهم من سهم لكل بالم أسهم من سهم ١٫٥ عن قليًال تزيد بنسبة كوم،
باإلضافة بالم من املائة يف ٩٥ بنسبة ملكية كوم ثري أسهم مثلت وهكذا السنة. نهاية
أكثر لكن بالم من شهرة أقل كانت التي األخرى، كوم ثري ملرشوعات تامة ملكية إىل
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سهم سعر مرة ١٫٥ من تماًما أعىل بسعر أسهمها تتداول أن ينبغي كان ربًحا. منها
بالم. سهم سعر من بأقل تباع كانت ذلك، من بدًال بالم.

التصحيح «استغرق قائًال: — التنفيذي كوم ثري رئيس — بنهامو إريك يروي
لنفيس، االستفادة تحقيق أستطع لم لذا األمور؛ ببواطن العليمني من كنت أشهر. خمسة
جادل السوق.» كفاءة عدم باستغالل الدوالرات مليارات جني السهل من كان لكن
يبيعوا أن املراجحني عىل فعًال يصعب بأنه العقالنية السوق إىل امليول ذوو املالية أساتذة
ذلك لكن ا. جدٍّ قليًال كان بالم أسهم من املتاح ألن كوم؛ ثري ويشرتوا املكشوف عىل بالم
سمحت للمراجحة حدود هناك كانت الحقيقة، األسواق يف املقصود. هو كان بالضبط
هناك والبقاء العقالنية مستويات إىل األسعار بدفع النشاط مفرطي الضوضاء ملتعاميل

لربهة.22
الذين أيًضا هم النشاط مفرطي الضوضاء متعاميل أن عىل أدلة آسينس لدى كانت
مكرس إنرتنت منتدى دخل مرة وذات الصعود. باتجاه سيسكو سهم سعر يدفعون
مقدَّر سيسكو سهم إن ستقولون رجال يا سعر «بأي وسأل: سيسكو سهم عن للحديث
هنا.» من أرحل فسوف املائة يف ٤٠ انخفض «لو املتحمسني: أحد فردَّ قيمته؟» من بأعىل

ذلك يف ذروتهما. عام بوجه والسوق سيسكو سهم سعر بلغ أن ٢٠٠٠ مارس يف حدث
يف بافتتاحية فيرش بإرفينج املستقبلية املقارنات من نفسه سيجل جريمي ن حصَّ الشهر،
الغلو من صارت الكبرية التكنولوجيا أسهم بأن مجادًال جورنال» سرتيت «وول صحيفة
روجر بمنزلة هو من عليه تفوق وقد املجازفة».23 عائداته تستحق ال «رهان أنها لدرجة
فذلك سيجل. صديق شيلر بوب وأعني العرشين، القرن تسعينيات انتعاش يف بابسون
«الوفرة وهو تأليفه عىل يحثه سنوات سيجل ظل الذي الكتاب نرش شهد نفسه الشهر

املفرط. بالحماس السوق ولع لفهم العاديني للقراء دليًال يعدُّ الذي الالعقالنية»،
يكن لم الذي اليشء الحظ. وافر االستثنائي التوقيت تمثِّالن حالتني هاتان كانت
كيفن لالقتصادي ١٩٩٩ سنة صدر الذي «٣٦٠٠٠ «داو كتاب هو كثريًا التوقيت حسن
االرتفاع» مستقرة «الهضبة مع سينحدر والذي جالسمان، جيمس والصحفي هاسيت
بمستغرب ليس محرًجا. ً خطأ الخاطئة السوقية التنبُّؤات سجالت يف فيرش بها قال التي
بأن جادال حيث العقالنية؛ املالية زاوية من املوضوع وجالسمان هاسيت تناول أن
أدرك فيما تتقلَّص ظلت األسهم مخاطر عالوة ألن ارتفاًعا تشهد ظلت األسهم أسعار
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تتقلَّص تظل وسوف بالسندات. بمقارنتها املخاطر شديدة ليست األسهم أن املستثمرون
هضبة عند الصناعي جونز داو مؤرش وجود مع اإلطالق عىل عالوة هناك تكون ال حتى

نقطة. ٣٦٠٠٠ عند االرتفاع مستقرة
تقلصت األسهم مخاطر عالوة بأن املجادلة لكن تماًما، النحو ذلك عىل األمور تجِر لم
بالسوق يؤمنون زالوا ما هم ملن بالنسبة أيًضا. رزانة أكثر أكاديميني اهتمام اسرتعت
القرن تسعينيات أواخر يف املرتفعة األسهم أسعار لتفسري طريقة كانت العقالنية،
واإلرساف املوضة عن شيلر حكايات من أكرب بدرجة مستساغة طريقة وهي العرشين،
أن «رأيي فاما: يوجني يقول وفيشني. شاليفر عند املراجحة حدود أو املستثمرين بني
كانت موجودة.» بأنها الناس أقنعنا أساًسا ألننا الوقت مر عىل انخفضت املخاطر عالوة
بالرضورة. صوابه فقد يكن لم العاَلم لكن ُقدًما، مضينا كلما ستنخفض األسهم عوائد
لكثري يعود فلن الوقت، بمرور األسهم مخاطر عالوة تتغري أن يمكن كان لو لكن
إبتسون تنبؤات بدت كبرية. فائدة طويل زمن منذ املقبولة الكمية املالية أدوات من
املثال سبيل عىل — املال رأس وتكلفة املستقبلية األسهم بعوائد التاريخ إىل املستندة
ذات حدث تغريًا أن يفرتض أن نفسه إبتسون آثر متحركة. رمال عىل مبنية آنذاك —
إبتسون أخذ قدًما. مضينا كلما ، وأقلَّ بل ثابتًا، سيكون لكنه املخاطر عالوة يف يوم
هذا صاحب ما وأزال ،١٩٢٥ سنة منذ األسهم عىل املائة يف ١٠ البالغ السنوي العائد
ذلك «نعترب قال: بالسوق. الخاصة السعر إىل األرباح لنسبة ثالثية مضاَعفة من العائد
والتضخم األرباح ونمو األسهم أرباح ظلت أخرى.» مرة عليه تحصل لن مفاجئًا كسبًا
عوائد مستخدًما املستقبيل بالتضخم تنبًُّؤا إبتسون أصدر األسهم. عوائد محركات بمنزلة
نفسيهما، سيعيدان األرباح ونمو األسهم أرباح تاريخي أن وافرتض الحالية، السندات

العنارص.24 تلك من جديدة أسهم مخاطر عالوة وأنشأ
السوق فلسفة عىل قائمة كانت وسنكوافيلد إبتسون أسهم مخاطر عالوة أن حني يف
اعتمد الذي األرباح تخمني من ذاته النوع عىل قائمة الجديدة العالوة هذه كانت العليمة،
كانت السوق. كفاءة بفرضية اإلطالق عىل شخص أي يسمع أن قبل املستثمرون عليه
مختلفة آراء لديه شخص أي من للتفنيد عرضة تنبؤ وهو سرتيت، بوول آخر تنبؤ مجرد
يعوَّل أن من تقلبًا أكثر أنها أثبتت قد السائدة الكفء السوق قوى كانت املستقبل. بشأن

عليها.
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الرشكة يف رأيه يغريِّ مايكجنسن

للرشكات — دائًما األولويات املالية األسواق تحدد أن برضورة القائلة الحجة
أنصارها. أهم تخرس — واملجتمع

∗∗∗

الدوت رشكات أن تبنيِّ غالف قصة املالية «بارونز» أسبوعية نرشت ،٢٠٠٠ مارس ٢٠ يف
سوف اإلنرتنت رشكات من رشكة وخمسني إحدى املقالة وعددت املال. منها ينفد بدأ كوم
بافرتاضاستمرار وذلك التالية، عرششهًرا االثني مدى عىل النقدية احتياطياتها تستنزف
تقارير من املعلومات هذه كل ُجمعت ذاته.1 باملعدل املرصوفات وخروج اإليرادات دخول
بمعنى اإلنرتنت، عىل ونرشتها والبورصة املالية األوراق هيئة إىل الرشكات رفعتها مالية
قال ضجة. «بارونز» مقالة أحدثت ذلك ومع بالفعل، عالنية متاحة معلومات كانت أنها
يُظهر لم فالتقرير الرد؛ كثريًا يدهشنا «لم املعلومات: جمعت التي األبحاث رشكة رئيس
عوامل عىل منصبٍّا تركيزهم يكن لم املستثمرين من كثريًا أن أظن لكني جديد، يشء أي
بشأن «يقلقون» بدءوا املكافآت.»2 عىل فحسب منصبٍّا كان بل اإلنرتنت، رشكات مخاطر

ا. حادٍّ انخفاًضا اإلنرتنت أسهم فانخفضت التالية، األسابيع مدى عىل املخاطر
املرة هذه أما املطاف، نهاية يف لتتعاىف قبل من هبطت قد اإلنرتنت أسهم أسعار كانت
استخدم مستثمريها. سخاء عىل تقتات الخارسة كوم الدوت رشكات كانت تتعاَف. فلم
النقدية استهالك عن فيه يتوقف يوم إىل يتطلع وراح بحكمة، املتوقع غري الكسب بعضها
ومنذ املثال، سبيل عىل «بارونز»، قائمة عىل كوم دوت أمازون كانت توليدها. يف ويبدأ
أخريات واندثرت العالم. يف الكربى التجزئة رشكات من واحدة لتصبح مضت الحني ذلك

األسهم. سوق من األموال من مزيد غياب يف كثريات
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بعقالنية يمكنه فاملرء املستثمرين؛ عقالنية عدم عىل دليًال بالرضورة هذا يكن لم
بمثال االستشهاد أردنا إذا — كوم دوت كوب دكتور رشكة أن يعتقد أن بتفاؤل) (لكن
السنتني طوال املستثمرين من النقدية ضخ استمرار عىل االعتماد يمكنها كان — بارز
يعني كان ذلك لكن ربح، لتحقيق ستحتاجها التي السنوات عرش حتى أو الثالث أو
٤٥ من انخفض والذي — كوم دوت كوب دكتور يف املستثمرون دفعه الذي السعر أن
أن يمكن ال — ٢٠٠٠ سنة أواخر يف واحد دوالر دون ما إىل ١٩٩٩ سنة للسهم دوالًرا
حد إىل تعكس الرشكات لهذه الحقيقية القيمة كانت الحقيقية. قيمته «يعكس» إنه يقال
الرشكات. تلك يف لها املستثمرين ضخ يُتوقع أن يمكن التي اإلضافية األموال مقدار كبري

غامض ملفهوم يروج سوروس جورج التحوط صندوق مدير بدأ ،١٩٨٧ سنة انهيار بعد
فيما املشكلة إن ١٩٩٤ سنة االقتصاديني من جمهور أمام فقال «االنعكاسية»، سماه
دوًرا تلعب باعتبارها املالية األسواق «تتصور أنها هي األكاديمية املالية النظرية يخص
الطريقة إن سوروس وقال املجال. تفسح ثم املالية األوراق تقيِّم حيث األساس»؛ يف سلبيٍّا
يف نفسه السلوك ذلك يشكِّل معينة سوق سلوك السوق يف املشاركون بها يفرس التي
تعكسه أن يُفرتض الذي االقتصادي الواقع بدوره السوق سلوك ويقرر األمر، حقيقة
أو ١٩٨٧ سنة انهيار قبيل من أحداث إىل يشري هذا بقوله سوروس كان السوق.3 أسعار
فيه حقق الذي الوقت يف هوادة بال عه شجَّ ما وهو ،١٩٩٢ سنة اإلسرتليني الجنيه انهيار
السنوات يف األمريكية األسهم سوق صعود لكن أُعلن. كما دوالر مليار وصندوقه لنفسه
واقًعا املستهلكني إدراكات خلقت لقد وضوًحا. أشد مثاًال حتى كان األلفية من األخرية

غريبًا. واقًعا جديًدا، اقتصاديٍّا
— للنقدية تعطًشا حتى منها األشد عمومتها وبنات كوم الدوت رشكات حالة يف
لكنها إيجابية أنها يُزعم حماس نوبة بمنزلة هذا كان — املبتدئة االتصاالت رشكات
لبناء جزئيٍّا استخدمت لكنها ضاعت، املستثمرين أموال من الدوالرات فرتيليونات متالفة.
يف املستثمرين أحد قال ثماًرا. الحني ذلك منذ العاملي االقتصاد منها جنى تحتية بنية
األمريكي االقتصاد بنى «لقد الطفرة: ذروة يف ماكنامي روجر وهو التكنولوجيا، قطاع
بوضوح الكفاءة عديمة طريقة إنها مايل. هوس أكتاف عىل الكربى التقدم موجات جل

جديدة.»4 صناعة لتطوير الالزم الوقت تقلل لكنها األشياء، لفعل
أواخر األسهم هوس حبائل يف وقعت التي العريقة الرابحة للرشكات بالنسبة
الغاز فعمالق إيجابيٍّا. تأويًال مواقفها تأويل ممكنًا يكن لم العرشين، القرن تسعينيات
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لة املتأصِّ التوقعات لتلبية كافحت كلتاهما كوم وورلد االتصاالت ورشكة إنرون الطبيعي
الرتفيه رشكة وبيعت بنفسيهما. نفسيهما رتا ودمَّ أرباحهما، فزيفتا سهميهما، سعري يف
فيه، مبالغ نحو عىل قيمتها من بأعىل مقدَّرة إنرتنت لرشكة وارنر تايم األنشطة متعددة
الرشكات وحتى مساهميها.5 أموال من دوالر مليار ٥٠ وبددت الين، أون أمريكا وهي
خلفتها التي البغيضة اآلثار من لسنوات عانت جأشها رباطة عىل إداراتها حافظت التي

العرشين. القرن تسعينيات أواخر إىل تعود التي األسهم أسعار فقاعة
التقدير «يُطِلق سيئة: نهاية يشء كل انتهى أن بعد يقول جنسن مايكل كتب
يبدو تقييمها يف مغاىل رشكة دفة فإدارة القيمة. تدمر تنظيمية قوى القيمة من بأعىل
فأنت املايل، املدير أو التنفيذي الرئيس كنت فإذا الهريوين. كتعاطي البداية يف رائًعا
السماء، يف خياراتك عقود وتحلِّق يحبونك، واملستثمرون التليفزيون شاشات عىل تظهر
الهريوين، متعاطو يعرف كما لكن مصاريعها. عىل أبوابها لك الرأسمالية األسواق وتفتح
أن سبق الذي نفسه الرجل هو هذا كان نعم، انتظارهم.»6 يف تكون هائلة آالًما فإن
يف أخرى نظرية أية من أقوى» تجريبية أدلة «تدعمها السوق كفاءة فرضية أن أعلن
من مزيًدا التنفيذيون الرشكات مسئولو أعار لو أنه بالحجة أثبت والذي االقتصاد، علم
اآلن هو وها التنافس. عىل أقدر أمريكا رشكات فستكون فحسب، األسهم لسوق االهتمام

التنفيذيني. الرؤساء أضلَّ ينبغي مما أكثر األسهم أسعار ارتفاع إن يقول
قوله حسب — أننا بمعنى كفء، السوق بأن يؤمن أنه يزعم زال ما جنسن كان
مما أكثر منخفضة أم ينبغي مما أكثر مرتفعة األسهم أسعار كانت إذا ما نعرف «ال —
تماًما» «تعكس األسهم «أسعار إن قوله عن كبريًا تراجًعا كان ذاته حد يف وذلك ينبغي.»
السواد باع حيث جنسن؛ موقف عن تماًما يعرب لم هذا حتى لكن املتاحة.» املعلومات كل
الجنون. أصابها السوق بأن منه اقتناًعا ١٩٩٩ سنة يملكها كان التي األسهم من األعظم
مع يأتي الذي اللني إىل منها بعًضا جنسن عزا طويلة، عجيبة فكرية رحلة كانت
الذي الشخص يكن لم عمره من الستينيات يف وهو أنه من الرغم عىل العمر، يف التقدم
حيث الفكرية؛ اهتماماته وسع قد أيًضا كان باللني. املحايد املراقب يصفه أن يمكن
عن النظر بغض — جنسن إن القول: خالصة البرشي.7 العقل بآليات مسحوًرا أصبح

األول. املقام يف لألدلة اهتماًما يعري كان — بنظرياته ارتباطه مدى

القرن تسعينيات يف الفكرية خطاه عىل ساروا ا جدٍّ كثريين ألن مهمة جنسن رحلة
وخرباء صحفيني شمل بل فحسب، آخرين مالية أساتذة عىل األمر يقترص ولم العرشين،
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األصوات من كثريًا يسمع زال ما املرء كان العقد بداية يف وساسة. تنفيذيني ورؤساء إدارة
املدى قصرية بالرؤية املهووسة سرتيت وول سوق إن بقولها تعرتض — أغلبية ربما —
ما غالبًا الحجة كانت األمريكية. االقتصادية الحياة عىل ينبغي مما أكثر نفوذًا مارست
األمريكية الرشكات اضطرَّت حني ففي الوطنية؛ التنافسية القدرة منظور من تصاغ
واليابان أملانيا يف نظرياتها كانت األسهم، سوق جانب من املتقلِّبة للنزوات للخضوع

األمد.8 بعيدة نظرة تتبنَّى بنوك لسيطرة تخضع
أتباع املالية أساتذة من عليها املتعارف الحكمة لهذه رصاحة األشد املعارضة جاءت
انشغاًال أكثر األمريكيون «املديرون :١٩٩٣ سنة ميلر مريتون قال شيكاجو. مدرسة
ذلك. يف محقون وهم اليابانيني، املديرين من أسهمهم أسعار يف الحالية بالتحركات
ألسعار بالنسبة كذلك ليس لكنه النظر، قصري كان ربما الحالية «األرباح» عىل فالرتكيز
السوق تتوقعها التي األرباح بل فحسب، اليوم أرباح عىل الرتكيز تعكس ال التي األسهم،
أقر سنني، ببضع ذلك بعد مماثلة حجة وبطرحه أيًضا.»9 املستقبلية السنوات كل يف
مرتبطة رشكات تحالفات — اليابانية الكرييتسو يف الكربى» «املصارف بأن جنسن
الرشكات إن قال لكنه مفيًدا، توجيهيٍّا دوًرا يوم ذات لعبت — ألسهمها املشرتكة بامللكية
متزايد نحو «عىل صاروا مديريها إن حتى النقد، من بحر يف اآلن غارقة الكبرية اليابانية
وال األسهم سوق أمام مسئولني يكونوا فلم للمراقبة»، يخضعون وال بقيود مقيدين غري
استحواذات ذ ستنفِّ اليابانية «الرشكات أن هي الحتمية النتيجة إن وقال االئتمان. أسواق
أنشطة يف وتنخرط داخلية، نفايات وتولد التنويع، بغرض وتحركات اقتصادية غري

للقيمة.»10 مدمرة أخرى
وقبل ذروتها، اليابانية األسهم سوق بلوغ قبل أي ١٩٨٩؛ سنة هذا جنسن كتب
والبنوك الرشكات من كثريًا أن وألخيه للجميع يتبنيَّ أن وقبل الفقاعة، اقتصاد انكماش
كلماته أن كما سنوات. منذ للقيمة» مدمرة «أنشطة يف منخرطة كانت اليابان يف الكبرية
التوحد. إعادة بعد فيما االقتصادية أملانيا ومتاعب السوفييتية اإلمرباطورية سقوط سبقت
التي التنبُّؤات صحة حسب سيكون معينة نظرية صالحية عىل الحكم أن لو
القرن تسعينيات منتصف بحلول تبُد لم وميلر جنسن نظريات فإن عنها، ض تتمخَّ
وتعثَّرت الكساد، الياباني االقتصاد أصاب البصرية. نافذة بل فحسب جيدة العرشين
املتحدة الواليات وازدهرت السوفييتي، االتحاد وانهار الغربية، أوروبا بلدان معظم
بدائل أي إىل املرء يشري أن ممكنًا يعد لم األسهم. بسوق املهووستان املتحدة واململكة

املالية. الرأسمالية يف أمريكية األنجلو للطريقة ناجحٍة دالٍَّة
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يف تميل السوق كفاءة حول الجامعات يف الدائرة النقاشات بدأت فيما وحتى وهكذا،
املعاكس. االتجاه يف املالية لألسواق والسياسية الشعبية النظرة سارت املشككني، صالح
داو «كان يقول: هللا» أمام واحدة «سوق كتابه يف فرانك توماس اليساري الناقد كتب
املشككني بنبذ للمؤمنني سمحت التي الحاسمة األيديولوجية الورقة دائًما االرتفاع يف اآلخذ
تعالج األسهم أسواق إن الكفء األسواق نظرية تقول ومثلما ا. تامٍّ يكون يكاد بيقني
أسواق أن يعتقدون األمريكيون املعلِّقون صار خلل، وبال برسعة االقتصادية البيانات
عىل نفسها ر وتحوِّ تعدِّل حيث العامة؛ باإلرادة ذاتها العملية كبري حد إىل تؤدي األسهم

مبهًما.»11 لكان ذلك لوال الذي الرحب الشعبي العقل مع يتماىش بما النهائي نحو
الحزبني تأييد يلقى اعتقاًدا االعتقاد هذا صار السابق، العقد يف جرى ملا خالًفا
يسمع املرء كان األلفية، بحلول أيًضا. عامليٍّا صار كما العرشين، القرن تسعينيات يف
معظم حتى جنسن.12 حجج يرددون وفرنسا بل واليابان أملانيا يف األعمال عالم مفكري
شاليفر أندريه قىض فقد نفسه. الدرب عىل ساروا األكاديميني السوق كفاءة فرضية نقاد
أوراق إنشاء شيلر بوب وحاول بالخصخصة. الروسيني يطالب العقد ذلك من شطًرا
املنازل. وأسعار االقتصادية األحداث عىل بالرهان للمستثمرين للسماح جديدة مالية
لفرض العرشين القرن ثمانينيات أواخر يف روج قد كان الذي — سامرز الري وصار
يف املدافعني أكرب من واحًدا — األسهم أسواق يف التعامل إلبطاء املعامالت عىل رضيبة
قال الخزانة. وزير ثم الخزانة وزير نائب بصفته الحرة املالية قات التدفُّ عن العالم
وول وناقد اإلخبارية أوبزيرفر» بيزنس «ليفت اإلخبارية الرسالة محرر — هنوود دوج
اهتمام مثار ما بيشء علم عىل والباقون وسامرز «شيلر أًىس: يف — البرص ثاقب سرتيت
إثارة األكثر االستنتاجات من بعًضا يستنبطون ال لكنهم اإلحصائي، االهتمام من أكرب

عملهم.»13 بها يوحي التي لالهتمام

شاكلة عىل هم عمن فضًال — املالية باألسواق االحتفاء لهذا الرافضني آخر بني من كان
طائفة هناك كانت فلو البالد. يف التنفيذيون الرؤساء — فرانك وتوماس هنوود دوج
املتداولة الرشكات يديرون الذين الرجال فهي األسهم بسوق تثق ال األمريكيني من واحدة
الرؤساء بعض بدأ حيث التغري؛ يف آخذة املواقف كانت هناك، حتى لكن فيها. أسهمها

للمساهمني. املضافة القيمة مبدأ يعتنقون التنفيذيني
وروبرتو إلكرتيك جنرال يف ولتش جاك األوائل املعتنقني من اثنني أبرز كان
من وجعل ١٩٨١ سنة رشكته يف القيادة دفة توىلَّ وكالهما كوكاكوال، يف جويزيوتا

273



السوق عقالنية خرافة

الرشكة أقسام من ا جدٍّ كثريًا ولتش باع األوىل، األيام يف األسايس. هدفه السهم سعر رفع
«نيوترون ب لُقِّ أنه لدرجة الهدف، هذا تحقيق إىل سعيًا بها العاملني من ا جدٍّ كثريًا ح ورسَّ
سكانها. تقتل لكن قائمة املباني ترتك التي املقرتحة النووية القنبلة إىل نسبة جاك»
عنه غنى ال الجيد القياس أن يعتقد — السابق الكيميائي الباحث — جويزيوتا كان
جامعة من األعمال إدارة ماجستري عىل الحاصل — شترين جويل فعنيَّ األعمال، لنجاح
لنفسه ليدشن مانهاتن تشيس عن رحل قد الوقت ذلك بحلول كان والذي شيكاجو،
تدفق تحقيق عىل تماًما الرشكة ركزت وبعدئذ املشورة. له ليقدم — استشارية رشكة
تتقاىض ال «اإلدارة يقول: أن له يروق جويزيوتا كان الرأسمالية. تكلفتها فاق نقدي

للمساهمني.»14 الثراء لنحقق أجورنا نتقاىض بل املساهمني، لرتيح أجرها
ولتش من لكل ثماره يؤتي النهج هذا كان العرشين القرن ثمانينيات أواخر بحلول
توظف بدأت لكنها فحسب، متزايد سهم بسعر إلكرتيك جنرال تتمتَّع فلم وجويزويتا.
قادة أكابر من واحًدا يصبح أن إىل طريقه يف ولتش وكان جديد، من وتنمو العمال
وارين بمساندة كوكاكوال يف جويزويتا اسرتاتيجية حظيت القرن. هذا خالل الرشكات
يف مقعد عىل وحصل الرشكة من املائة يف ٧ اشرتى حيث بثمن؛ تقدر ال التي بافيت
للمرة غالفها عىل جويزويتا «فورتشن» مجلة وضعت ،١٩٨٨ نوفمرب ويف اإلدارة. مجلس
ط. مرقَّ حريري منديل الفاخرة سرتته جيب من ويطل كوكاكوال علبة يديه وبإحدى األوىل
بعيدة برؤية تدير أن يمكنك «نعم كبرية: بحروف الغالف عىل الرئييس العنوان ُكتب
املكان من أبعد هو ما إىل تنظر بأن لك تسمح لن سرتيت وول إن «تقول مضيًفا: األمد.»

واهية.» أعذاًرا تختلق أنك هنالك ما كل هراء! الحاليني؟ والزمان
أساليب بشأن املعتادة التنفيذيني الرؤساء شكاوى املقالة استعرضت املجلة، وداخل

قائلة: أعلنت ثم املتقلِّبة، السوق

تقيِّم وهي محاسبي. تزييف عن تتولَّد التي األرباح األسهم سوق تتجاهل
ويف التنفيذيني، الرؤساء من كثري من أفضل نحو عىل املدى بعيدة االستثمارات
ألفريد يقول أغلبهم. نظرة من أبعد مستقبلية نظرة ذات تبدو األحيان بعض
وأحد نورثوسرتن بجامعة كيلوج كلية يف واملالية املحاسبة أستاذ — رابابورت
إىل النظر دون اليوم أسهم أسعار تربير يمكنك «ال األسهم: قيم داريس كبار

والعرشين.»15 الحادي القرن يف األرباح
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هذه يستوعبوا كي وجويزويتا ولتش غري التنفيذيني الرؤساء من وقتًا األمر تطلب
بها قام التي املهمة وهي ضغط، إىل يحتاجون زالوا ما كثريون هناك كان الفكرة.
املحركني ظلوا أنهم لو لكنهم العرشين، القرن ثمانينيات يف الرشكات عىل امُلِغرْيون
ترسخت. مثلما الشعبي الخيال يف ترسخت كانت ملا للمساهمني املضافة للقيمة األبرز
بأموال الرشكات رشاء عباقرة يكن لم بيكنز، بون تي املتألق التكسايس باستثناء ربما
الناشطني من جديد نوع هناك كان باملصادفة، شعبيني. أبطاًال ليكونوا ُولدوا مقرتضة
األفراد واملستثمرين اإلعالم وسائل لدى قبوًال أكثر وهو الظهور، يف آخذ االستثماريني

حال. بأية الرشكات عىل االستحواذ رجال من واملرشعني
املغريون — باس اإلخوة قام عندما وذلك ،١٩٨٤ سنة الجديدة الساللة ظهرت
إدارة فتصدت تكساكو، عىل لالستحواذ عدائية بمحاولة — الرشكات عىل التكساسيون
اإلخوة كان التي أسهمها من املائة يف العرشة رشاء بإعادة االستحواذ لهذا النفط رشكة
صناديق كانت السوق. سعر عن دوالر مليون ١٣٧ بزيادة عليها استحوذوا قد باس
من املائة يف ١ تملك البالد، يف نوعها من األكرب وهي كاليفورنيا، والية موظفي معاشات
عليها اإلرشاف يف يساعد كان الذي — أونروه جييس الوالية خزانة وزير فغضب تكساكو،
باس لإلخوة املبلغ هذا دفع أن زاوية من األمر هذا يرى أونروه كان الغضب. أشدَّ —
مساهمي بقية من دوالر مليون ١٣٧ رسقة هو الرشكة» عىل االستحواذ دون «للحيلولة

الرشكة.
هي سرتيت وول يف ما رشكة إدارة عىل السخط عن للتعبري التقليدية الوسيلة كانت
متاًحا خياًرا األمر حقيقة يف األسهم بيع يكن ولم الرشكة. هذه يف أسهمه املرء يبيع أن
نصيحة اتبع قد كان الذي (كالربز)، العموميني كاليفورنيا موظفي تقاعد لنظام بالنسبة
كان بمؤرش. مرتبطة صناديق يف أصوله نصف من أكثر ووضع شارب بيل االستشاري
وهو — أونروه طاف األيام. تلك يف ذاته االتجاه يف يسري األخرى التقاعد صناديق من كثري
أسطوري ومحرك الديمقراطي للحزب ممثًال للوالية الترشيعي للمجلس سابق رئيس
مجلس أسسوا ١٩٨٥ سنة ويف األخرى، الواليات يف بنظرائه — الكواليس وراء من قدير

الجماعية. حقوقهم عن ليدافع ِسيني املؤسَّ املستثمرين
إنستتيوشنال تسمى رشكة مونكس جي إيه روبرت دشن نفسه، العام ذلك يف
مرتني جمهوريٍّا ومرشًحا مني والية من أعمال رجل مونكس كان سريفيسيز. شريهولدر
ثمانينيات أوائل يف العمل وزارة يف منصب يف ُعنيِّ وقد األمريكي، الشيوخ مجلس لعضوية
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الدخل تأمني قانون الئحة عىل تعديًال املنصب هذا شغله أثناء أدخل العرشين. القرن
بأصواتهم يدلوا أن التقاعدية الصناديق مديري عىل تشرتط كي للموظفني التقاعدي
عىل تموله التي الرشكة من املستفيدين مصلحة (ال الصندوق مستفيدي ملصلحة حرصيٍّا
بتلك اإلدالء كيفية حول املحايدة للمشورة سوًقا الجديدة القواعد أوجدت املثال). سبيل
املشورة.16 هذه لتقديم سريفيسيز شريهولدر إنستتيوشنال مونكس أسس وقد األصوات،
مجلس ُدشن عندما قال حيث الناشطني؛ هؤالء يف مرتابًا البداية يف جنسن مايكل كان
الذين ِسيني املؤسَّ املستثمرين أن هو الفئة لهذه الحقيقي «الخطر ِسيني: املؤسَّ املستثمرين
سيبيعون فهل السيايس. الضغط عىل الرد يف يبدءون ربما مىض فيما بالسلبية اتسموا

املثال؟»17 سبيل عىل املعلمني للوبي تروق ال التي الرشكات يف استثماراتهم
التنوع شديدي أعضاءً عضويته يف يضم كان أونروه فمجلس يقلق؛ أن عليه كان ما
إىل باإلضافة والرشكات بالنقابات الخاصة التقاعد صناديق ليشمل ع تفرَّ ما (ورسعان
التي سريفيسيز شريهولدر إنستتيوشنال رشكة لدى وكان الحكومية)، التقاعد صناديق
من منعهما مما املال؛ يدفعون الذين العمالء استقطاب يف شديدة رغبة مونكس أسسها
لجميع يمكن اللذين املبدأين عىل االثنان ركز ذلك، من بدًال سياسية. لقضايا الرتويج
املساهمني معاملة يف املساواة رضورة وهما عليهما، االتفاق املساهمني بحقوق املهتمني

للمساهمني. ممكنة عوائد أعىل تحقيق هي اإلدارة وظيفة وأن
صحيفة لقراء فريدمان ميلتون إصابة من الزمان من عقدين من أقل مرور بعد
هي املساهمة الرشكات وظيفة إن القائلة بحجته بالصدمة الليرباليني تايمز» «نيويورك
للضغط يتكاتفون الليرباليني والساسة النقابية التقاعد صناديق كانت الربح؛ تحقيق
— بسنوات ذلك بعد األرباح. من مزيد تحقيق … أجل من التنفيذيني الرؤساء عىل
بدخول استثماراتها بتنويع املطالبة استشارييها لنداءات التقاعد صناديق انتبهت وفيما
إبان الرشكات عىل املغريين صناديق يف يستثمرون كثريون بدأ — جديدة أصول فئات
امللكية «حقوق رشكات وهو جديًدا، اسًما لنفسها اتخذت التي العرشين القرن ثمانينيات

الخاصة».
صندوق عن العام ذلك رحل الذي — هانسون ديل لكن ،١٩٨٧ سنة أونروه تويف
مقتدر خليفة مجرد من أكثر أنه أثبت — كالربز ليدير الحكومي ويسكونسن تقاعد
صناديق مجرد ليسوا املحتملني حلفاءه أن هانسون رأى مساهًما. ناشًطا باعتباره
الصناديق رشكات بل ِسيني، املؤسَّ املستثمرين مجلس إىل تنتمي التي األخرى التقاعد
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املشرتكة االستثمارية الصناديق لدى يكن لم وفانجارد. فيدلتي، مثل املشرتكة االستثمارية
يف كعميل كسبها إىل تسعى كانت التي الرشكات مع عامة معارك خوض يف مصلحة
بمؤرش االرتباط إىل (وامليل النمو يف اآلخذ حجمها لكن (ك)، ٤٠١ التقاعد برنامج إطار
هانسون كان فلو األداء. متعثرة الرشكات عن التخيل عليها ب صعَّ فانجارد) حالة يف

بهدوء. مساندته من مانع لديها يكن لم ضجة، إثارة يريد
القرن تسعينيات أوائل شهدته الذي االقتصادي االنكماش خالل الوضع تفاقم
الركود نوبات خالل عانت مثلما الكبرية األمريكية الرشكات من كثري وعانت العرشين،
تحديًدا، املرة هذه العرشين. القرن ثمانينيات وأوائل سبعينيات يف السابقة االقتصادي
لم الذين التنفيذيني الرؤساء عىل الصرب من كثريًا املؤسسيون املساهمون يظهر لم
إنستتيوشنال باع قد كان الذي — مونكس حاول رسيع. تحول إحداث يستطيعوا
عضوية انتخابات يف الفوز — لينز يسمى ناشًطا صندوًقا وأسس سريفيسيز شريهولدر
التجزئة، رشكة فيه تسري الذي االتجاه يف أمله خيبة عن للتعبري «سريز» إدارة مجلس
أوىصبها. أن سبق التي التغيريات من كثريًا سريز أحدثت ما رسعان لكن ذلك، يف فأخفق
التنفيذيني الرؤساء إلقالة اإلدارات مجالس عىل الضغط يمارس هانسون بدأ كالربز، ويف
الذين التنفيذيني الرؤساء إقالة تمت و١٩٩٢، ١٩٩١ سنتي ويف املتعثِّر. األداء أصحاب
وجنرال إكسربيس وأمريكان وستنجهاوس يف أخرى ومؤسسات كالربز استهدفهم

موتورز.
يحدث؛ بدأ قد العرشين القرن عرشينيات يف بريل أدولف إليه دعا ما أن أخريًا بدا
موقفه، غريَّ جنسن حتى املراقبني. بدور اضطلعوا قد ِسيُّون املؤسَّ املستثمرون كان حيث
:١٩٩٣ يناير يف األمريكية املالية جمعية أمام ألقاه الذي الرئايس الخطاب يف فقال
مصلحة من يلزم ما لديهم ألن فعال؛ حوكمة نظام ألي مهمون النشطون «املستثمرون
منحازة.»18 غري زاوية من وسياساتها الرشكة إدرة إىل النظر أجل من واستقالٍل مالية
الرشكات عالم يف اآلراء لتبدُّل موثوق مقياس وهي — «فورتشن» مجلة أعلنت وقد
وىلَّ اإلمرباطوري التنفيذي «الرئيس أن نفسه الشهر ذلك يف غالفها عىل — األمريكية

املساهمون.»19 وليحَي … زمانه

بالغة تبدو املساهمني انتصار عن اإلعالنات هذه صارت قليلة، سنوات غضون يف
يعودوا ولم بكثري، استقراًرا أقل صارت التنفيذيني الرؤساء وظائف أن صحيح السذاجة.
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ردود أظهروا منهم فكثريون سلطة. بال صاروا أنهم يعني ذلك يكن لم لكن ملوًكا،
تماًما عقالني نحو عىل حدث هذا أن نضيف أن وينبغي — الجديد وضعهم عىل أفعال
يتعرضون قد أنهم مدركني ديكتاتوريني، إىل والتحول النبالء مروءة عن بالتخيل —
األموال من ممكن قدر أكرب عىل يستولون وكانوا لحظة، أية يف انقالب يف بهم لإلطاحة

ذلك. يحدث أن قبل
وحتى ١٩٢٩ سنة انهيار من بداية دت تجمَّ قد التنفيذيني الرؤساء أجور كانت
كبار أجور من كثريًا أرسع بمعدل العمال أجور وارتفعت العرشين، القرن سبعينيات
كانت حيث الرضائب؛ قانون هو الجمود لهذا األبرز السبب كان التنفيذيني. املسئولني
املائة يف ٩٠ نسبتها فاقت إذْ قاسيًا؛ ارتفاًعا مرتفعة التصاعدية الدخل رضيبة معدالت
هناك يكن لم معني مستوى بلوغ وعند العرشين. القرن ستينيات وأوائل خمسينيات يف
قبيل من مزايا يريدون التنفيذيني املسئولني كبار كان أكرب. أجر عىل الحصول من طائل
أجور يف زيادات ال الوظيفي واالستقرار التقاعدية واملعاشات الريفية النوادي عضويات

املائة. يف ١٠ إال منها ينالوا لن
أجور فبدأت ذلك، ريجانكل عهد يف ١٩٨١ لسنة الرضيبية التخفيضات ت غريَّ
اإلعالم وسائل يف النقد تُِثري بدأت أنها لدرجة ا، حادٍّ ارتفاًعا ترتفع التنفيذيني الرؤساء
الكليات بعض يف — الكربى وللمفاجأة — عنها املدافعني أهم كان الساسة. جانب ومن
جامعة يف األكاديميني هؤالء من طائفة اجتمعت فقد العظمى. البحريات عىل املطلة
تحددها التنفيذيني املسئولني «رواتب أن عىل إجماع إىل وتوصلت ١٩٨٤ سنة روتشسرت
هكذا الرشكات.» بأداء قويٍّا ارتباًطا ترتبط األجور عىل تطرأ التي التغريات وأن السوق،
بعد روتشسرت إىل لتوهما وصال قد كانا اللذان — مرييف جيه وكيفني جنسن مايكل وصف
مقالة يف األمر — شيكاجو جامعة يف التنفيذيني املسئولني أجور حول أطروحة تأليف
التنفيذيني املسئولني عىل منافسة لوجود فنظًرا تايمز». «نيويورك لصحيفة كتباها رأْي
الصواب. من قريبة تكون أن بد ال ذلك عن نشأت التي الرواتب فإن املواهب، أصحاب
تمحيص وهي محببة، عادة جنسن لدى كانت املبدئي. االفرتاض األقل عىل ذلك كان
الرؤساء أجور من سنة عرشة خمَس بعد فيما ومرييف هو حلَّل وعندما الفعلية، البيانات
واألداء، األجر بني ارتباط عالقة توجد ال تكاد أنه وجدا كبرية، رشكة ٢٥٠ يف التنفيذيني
رؤساء أن إذن «أنستغرب يقوالن: ١٩٩٠ سنة ريفيو» بيزنس «هارفرد مجلة يف فكتبا
األعمال مبادرات كأصحاب ال بريوقراطيني كموظفني فون يترصَّ ا جدٍّ كثريين تنفيذيني
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العاملية؟»20 األسواق يف وضعها لتعزيز الرشكات إليهم تحتاج الذين للقيمة، املعظِّمني
كتبها التي املؤثرة الكلمات من كثري بني من تأثريًا األكثر هي الكلمات هذه كانت ربما
وهذا كالبريوقراطيني، أجوًرا التنفيذيون الرؤساء يتقاىض أن ينبغي ال بالطبع جنسن.
األجور باستشاريي ومروًرا املساهمني الناشطني من بداية الجميع، عليه يتفق كان ما
أنفسهم. التنفيذيني بالرؤساء وانتهاءً الرشكات، إدارات مجالس وأعضاء والصحفيني

«األداء». حسب أجورهم يتقاضوا أن ينبغي
الزمنية الفرتة فما تأكيد. بكل تعقيدات عىل التنفيذيني املسئولني أداء قياس ينطوي
الحقيقي: املقياس وما عرش؟ أم سنوات خمس أم سنة أم سنة ربع أهي املعنية:
املال؟ رأس تكلفة ناقص الحرة النقدية التدفقات أم النقدية التدفقات أم األرباح أهو
عىل الحارض يقيسون املستثمرين ماليني كان كله. ذلك صميم يف الكفء السوق تدخل
السهم. سعر يف هذا كل نون ويُضمِّ ممكن، آخر استثمار كل عىل استثمار وكل املستقبل،

األفضل؟ املقياس فما
هذه يف ما يشء هناك كان السوق، لكفاءة التنظري هذا مع غالبًا الحال هو كما
الرؤساء نجاح عىل وأشمله حكم أفضل تُصدر األسهم سوق أن حني يف لكن الحجة.
أحد وهذا بسنوات، الواقعة بعد إال عليه ل يعوَّ نحو عىل هذا تفعل ال فإنها التنفيذيني،
مما أسهم؛ هيئة عىل املمنوحة األجور يف تأجيالت تضمني من الطويل التاريخ أسباب
ي نُحِّ نقًدا. رصفها لهم يتسنَّى أن قبل لسنوات االنتظار عىل التنفيذيني املسئولني أجرب
املؤهل غري الخيار يف الزيادة نتيجة العرشين القرن تسعينيات خالل جانبًا التاريخ هذا

األسهم. يف املوظفني الكتتاب
الجديد؛ باليشء رشكاتهم يف أسهم لرشاء خيارات التنفيذيني املسئولني منح يكن لم
التي الرشكات حاولت عندما العرشين القرن ثالثينيات يف املمارسة هذه شاعت حيث
ففي أسهمها؛ لرشاء خيارات بمنحهم وتحفيزهم األكفاء املديرين إغراء صعوبات تواجه
مقتصًدا النهج هذا كان األسهم، عىل الجمهور إقبال وضعف النقدية السيولة نقص ظل
العرشين، القرن ثالثينيات يف الدخل رضيبة معدالت الكونجرس زاد وعندما وعاقًال.
الرشائح يف الواقعني التنفيذيني للمسئولني النقدي لألجر جذابًا بديًال الخيارات رت وفَّ
تُفرض وبالتايل رأسمالية؛ كمكاسب رضيبيٍّا تعاَمل الخيارات ألن املرتفعة؛ الرضيبية
لذلك نهاية العليا املحكمة وضعت الدخل. رضيبة معدل من أقل بمعدل رضيبة عليها
تُفرضعليه آنذاك الدخل وكان عاديٍّا، دخًال الخيارات مكاسب اعتربت عندما ١٩٤٥ سنة
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األسهم بخيارات املوقف إلنقاذ الكونجرس ل تدخَّ املائة. يف ٩٤ هو أقىص بمعدل رضيبة
املسئولون يحتفظ أن رشيطة رأسمالية، كمكاسب رضائب عليها فرضت التي «املقيدة»
املنح كانت الخيارات. هذه ممارسة بعد األقل عىل سنتني ملدة بأسهمهم التنفيذيون
املرشعون ألغى العرشين القرن سبعينيات منتصف ويف الحجم، متواضعة بها املسموح

الرضيبي. التخفيض هذا
الكونجرس أحيا العرشين. القرن ثمانينيات إبان الرضيبية التخفيضات جاءت ثم
األسهم رشاء «خيار اآلن يسمى (والذي رضيبيٍّا املميز املقيد األسهم رشاء خيار
الرضيبة معدالت يف التخفيض بكثري هذا من األهم كان .١٩٨١ سنة التحفيزي»)
املقيدة غري األساسية األسهم رشاء خيارات تعد لم الدخول. مستويات أعىل عىل املفروضة
كان يمارسونها كانوا من ألن أفضل؛ صفقة األمر واقع يف كانت بل سيئة، صفقة
عدد عىل املفروضة العملية الحدود كل ذلك أزال فوًرا. اشرتوه الذي السهم بيع بوسعهم
عىل دخل األسهم، خيارات منح ازدادت وفيما عليه. الحصول تنفيذي ملسئول يمكن ما
تبدو كانت األقل عىل أو مجانية، الخيارات هذه كانت حيث آخر؛ مراوغ ترصف الخط

املساهمني. إىل املقدمة الشهرية األرباح تقارير يف مجانية
هذا أن يعلمون الفطنون املستثمرون كان العرشين، القرن ثالثينيات يف حتى
عبارة صحفيٍّا بيانًا جراهام بنجامني كتب ،١٩٣٦ سنة ففي مضلل. املحاسبي األسلوب
ذلك من أنها الرشكة فيه أعلنت ستيل، إس يو لرشكة إنها يقال ساخرة، محاكاة عن
جراهام كتب غري. ال فقط أسهم خيارات هيئة عىل العاملني أجور ستدفع فصاعًدا الحني

ييل: مما الجديدة الخطة لهذه خرافية تكون تكاد التي املزايا «تتضح يقول:

دوالر مليون ٢٥٠ توفري يعني مما بالكامل؛ الرشكة أجور كشف إلغاء سيتم (أ)
.١٩٣٥ سنة عمليات إىل استناًدا سنويٍّا

لألرباح ونظًرا أضعاف؛ سبعة موظفينا لكل الفعيل األجر سيزداد نفسه، الوقت يف (ب)
أن املؤكد من الجديدة، الطرق ظل يف العادية أسهمنا من سهم لكل ستُنرش التي الكبرية
مما للسهم؛ دوالًرا ٥٠ البالغ الخيار مستوى كثريًا يفوق سعًرا السوق يف ستحقق األسهم
النقدية األجور بكثري تفوق هذه الخيارات لضمانات فوًرا للتحقيق القابلة القيمة يجعل

محلها.»21 ستحل التي الحالية

ألن فنظًرا ذلك؛ من أفضل الصفقة كانت العرشين، القرن ثمانينيات يف إنه بل
كان دخًال، باعتبارها املوظفني خيارات عىل رضيبة تفرض كانت الدخل رضيبة دائرة
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للرضيبة الخاضع دخلها من املكاسب هذه طرح الخيارات تمنح التي الرشكات بمقدور
كانت بل للرشكة، بالنسبة فحسب مجانية الخيارات تكن لم أجور. مصاريف باعتبارها

للنقدية. مدرٍّا دائًما مصدًرا
لم أنهم هنالك ما كل الصورة. هذه يف ً خطأ هناك أن للمحاسبني واضًحا كان
يتم التي والطريقة أجًرا، تأكيد بكل الخيارات كانت إصالحه. كيفية يعرفون يكونوا
اعتبارها هي أسهًما) أم سيارات أم نقًدا أكانت (سواء األجور مع محاسبيٍّا بها التعامل
محدد سعر ذا كان االعتيادي التنفيذيني املسئولني خيار أن الصعوبة كانت مرصوفات.
٢٠ سعره ما رشكة سهم كان فإذا الخيار. هذا منح يوم السهم سعر يساوي سلًفا
سهم لرشاء — سنوات عرش ملدة غالبًا صالح — خيار عىل املرء يحصل فسوف دوالًرا،
من ربح تحقيق املرء يستطيع ال الخيار، منح يوم يف دوالًرا. بعرشين الرشكة أسهم من
الخيار سعر تقييم كان القيمة. عديم يعتربونه املحاسبون كان لذا الخيار؛ ممارسة وراء
عن تماًما مختلًفا — الدخل رضيبة دائرة تفعله كانت ما نحو عىل أي — ممارسته عند
عىل قط يأخذوه لم املحاسبني أن لدرجة األخرى، األجور صور كل مع التعامل طريقة

مجانية. الخيارات ظلت لقد الجد. محمل
بديًال. سكولز ومايرون فيرشبالك وضعها التي الخيارات سعر تقييم معادلة قدمت
معايري مجلس علم إىل هذا نما العرشين القرن ثمانينيات يف لكن وقتًا، األمر استغرق
صياغة فبدأ عموًما، مقبولة محاسبية مبادئ يُعترب الذي ما يقرر الذي املالية املحاسبة
الطابع املجلس أضفى ،١٩٩٣ سنة ويف وسكولز. بالك معادلة تضمن جديد معيار
عند للموظفني األسهم رشاء خيارات سعر تقييم يجري بحيث املقرتح، هذا عىل الرسمي
األرباح. مقابل يف كنفقة يحسب املبلغ هذا وكان وسكولز، بالك نموذج باستخدام منحها
الخيارات. إىل بالجملة التحول يف آخذة آنذاك كانت التي األمريكية، الرشكات احتجت
عمًقا أشد نحو عىل العاملة القوة يف الخيارات منح تغلغلت حيث — فايل سيليكون ففي
.١٩٩٤ سنة املالية املحاسبة معايري ملجلس مناوئة مسرية التقنية قطاع عمال نظَّم —
القوة يمثل الذي االقتصادي النمو محرك توقفوا ال فرصة! األسهم خيارات «أعطوا
كاليفورنيا خزانة وزيرة — براون كاثلني صاحت هكذا كاليفورنيا!» القتصاد الدافعة
جلسة يف الحشد. رددها التي الهتافات خضمِّ يف — الحاكم ملنصب واملرشحة آنذاك
رئيس جادل كونيتيكت، والية يف املالية املحاسبة معايري مجلس مقر يف علنية استماع
سيرضباالقتصاد. النفقات من احتسابها وبأن لها، قيمة ال الخيارات بأن آخر تلو تنفيذي
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رئيس ماركوس— بريني للسيد املالية املحاسبة معايري مجلس أعضاء أحد أوضح وعندما
يف التغيريات أن أظهرت األكاديمية الدراسات أن — ديبوت هوم رشكة إدارة مجلس
تحاول «أنت قائًال: ماركوس رد األسهم، أسعار عىل أثر لها ليس املحاسبية املعايري
أنا الشارع. من االنفعايل الجانب مع أتعامل أنا هذا. يفلح لن هنا. باملنطق إرباكي

سرتيت.»22 وول مع أتعامل
املسئولني قلوب يف الخوف هذا أثاروا قد كانوا الذين املساهمون الناشطون تعرَّض
كان فايل سيليكون ألن ونظًرا النقاش. هذا يف للتهميش فقط بعامني ذلك قبل التنفيذيني
املحاسبة معايري مجلس خطة كلهم كاليفورنيا والية عارضساسة الخيارات، ملنح مرتًعا
االستثمارية الصناديق أن كما موقف. اتخاذ إىل سبيله يف كالربز نظام يكن لم لذا املالية؛
خيارات موظفيها عىل أغدقت التي الرشكات كانت أيًضا. ذلك يف ترغب تكن لم املشرتكة
فمن رواًجا. األشد األسهم صاحبة — ديبوت وهوم وسيسكو مايكروسوفت — األسهم

يتلقاها؟ هدية يف سيدقق كان الذي ذا
ملجلس تقريبًا الوحيدين الرصيحني املؤيدين مانجر وتشاريل بافيت وارين كان
من ضغط وتحت محدوًدا، السيايس نفوذهما كان محنته. يف املالية املحاسبة معايري
من ليس بأنه املجلس سلَّم فقد املالية.23 املحاسبة معايري مجلس تراجع الكونجرس
معادلة وفق تقديًرا، تدرج أن الرشكات عىل لكن كنفقات، الخيارات احتساب الرضورة
السنوية. تقاريرها يف سفلية حاشية ضمن منحتها التي الخيارات لقيمة بالك-سكولز،
قال أيًضا. األخرى األطراف بعض وكذلك قدًما، امليض بإمكانه الخيارات طرف كان
مجلس إثناء عىل السياسية قدرتهم التنفيذيون الرؤساء أظهر إن «ما بعد: فيما بافيت
بأنهم أحسوا حتى قرارهما، عن والبورصة املالية األوراق ولجنة املالية املحاسبة معايري

أيًضا.»24 األخرى األشياء من الكثري فعل عىل القدرة يملكون

تسعري فمعادلة املالية؛ املحاسبة معايري مجلس صف يف واقفني املالية أساتذة أغلب كان
عن أُفصح إذا ينبغي. مما أكثر حماًسا يُبدوا لم لكنهم معادلتهم،25 النهاية يف الخيارات
أن ويبدو البيانات. هذه األسهم سوق فستَفرز السنوية، التقارير يف الخيارات بيانات
األرباح قوائم إىل أخريًا الخيارات تكاليف نُقلت فعندما ذلك، يف ني محقِّ كانوا األساتذة
من املحاسبة إىل النظر لكن األسهم. أسعار عىل ملحوظ أثر لها يكن لم ،٢٠٠٦ سنة
فاملكان املالية. أساتذة جانب من تقليديٍّا ً خطأ كان فقط األسهم أسعار عىل أثرها منظور
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فالرشكات الرشكة. داخل هو يكون ما أهم للخيارات املحاسبي املعيار فيه كان الذي
منْح إدارة يف اإلدارات ومجالس التنفيذيني املسئولني معظم أخفق وقد تقيسه، ما تدير

معقولة. بطريقة الخيارات
مجرد ال األداء نثيب كي إنه بقولهم األجور وخرباء املالية أساتذة من كثري جادل
ممارسة أسعار عىل التنفيذيني املسئولني خيارات تشتمل أن ينبغي املحض، الحظ
يُثاب ال الطريقة وبهذه الرشكة. عمل مجال يف األخرى باألسهم أو ككل بالسوق مرتبطة
تفوَّقت فإذا فيها. ركود عىل يعاقبون وال السوق يف انتعاش عىل التنفيذيون الرؤساء
تحقق ال تتفوق، لم وإذا قصري، وقت ويف هائلة أرباًحا تربح كانت قريناتها عىل رشكتهم
تقييدها رضورة عليها ترتب محاسبية تعقيداٌت الخيارات من األنواع تلك صاحبت ذلك.
ذلك من بدًال التنفيذيني رؤساءها تعطي كانت الرشكات. تجنبتها وبالتايل األرباح؛ مقابل
يف الفعيل. والسعر ممارستها سعر يتساوى التي العادية الخيارات من واملاليني املاليني
نجوم كبار بعض ذلك دفع العرشين، القرن تسعينيات يف الصعود إىل املتجهة السوق
أول كوكاكوال مدير جوزيويتا (كان املليارات أصحاب مصافِّ إىل التنفيذيني الرؤساء
ثروات أصحاب املتوسطة القدرات ذوي من كثريين وجعلت املكانة)، تلك يبلغ موظف

مليون. بمائة منها الواحدة تقدر
أدق بدرجة باملطالبة اإلفراط هذا من الحد والبورصة املالية األوراق هيئة حاولت
حيث عكسية؛ نتائج آتت الخطوة هذه لكن التنفيذيني، املسئولني أجور عن اإلفصاح من
منطقها (كان املتوسط، التنفيذيني رؤسائها أجور تجاوز لضمان اإلدارة مجالس ناضلت
فوق أجًرا تمنحه أن بد فال املتوسط فوق تنفيذيٍّا رئيًسا أردت إذا إنك قولها ذلك يف
استقطاع يُلغي قانونًا ١٩٩٢ سنة بسنِّه أيًضا مساهمته للكونجرس كانت املتوسط).
األجر يكن لم ما سنويٍّا دوالر مليون عن تزيد التي األجور كل من الرشكات رضيبة
فعله ما وكل األداء. إىل املستند األجر منتهى بمنزلة الخيارات كانت األداء. إىل مستنًدا

منها. املزيد تمنح الرشكات جعل أن القانون
وكل سكولز — بالك معادلة يف عليه؟ تثيب الخيارات هذه كانت الذي األداء نوع ما
به.26 املرتبط السهم تقلب مع ما خيار قيمة تزداد األخرى، الخيارات تسعري معادالت
أي تقلبًا؛ أكثر رشكتهم سهم جعلهم نظري أجًرا يُعَطْون التنفيذيون الرؤساء كان وهكذا
حسن؛ يشء التقلب من املزيد بأن البعض جادل املخاطر. من مزيد عىل إقدامهم نظري
املخاطر. من النفور إىل تاريخيٍّا مالوا الكبرية بالرشكات التنفيذيني املسئولني ألن نظًرا

األداء. مقابل باألجر يتعلق فيما املساهمني من كثري ببال كان ما هذا ليس ربما لكن

283



السوق عقالنية خرافة

الخيارات وراء من مليارديرات ليصبحوا التنفيذيني للرؤساء الفرصة إلتاحة كان كما
كان ما أهذا وهوس. بشدة رشكتهم سهم بسعر ني مهتمِّ منهم كثريين جعل أثر أيًضا
املساهمني. باختالف تختلف الزمنية األطر ألن لالهتمام؛ مثري سؤال إنه املساهمون؟ يريده
التنفيذيني املسئولني وبني بينهم اتصال حدوث كان الذين املحرتفني للمستثمرين فبالنسبة
منتصف فحتى يوم. بعد يوًما الِقرص يف آخذًا الزمني اإلطار ذلك كان مرجًحا، أمًرا
فجأة املشرتكة االستثمارية الصناديق أعمال انترشت عندما — العرشين القرن ستينيات
هو احرتافية بطريقة مدار صندوق يف املالية بالورقة االحتفاظ زمن متوسط كان —
عام. من أقل الفرتة تلك كانت العرشين القرن تسعينيات أواخر وبحلول سنوات، سبع

املائة. يف ١٠٠ السنوي املحفظة دوران معدل وتجاوز
كتب السنوية. ربع األرباح تقارير عىل أشد تركيًزا املحرتفون األموال مديرو ركز
«افتتان يقول: — للمساهمني» املضافة «القيمة مصطلح صاحب — رابابورت ألفريد
يشء هو الحقيقة يف بل بشدة، محريًا ليس السنوية ربع باألرباح األموال توظيف مديري
لكنهم آخرين، أناس أموال عن مسئولون وكالء عليها يهيمن سوق يف تماًما عقالني
فاحتفاظ املراجحة، حدود هذه كانت الشخصية.»27 مصالحهم لتحقيق أيًضا يسعون
سلوك عن كبريًا اختالًفا يختلف سلوًكا يتطلب كان ما غالبًا أموال كمدير بوظيفته املرء

املايل. االقتصاد علم به يقول الذي االفرتايض العقالني املستثمر
آخر داٍع هناك وكان السنوية. ربع األرباح عىل الرتكيز دواعي أحد ذلك كان
كان ما رشكة سهم سعر أن — املالية أساتذة بحوث من سنوات أثبتت كما — وهو
السوق، توقعته مما أعىل سنوية ربع أرباح عن اإلعالن بعد صعوًدا االنجراف إىل يميل
كان العرشين، القرن ثمانينيات بحلول أمل. بخيبة السوق أصيبت إذا هبوًطا واالنجراف
املراجحة رشكة عمدت حيث الدقة؛ من بيشء السوق تتوقعه ما يقاس أن املمكن من
تنبؤات تجميع إىل و«زاكس» كول» «فريست تلتها ثم البداية يف ريان» آند جونز «لينش،
املستثمرون بدأ «إجماعية». تقديرات يف ودمجها سرتيت وول محليل عن الصادرة األرباح
أرباح لتقرير الفوري األثر عىل بالتايل مؤكدين األرباح، مفاجأة اسرتاتيجيات يتبعون
كان العرشين، القرن تسعينيات منتصف وبحلول عنه. يتخلف أو اإلجماع عىل يتفوق
منفردة مرجعية نقطة أهم صار قد غالبًا، يسمى كان كما «العدد» أو اإلجماعي، التنبؤ

القصري.28 املدى عىل الرشكات ألداء
يحاولون الذين املشغولني للمستثمرين واحًدا مصدًرا أتاح إذ مزاياه؛ للعدد كان
أو املحاسبية التغيريات بشأن للقلق مضطرٍّا املرء يكن لم ما. رشكة أداء عىل الحكم
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عالج كما العدد. هذا يف بالفعل تظهر كانت ألنها واحدة؛ مرة تُرصف التي املرصوفات
العرشين القرن وسبعينيات ستينيات يف املالية أساتذة لدى كانت كبرية شكوى العدد
املنطقية الناحية من تامة «غري كانت املحللني تقارير فمعظم سرتيت؛ وول أبحاث بشأن
ماري وتلميذته — شيكاجو بجامعة األستاذ — لوري جيمس قال كما القيمة» وعديمة
سعر كان إذا فيما النظر حتى أو «تحديد يف أخفقت لقد شاكيني. ١٩٧٣ سنة هاميلتون
إذا غبيٍّا سيبدو أنه محلل أي يعرف واآلن ال.»29 أم التقييم جوهر بالفعل يعكس السهم

اإلجماع. إىل بالنسبة موقفه إىل ما بصورة يُرش لم
ما دائًما خطريًا. معها صار التي الجودة من كان اإلجماعي العدد ألن ذلك كان
هدًفا مرة ألول اإلجماعي العدد ر ووفَّ باألرباح. كثريًا يهتمون التنفيذيون املسئولون كان
األسهم عىل القائمة األجور يف النمو ر وفَّ حني يف عموًما، عليه ومتفًقا وواقعيٍّا واضًحا
كان املستهدف، من أقل ما رشكة أرباح جاءت فإذا الهدف. ذلك لتحقيق كبريًا حافًزا
عىل تفوَّقت وإذا التنفيذيني، املسئولني كبار ثروة معه وتنخفض ينخفض السهم سعر
للتفوق األمر يتطلَّبه ما كل العقالنيون التنفيذيون املسئولون فعل ثراءً. ازدادوا العدد،

العدد. عىل
هناك وكانت الجماعي، التقدير يف التالعب عىل الصدد ذلك يف نهج أشهر اشتمل
املحللني تقنع بأكملها قطاعات أو رشكات كانت األحيان بعض يف ذلك. لفعل طريقتان
عادة يُختار البديل هذا وكان األرباح. غري مقياس باستخدام بتغطيتها يقومون الذين
— املديونية عايل الكابل تليفزيون قطاع دأب فقد متقلِّبة. أو سلبية األرباح ألن نظًرا
القيمة وانخفاض والرضائب الفوائد احتساب قبل األرباح إعالن عىل — املثال سبيل عىل
وذلك قيمته»، من «التقليل فكانت الجماعي التقدير لتغيري األخرى الطريقة أما واإلهالك.
املمارسة هذه وكانت عليها. التفوق يسهل تقديرية أرباًحا يصدرون املحللني بجعل
األكثر وتحقق باألقل تعد أن النهاية، ففي محمودة. كممارسة األحيان بعض يف تصوَّر
استخداًما صار األرباح مستهدفات بشأن التفاوض لكن العكس. تفعل أن من أفضل
األمر املستثمرون أدرك عندما سيما وال واملحللني، التنفيذيني املسئولني لوقت غريبًا
عىل التفوق عىل قادرة تكون أن بد ال مقدرة بنصف تتمتع إدارة أية أن يفرتضون وبدءوا
تسعينيات أواخر ويف املطاف. نهاية يف لنفسها وضعه بشأن تفاوضت من هي مستهدف
أعىل تكون األسهم» إليرادات معلنة غري «أرقاًما يتبادلون املحللون بدأ العرشين، القرن

لديهم. لني املفضَّ األموال مديري مع الرسمية تنبؤاتهم من
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بعيدة أشواًطا الرشكات فقطعت الفعلية؛ األرباح يف للتالعب أيًضا اإلغراء ازداد
ال بحيث املعامالت فجدولت الفصل، نهاية قبل باملبيعات الخاصة مستهدفاتها لتحقيق
عمليات تكوم كانت ذلك، عدا ما كل يخفق كان وعندما األرباح. مسار يف خلًال تُحدث
املستقبلية الفصول تبدو بحيث واحد سيئ فصل يف الهيكلة» إعادة و«تكاليف الشطب

الواقع. تحسني عىل مقدًما املالية العافية بمظهر الظهور كان حاًال. أحسن

صعوديٍّا. الرشكة أرباح مسار دام ما بمشكلة ليس فصل إىل فصل من األرباح نْقل
«كان» العرشين، القرن تسعينيات فرتة معظم طوال األمريكية الرشكات ملعظم وبالنسبة
لدائرة تعلنها الرشكات كانت التي األرباح جُمدت ،١٩٩٨ سنة ويف صعوديٍّا. االتجاه
هذا ملعظم كان صعودها. فواصلت للمستثمرين تعلنها كانت التي أما الدخل، رضيبة
كمرصوفات أُعلنت التي األسهم خيارات أرباح من الدوالرات بمليارات عالقة التضارب
التي األخرى والرشكات كوم وورلد ويف إنرون يف لكن املستثمرين، دون الرضائب ملحصل
مواجهة يف األرباح مستهدفات لتلبية النضال ض تمخَّ بالضبط، الخطأ هذا ترتكب لم

أيًضا. االحتيال عن لآلمال املخيبة املبيعات
تباطؤ عىل بادرة أية إن حتى لألرباح، بالنسبة االرتفاع شديدة األسهم أسعار صارت
قال الهبوط. نحو التنفيذيني) الرؤساء ثروات (وبصحبتها تدفعها أن يمكنها كان النمو
سهم بطبيعته هو قيمته من بأعىل املقدَّر «السهم ذلك: كل انتهى أن بعد جنسن مايكل
معظم جنسن قىض تلك.» أسعاره يربر أداء تحقيق من رشكته إدارة فريق يتمكن لن
رشكة وهي جروب، مونيتور لدى جزئي بدوام يعمل العرشين القرن تسعينيات عقد
كبري قدر عىل كان لذا ١٩٨٣؛ سنة األعمال إلدارة هارفرد كلية أساتذة سها أسَّ استشارية
تخفيض هي لهم نصيحته كانت املأزق. هذا يف كانت التي اإلدارة بفرق االتصال من

قبوًال.30 يلقى ذلك يكن لم وعادة بالبيع. املستثمرين إلغراء أسهمهم؛ سعر
إىل أسهمهم سعر لدفع ربًحا أكثر أخرى وسيلة التنفيذيني املسئولني لدى كان
وذلك — لهم اململوكة أسهمهم بيع إما بإمكانهم كان األسهم. بيع وهي أال االنخفاض،
بيع وإما — السهم من التخلص ثم األسهم لرشاء خياراتهم بممارسة األوىل بالدرجة
زيادة إىل الفعلني هذين كال أدى جديدة. أسهم بإصدار وذلك للرشكة، اململوكة األسهم
ويف السهم. سعر عىل نزوليٍّا ضغًطا وضع مما األسهم؛ من املتاح املعروض يف حادة
بإصدارها — األمريكية الرشكات أن شاليفر ألندريه سابقان تلميذان اقرتح ،٢٠٠٢ سنة
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— منخفضة األسعار تكون عندما رشائها وإعادة مرتفعة األسعار تكون عندما األسهم
املستثمرون يستطع لم الذي األهمية حاسم املراجحة دور تلعب األمر حقيقة يف كانت
لم األقل عىل العقالنية من قريبة مسافة عىل السوق أبقى ما لعبه. املحرتفون
التنفيذيون الرؤساء كان ما بقدر القرش بأسماك األشبه املحرتفون املراجحون يكن

الشخصية. مصالحهم عىل الحريصون
أنفسهم التنفيذيون املسئولون فيها أوهم التي الرشكات يف الكربى املشكالت برزت
الوهم هذا يؤيدون بالتأكيد املالية أساتذة كان قيمتها. من بأعىل مقدَّرة غري أسهمهم بأن
«لم بعد: فيما جنسن قال بعقالنية. األسعار تحدد السوق بأن بمجادلتهم عقود منذ
القصة.» لهذه اإلدارة مجالس غرف يف وال األكاديمية األوساط يف ال إصغاء هناك يكن

مع معرب نقاش يف دخل قد جنسن كان العرشين، القرن تسعينيات منتصف يف
تلميذ برينان كان أنجلوس. لوس يف كاليفورنيا بجامعة املالية أستاذ برينان، مايكل
العرشين، القرن ستينيات أواخر يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف سكولز مايرون
السوق، كفاءة مؤسسة من جزءًا كان .١٩٨٩ سنة األمريكية املالية جمعية رئيس وكان
برينان كتب الرشكات. عمل كيفية حول جنسن رأي أزعجه ذلك من الرغم عىل لكنه
بأن القائل البسيط، الوكالة نموذج يف ضمنًا املعنيَّ املوقف، «أرفض يقول: ١٩٩٤ سنة
هناك الشخصية. املالية بحوافزهم فقط مدفوعة التنفيذيني الرشكات مسئويل قرارات
أهميتها لها — والعدالة والرشف واملسئولية الواجب مثل — أخرى أخالقية اعتبارات

أيًضا.»31
عىل برينان أن واضًحا صار ،٢٠٠٠ سنة الهبوط يف األسهم أسعار بدأت أن بعد
تنخفض أرباحها — سيستمز سيسكو وهي — العالم يف قيمة األعىل الرشكة رأت صواب.
طريقها. تضلَّ لم ذلك ومع دوالًرا، ١٤ إىل دوالًرا ٨٠ ينخفضمن سهمها وسعر صفر إىل
الرشكة لدى كانت قبل. من عصيبة أوقاتًا عايش أن سبق تنفيذي رئيس رأسها عىل كان
زمنًا منصبه شغل الذي إدارتها مجلس رئيس رسخها واملرونة التكيف قوامها ثقافة
من أميال مبعدة عىل زال ما سهمها سعر كان حني ويف ،٢٠٠٨ عام وبحلول طويًال.
٨ لتصبح مرات ثالث أرباحها ضاعفت قد الرشكة كانت ،٢٠٠٠ سنة بلغها التي ذروته

أهميتها. املعنوية لألمور كانت السنة. يف دوالر مليارات
بكلية السابق واألستاذ اإلداري الباحث — كولينز جيم نرش ،٢٠٠١ سنة يف
كان العظمة. إىل التوسط من ارتقت التي الرشكات عن كتابًا — األعمال إلدارة ستانفورد
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أستاذ أي سيختاره كان ما بالضبط هو العظيم» إىل الجيد «من كتاب يف النجاح معيار
عرشة إحدى كولينز اختار ككل. السوق بشدة يفوق للمساهمني عائد تحقيق وهو مالية،
إىل نظر ثم األقل، عىل عاًما عرش خمسة مدة عليها وحافظت القفزة هذه حققت رشكة
املشرتكة القواسم بعض هناك كانت القفزة. هذه تحقيق من لتمكينها بالفعل حدث ما
كولينز كتب منها. واحًدا يكن لم التنفيذيني املسئولني حوافز هيكل لكن لالهتمام، املثرية
ذلك. يفعل لم وبعضها مكثًفا، استخداًما األسهم الرشكات بعض «استخدمت يقول:
كبرية استفادة حقق بعضها يفعل. يكن لم وبعضها مرتفعة، رواتب يدفع كان بعضها
رشكة عرشة اإلحدى عن ابتعد عندما حتى يفعل.» لم وبعضها العالوات، حوافز من
تكن لم األخرى، بالرشكات وقارنها عظيمة رشكات إىل جيدة رشكات من تحولت التي
االقتصادية الحوافز ببساطة، التنفيذيني. املسئولني أجور يف تمييزها يمكن أنماط هناك

الحاسم.32 العامل تكن لم

تدريبية دورة ابنته حرضت ،١٩٩٨ سنة ففي هناك؛ جنسن يستسلم لم بطبيعته
فروع أحد الندمارك كانت فرانسيسكو. سان يف إديوكيشن الندمارك رشكة نظمتها
سبعينيات يف الذات لتحقيق نموذًجا تمثل التي ترينينج، سيمينارز إرهارد مؤسسة
املياه. دورات استعمال اسرتاحة فرتات ندرة هو به تُعرف ما وأكثر العرشين القرن
والتواصل األصالة تعزيز عىل ترينينج سيمينارز وإرهارد الندمارك من كل ركزت

الواضح.
عودتها بعد وذلك متوترة، عالقة بها يجمعه كان الذي بأبيها، جنسن ابنة اتصلت
بما وافتُتن فرانسيسكو سان إىل فسافر الدورة، تلك تجربة منه وطلبت الدورة، من
سيمينارز إرهارد مؤسس — إرهارد فرينر التقى النهاية ويف املؤسسة، يدرس بدأ رأى.
إىل فانتهيا الرشكات،33 لسلوك جنسن نماذج ينقص ما بحث مًعا وبدآ — ترينينج
جنسن قال ملتبس. أخالقي منظور من الرشف ليس الرشف، هي املفقودة الحلقة أن
من مقتبس والكالم — يعني مما كلمته»؛ «يحرتم أنه يعني «رشيًفا» اإلنسان كون إن

إما: أنك — التقديمية عروضه أحد يف الباوربوينت رشيحة

وإما املحدد، الوقت يف ووعودك التزاماتك عىل تحافظ •
فإنك: وعد أو التزام عىل الحفاظ يف تخفق عندما •

تستبينه. عندما اإلخفاق بذلك تعرتف –
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التزاماتك عىل يعتمدون كانوا ملن فيها تسببت فوىض أية وتزيل –
ووعودك.34

املايل السوق بيئة يف أو ما رشكة يف القواعد تلك روعيت إذا إنه قائًال جنسن جادل
وتستدام. اآلن الحال عليه مما بكثري أكرب اقتصادية قيمة فستُنشأ نطاًقا، األوسع

جنسن كان الحجة. هذه قدم َمن هو التفاصيل من األهم لكن معقولة. حجة إنها
القائمة الحوافز وأن أكثر، تعرف املالية األسواق أن لفكرة تأثريًا األكثر النصري قبل من
بأن يعرتف فهو اآلن أما وازدهاًرا. كفاءة أكثر عالم إىل املرور تذكرة املالية السوق عىل
تقررها لم قاعدة اتباع يف السوق يف املشاركون أخفق فإذا كافية؛ ليست الحوافز تلك
أن تستطيع ال السوق إن أي فعالة؛ األسواق تكون فلن — الرشف وأعني — السوق

نفسها. تحكم
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عرش السادس الفصل

أحدمها هيزمان تالر وديك جنيفاما
القاضية بالرضبة اآلخر

املدوِّي. النرص ودون التعادل فوق يشء إىل السوق؟ عقالنية حول الجدال انتهى إالم

∗∗∗

— شيكاجو بجامعة األعمال إلدارة بوث كلية ٢٠٠٨ سنة منذ يت ُسمِّ ما طالب يؤدي
كل — البالد يف والقانون األعمال مجال يف األبرز الكليات معظم يف نظرائهم مثل مثلهم

«حماقات». تسمى الجارية األحداث تتناول ساخرة موسيقية مرسحية سنة
٢٠٠٢ لسنة بشيكاجو األعمال إدارة كلية استعراض تضمنها التي الفصول بني من
فاما جني األستاذين دوري يؤديان طالبني نت تضمَّ صورية موسيقية مالكمة مباراة
األثقال رفع عىل عكف والذي — فاما شخصية د جسَّ الذي الطالب غنَّى تالر. وديك
عىل «كفاءة» أغنية — الرياضية البنية ذي األستاذ إىل شبًها أقرب يكون كي ألسابيع
الذي ذا (ومن السطح». عىل كمان «عازف مرسحية من املقتبسة «تقاليد» أغنية أنغام
جني فاما، املخاطر؟/جني يف الفصل القول له يكون األسواق/أن أبا بصفته الحق، له

كفاءة!) فاما! جني فاما، كفاءة!/جني فاما!
تالر شخصية جسد والذي — ملحوظ نحو عىل األضعف البنية ذو نظريه أدى
(املستثمرون إيروسميث. لفرقة حلو» «إحساس أغنية من مايل طابع ذات نسخة —
سيئ، بخيالك!/خرب عوامل ثالثة تفسري تستطيع بسطاء/ال عقالنيني نشطاء ليسوا
بالكاذب/إحساس وصفي يمكنك ال املال، بعض ممتازة/سأربح األسواق تكون عندما

حلو.) حلو/إحساس
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مذيع فأعلن القاضية، بالرضبة اآلخر أحدهما هزم تماًما، الغناء من الفراغ بعد
حتى نعم، الجدل.»1 يستمر الليلة، هذه واضح فائز وجود لعدم «نظًرا قائًال: الحلبة
كميات مواجهة يف حتى العرشين، القرن تسعينيات يف األسهم سوق فقاعة تفريغ بعد
جامعة يف الطالب كان األسهم، أسواق جنون حول والنظريات الجديدة األدلة من ضخمة
ناحية من بالتعادل. انتهت مباراًة السوق عقالنية حول الجدال يرون زالوا ما شيكاجو
أيدي عىل دروس تلقي يمكنهم وكان جداًال، هناك أن يعرفون كانوا األقل عىل أخرى،

تالر. ديك

بني اشتُهر ،١٩٩٥ سنة شيكاجو إىل كورنيل من تالر فيه انتقل الذي الوقت بحلول
لدورية يكتبه كان الذي الدوري العمود شهرته أسباب أهم من كان االقتصاديني.
االقتصادية الجمعية دشنتها مطبوعة وهي بريسبكتفز»، إيكونوميك أوف «جورنال
الجارية التطورات عىل التخصص متزايدي االقتصاديني إلطالع ١٩٨٧ سنة األمريكية
املؤسسني املحررين من واحًدا ستيجلتز جوزيف وكان النائية. االقتصاد علم ربوع يف
«محاولة عدد كل صفحات عدة من ممتاز مساحة تالر إعطاء إن وقال للمطبوعة،
كيف يعرف — ستيجلتز أضاف حسبما — تالر أن ذلك عىل زد املهنة». آفاق لتوسيع

يكتب.
املعتقدات تعديل يف بارعة ممارسات تالر كتبها التي شاذة» «حاالت أعمدة كانت
نجد ما غالبًا ملاذا األسهم؟ أسعار يف يناير ظاهرة استمرت ملاذا ًقا. مرتفِّ تعديًال الراسخة
تقديم األمريكيني من ا جدٍّ كثريون يْؤثر ملاذا املزايدة؟ يف يبالغون املزادات يف الفائزين
ثم عليهم املستحق من أكثر رضائب باقتطاع (بسماحهم للحكومة فائدة تدر ال قروض
العثور يمكن ال األجوبة أن من متأكد أنه قط تالر يزعم لم مسددة)؟ مبالغ اسرتداد
وصفها التي األمثلة لكن االقتصاد، لعلم القيايس العقالني الفكري النموذج داخل عليها

مزعجة. أسئلة إثارة عىل إال تساعد لم
وقد ميلر، ملريتون بالنسبة ينبغي مما أكثر كان املهذب التعديل هذا مثل حتى
املالية تدريس هيئة إىل تالر انضمام دون الشديدة الفخري األستاذ معارضة حالت
انضمام يريدون بشيكاجو األعمال إدارة كلية يف آخرون هناك كان شيكاجو. بجامعة
السلوكية للعلوم أستاذًا يمنع ما هناك يكن لم السلوكية. للعلوم أستاذًا فُعنيِّ إليهم، تالر
املالية؛ يمارس بدأ إنه بل فعله. تالر واصل ما وهو عنها، والكتابة املالية تدريس من
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أستاذ فولر، راسيل يديرها رشكة باب عىل الفتة إىل اسمه ١٩٩٨ سنة أضاف حيث
آند فولر رشكة كانت طويل، وقت ميض وقبل واشنطن. والية جامعة يف السابق املالية
عىل قائمة السرتاتيجيات وفًقا الدوالرات من مليارات عدة تدير ماندجمينت أسيت تالر

السلوكية». «امليزة
التي الكلية يف محرتًما ثريٍّا أستاذًا — الصوت مسموع غري يعد لم الذي — تالر صار
لجنة أضفت ،٢٠٠٢ سنة ويف للمالية. الحديثة الدراسة مقر نفسها تعترب زالت ما كانت
العام لذلك االقتصاد يف نوبل جائزة نصف منحت حيث الرشعية؛ من أخرى درجة نوبل
قد تفرسكي عاموس (كان النفس. علم يف ومعلِّمه املقرب تالر صديق كانيمان، لدانيال
التجريبي االقتصاد علم رائد إىل اآلخر الجائزة نصف فذهب سنوات، بست ذلك قبل مات

سميث.) فرينون
ثورة خضم يف قتال ساحة يف كانتصارات ال املهمة األحداث هذه تالر استقبل
الثانية. العاملية الحرب بعد ما ومالية اقتصاد لتجاوزات حتمي كتهذيب بل أكاديمية،
يف فيرش لتكريم جلسة ففي فيرش؛ إرفينج إىل كعودة األمر األحيان بعض يف صوِّر بل
املالية جدُّ أجرى كيف تالر وصف األمريكية، االقتصادية للجمعية ١٩٩٧ سنة اجتماع
أدق فكرة عىل للحصول العرشين القرن عرشينيات أوائل يف األملان مع لقاءات الحديثة
يف كعاملني النفس وضبط املوضة ن وضمَّ التضخم، زيادة تجاه فعلهم رد طبيعة عن
الرياضيات إدخال عىل … فيرش «ساعد تالر: قال املستقبلية. األرباح قيمة يف تفكريه
باألبحاث كثريًا أشبه بدا بما مرصعة كانت التحريرية أعماله لكن االقتصاد.» علم يف
املفاهيم هذه الشباب لالقتصاديني «تُدرَّس شاكيًا: قال ثم العقيل. واالستدالل السلوكية
النص ويقرءون يرجعون قلما لكنهم ذلك)، إىل وما البيانية والرسوم (املعادالت الحديثة
معادالتنا تحديث لنبدأ الوقت وحان الكلمات، إهمال عن لنكفَّ الوقت حان لقد املحيط.

السلوكية.»2 العوامل هذه لتشمل

السلوكي التحديث هذا كان يتخذونها، التي والقرارات األفراد بدراسة يتعلق وفيما
الناس أن يف قط ينازعوا لم واملالية االقتصاد أساتذة فمعظم خالًصا. نجاًحا للمعادالت
وجه عىل املالية أساتذة أن هي القضية كانت غريبة. اختيارات عىل أحيانًا يُقِدمون

الناس. ال األسعار يدرسون كانوا ذلك. أهمية سبب يدركون يكونوا لم الخصوص
عىل للمستثمرين «املشورة» يقدمون أنفسهم هؤالء املالية أساتذة من كثري كان
يف ال. أم سيتَّبعها أحد كان إذا فيما قط يفكروا لم أنهم هنالك ما وكل الخط، طول
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صناديق مديري املتلقي الطرف عىل هم َمن أغلب كان عندما العرشين، القرن سبعينيات
العاديني األشخاص اتخاذ بكيفية هذا االهتمام غياب يكن لم ربما محرتفني، تقاعدية
األفراد كان العرشين، القرن تسعينيات بحلول لكن كبري. شأن ذا املال بشأن قراراتهم

املالية. مصائرهم مسئولية متزايد نحو عىل يتولَّْوَن
الدخل تأمني قانون نتيجة كبري حد إىل التحول هذا جاء املتحدة، الواليات يف
التقاعدية الصناديق مديري من كثريًا حوَّل الذي نفسه، ١٩٧٤ لسنة للموظفني التقاعدي
القانون هذا أجرب كما ماركويتز. هاري نهج عىل يسريون كميني محللني إىل البالد يف
التقاعدية، اللتزاماتهم الهائلة التكلفة قبول عىل بالرشكات التنفيذيني املسئولني أيًضا
حدها إىل التكلفة تلك بتقليل وذلك بعقالنية، التنفيذيون املسئولون هؤالء فاستجاب
الدخل تأمني قانون صدور بعد تأسست رشكة تجد أن الصعب من لذلك نتيجة األدنى.
— الجديدة الرشكات حوَّلت حيث تقليدي؛ تقاعدي برنامج لديها للموظفني التقاعدي
األول املقام ويف العمال، يديرها التي الربامج إىل املخاطر — العريقة الرشكات من وكثري

(ك). ٤٠١ التقاعد برنامج
املزايا استشاريي أحد رأى الرضائب بقانون قسم إىل الصعب االسم هذا يشري
استثمارية حسابات بإنشاء العمل ألصحاب سيسمح أنه بنسلفانيا والية يف التقاعدية
للمدخرات كوعاء مزاياه (ك) ٤٠١ التقاعد ولربنامج لعمالها.3 الرضائب مخفضة
ال ما وهو أخرى، إىل وظيفة من التقاعدية األموال نقل بسهولة يمكن حيث التقاعدية؛
القرارات أمام الفرص من مدهشة جديدة مجموعة أتاح أنه كما املعاشات. عىل ينطبق

السيئة. املالية
املنشور الزيتون» وشجرة «اللكزس الذائع كتابه يف فريدمان توماس الصحفي كتب
عىل السوق عليه تهيمن الذي املتعولم االقتصادي للمشهد استقصاءً ويمثل ،١٩٩٩ سنة
تُستثمر الذي املكان عن ضئيلة فكرة إال أبويك لدى يكن لم «ربما يقول: متزايد، نحو
بالصناديق قائمة لهم تُقدم العمال من فكثري اآلن أما كيف، وال التقاعدية أموالهم فيه
عىل كفيشات أموالهم لون ينقِّ وهم واملخاطر، العوائد من مختلفة أنواع عىل تشتمل
هي التي ويعاقبون الناجحة املشرتكة االستثمارية الصناديق فيثيبون روليت، طاولة

ذلك.»4 دون
كاد لكنه للبعض. هكذا بدا وربما تمكينيٍّا، يبدو التغيري هذا فريدمان جعل
الفتور، إىل تميل النشطة فالصناديق رها. تصوُّ يمكن استثمار اسرتاتيجية أغبى يكون
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الصناديق إىل الداخلة للتدفقات تحليل وجد التعايف. إىل تميل الفاترة والصناديق
املشرتكة االستثمارية الصناديق يف املستثمرين أن منها والخارجة املشرتكة االستثمارية
املشرتكة االستثمارية الصناديق «إثابة عرب األوىل بالدرجة — حققوا امللكية حقوق يف
بني فقط املائة يف ٢٫٥٧ بنسبة متوسًطا سنويٍّا عائًدا — نجاًحا» األقل ومعاقبة الناجحة
بل سنويٍّا. املائة يف ١٢٫٢٢ حقق بورز آند ستاندرد أن حني يف و٢٠٠٢، ١٩٨٤ عامي
الصناديق هذه حتى تواكب لم األزمنة، كل يف الكربى الصعود إىل املتجهة السوق وأثناء
جاءت (ك) ٤٠١ التقاعد لربامج االستثماري األداء أن أخرى دراسة ووجدت التضخم.5
مئويتني نقطتني بنحو باحرتافية تدار التي التقاعدية الصناديق عن متأخرة مرتبة يف
سنة أربعني ملدة سنويٍّا دوالر آالف ١٠ جنِّب لكن الكثري، باليشء هذا يبدو ال قد سنويٍّا.6
نقطتني اطرح دوالر. مليون ١٫٥ النهاية يف لديك وستجد سنويٍّا، املائة يف ٦ عليها واربح

دوالر. ألف ٥٥٠ بمقدار املبلغ وسينخفض السنوي العائد ذلك من مئويتني
العقيم. السلوك من النوع لهذا مجاًال السائدان األكاديميان واالقتصاد املالية ترتك لم
من تالها وما تفرسكي وعاموس كانيمان دانيال وضعها التي اإلمكانيات نظرية كانت
الصناديق مالحقة كانت بالكلية. السلوك بهذا تُعنى سلوكية اقتصادية أبحاث من فيض
التمثيل مبدأ السلوكيون سماه ما عىل نموذجيٍّا مثاًال — املثال سبيل عىل — النشطة
ليقيسوا حديثة بيانات من صغرية عينة يستخدمون املستثمرون كان حيث اإلرشادي؛

الصناديق. مديري أحد قدرة — غالبًا خاطئ نحو عىل —
ثمانينيات أوائل يف املتحدة الواليات إىل انتقل قد كالهما وتفرسكي كانيمان كان
تفرسكي ووصل بريكيل، يف كاليفورنيا جامعة إىل كانيمان وصل حيث العرشين؛ القرن
قبل عملهما أهمية اإلعالم وسائل أدركت ستانفورد. يف الخليج من اآلخر الجانب عىل
«ديسكفر» مجلة فقدمتهما طويل. بزمن األكاديمية املالية يف هم َمن معظم يدركها أن
مجلة بحثت بعام ذلك وبعد .١٩٨٥ سنة عريض قراء جمهور إىل الصيت ذائعة العلمية
ببضع ذلك بعد «موني» مجلة وتبعتهما للمستثمرين. بالنسبة عملهما معنى «فورتشن»
خزانة مللء يكفي ما العاديني للقراء أفكارهما ترشح التي الكتب من اآلن وهناك سنني.7

خزانتني.8 أو كتب
أوف «جورنال دورية يف مقالتني بنرش إال السائدة األكاديمية املالية تنتبه لم
كان السن يف متقدم هيبي وهو أودين، تريانس هو املؤلف كان .١٩٩٨ سنة فاينانس»
القرن ثمانينيات أواخر يف بريكيل يف البكالوريوس عىل للحصول تعليمه إلتمام عاد قد
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لكن النفس، علم يف الدكتوراه عىل للحصول البقاء أودين أراد كانيمان. فبهره العرشين
كانت أودين أن — ما حد إىل — والسبب املالية، إىل ذلك من بدًال دفته حوَّل كانيمان
لنيل عمله أثناء أفضل. رواتب تدفع كانت األعمال إدارة كليات وأن يعولها أرسة لديه
املحافظ عىل التأمني رشكة صاحب (كان بريكيل يف األعمال إدارة كلية يف الدكتوراه
العمالء بيانات من كنز عىل يده أودين وضع املشوَّش)، الداعم مرشفه روبنشتاين مارك
مما أكثر معامالت لهم العمالء هؤالء أن فاكتشف الخصم، سمارسة أحد من املستمدة
مما كثريًا أقل ربًحا مجموعهم يف وحققوا الجيد، األداء ذات األسهم ويالحقون ينبغي،
أن للنظر الالفت بمؤرش. املرتبطة الصناديق ببساطة اشرتوا أنهم لو سيحققونه كانوا
أودين نرشها التي املقاالت أثارت املقاييس. هذه كل حسب النساء من أسوأ كانوا الرجال
العالم حول إعالمية تغطية له جالبة ضجة، إليها توصل التي النتائج حول بعد فيما
طالب بني شعبية اكتسب األبحاث من النوع هذا أن غرو فال بريكيل.9 يف ثابتة ووظيفة

الشباب. املالية وأساتذة العليا الدراسات
األسهم. سوق يف االستثمار «اختاروا» الذين الناس سلوك طبيعة أودين عمل أظهر
جانب من القرارات اتخاذ عيوب مختلف آخرون أجراها التي الالحقة األبحاث تناولت
ملا عرضة (ك) ٤٠١ برامج يف املشاركون كان (ك). ٤٠١ برامج يف إلزاميٍّا املشاركني
متساٍو نحو عىل استثماراتهم وزعوا أنهم ونعني الساذج»، «التنويع عليه يُطلق أن يمكن
الصناديق كانت فكلما يثبِّطهم، االختيار كان املتاحة. الصناديق مختلف بني تقريبًا
نسبة كانت الربنامج. هذا يف املشاركني العمال عدد قل أكثر، (ك) ٤٠١ برنامج يف املتاحة
يكن ولم الرشكات. أسهم يف مستثمرة (ك) ٤٠١ برنامج أصول من ا جدٍّ كبرية مئوية
مريح. تقاعد لضمان يكفي الذي املال من يقرب ما حال بأي يدخرون العمال معظم

دواليك.10 وهكذا

لم الذي التعليم، تتجاوز حلول أية التقليدية املالية تقدم لم عمله؟ ينبغي كان الذي فما
العشاء حفل إىل تعود فكرة أخرى، فكرة تالر ريتشارد لدى كانت ا. جدٍّ فعاًال عادة يكن
ضيوفه، أمام كاجو سلطانية خالله وضع والذي ،١٩٧٨ سنة روتشسرت يف أقيم الذي
أبعدها عندما لكن املكرسات، تالر أصدقاء أكل السلطانية، وجود ففي عنهم. أبعدها ثم
تغلُّب وكان «مزاجان»، يتنازعهم كان فعله. استحسنوا شهياتهم، يفسدوا ال حتى تالر

الكاجو. أكل خيار طرح كيفية عىل يتوقف اآلخر عىل معني مزاج
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تالر بأمرها علم ١٩٦٧ سنة أجريت تجربة ففي الناس؛ عىل قاًرصا ذلك يكن لم
أحمر مفتاح نقر خيار الحمام طيور هارفرد بجامعة نفيس طب طالب أعطى بعد، فيما
ذلك بعد أكثر طعام عىل والحصول لحاله املفتاح ترك أو فوًرا، الطعام عىل للحصول
أخرض مفتاح إضافة عند لكن الفورية. املكافأة دائًما الطيور هذه فآثرت ثوان، ببضع
أقلية تعلمت اإلطالق، عىل األحمر الزر ظهور دون يحول أن — نقره عند — شأنه من
الحال بها وينتهي األحمر املفتاح يغريها لن وبالتايل ذلك؛ من بدًال تنقره أن الحمام من

أكرب.11 غذاء وجبة ولديها
من األول العقد بحلول يمكن بكثري، تعقيًدا واألشد كثريًا األكرب البرشي العقل يف
بفضل فعليٍّا واملستقبل الحارض بني الرصاعات هذه مالحظة والعرشين الحادي القرن
التي املغناطييس بالرنني التصوير تجارب أظهرت حيث املغناطييس؛ بالرنني التصوير
— املخ من تقدًما األكثر األجزاء أن السلوكيون واالقتصاديون النفس علماء أجراها
تكون حني يف البعيد، لألمد نختار عندما نشاطها ذروة يف تكون — البرش عىل القارصة
تشجيع إىل السبيل أن يبدو 12. اآلنيَّ اإلشباع نختار عندما املسئولة هي البدائية األجزاء
املسئولية. موضع األعىل العقل لوضع االختيارات هيكلة هو أفضل مالية قرارات اتخاذ
حول بحثًا — روتشسرت يف السابق زميله — شفرين وهريش تالر ألَّف عندما
وهو الرتتيبات، هذه من بالفعل قائًما برشيٍّا ترتيبًا ناقشا ،١٩٨١ سنة املوضوع هذا
سلًفا محدد مبلغ باقتطاع املصارف لعمالء تسمح التي الكريسماس» «نادي حسابات
صار السلوكية، وباملصطلحات العام. نهاية يف للتسوق الدخاره شهر كل حساباتهم من
اإلنفاق قرارات من كثري ضم عىل يشتمل ألنه «الرتزيم»؛ يسمى املمارسة من النوع هذا
املنظور، هذا ومن السنة. بداية يف واحدة) (رزمة واحد قرار يف العام طوال االدخار أو
استقطاعات عىل يشتمل ادخاريٍّا وعاءً كان تشكيلة. يمثل (ك) ٤٠١ التقاعد برنامج كان
برامج عن املسئولني معظم لكن امليالد. عيد نادي نموذج وفق راتب كل من تلقائية
الذكية؛ املدى طويلة الخيارات لتشجيع ذلك خالف الكثري يفعلوا لم بالرشكات (ك) ٤٠١
ال استثمارية مشورة قدموا لو للمقاضاة تعرضهم يخشون كانوا — جزئيٍّا — ألنهم
وسائل من بتشجيع — املوظفني أن وهو أيًضا آخر سبب وهناك طيبة. نتائج تحقق
وتتسم الخيارات من كثري عىل تشتمل برامج أجل من يضغطون كانوا — املالية اإلعالم

القرار. اتخاذ حسن عن تُثني لدرجة الشديدة بالسهولة
يدخر املرء كان إذا فيما املتمثل بساطته، رغم الكبري، القرار تفكيك يجري كان
املشاركة تريد هل الصغرية: االختيارات من معقدة مجموعة إىل ال أم للتقاعد يكفي ما
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من صندوق أي دخلك؟ من جانبًا تنحيته تريد الذي املبلغ ما (ك)؟ ٤٠١ برنامج يف
فيه؟ أموالك وضع تريد هذه والثالثني السبعة املختلفة املشرتكة االستثمارية الصناديق

معه. التعامل أريد ال اإلجابة: كانت األمريكيني، من للماليني بالنسبة
شلومو وهو له، سابق وتلميذ تالر اكتشف العرشين، القرن تسعينيات منتصف يف
هذا ملحاربة طريقة — أنجلوس لوس يف كاليفورنيا بجامعة األستاذ — أرتيس بن
غًدا») أكثر «ادخر تعني إنجليزية لعبارة دقيق غري (اختصار «سمارت» أسمياها الدافع
يف تلقائية زيادة عىل (ك) ٤٠١ برنامج يف املشاركني موافقة عىل الحصول عىل واشتملت
الناس يكسبه لم مال عىل بالحصول األجر. يف زيادة عىل حصلوا كلما مساهمتهم معدل
يعرف ما وهو يملكه، يشء عن للتخيل الطبيعية اإلنسان مقاومة الخطة هذه تفادت بعد،
واحد قرار يف املرء يدخره ما مقدار يف املتمثل السنوي االختيار وبرتزيم املنحة. بتأثري
يف املسئولية. موضع املخ من الطويل باملدى املعني الجزء سمارت وضعت سنوات، يدوم
املائة يف الخمسني نسبة شهدت ،١٩٩٨ سنة مرة ألول الخطة فيها ُجرِّبت التي الرشكة
٣٫٥ من مدخراتها معدل يف ارتفاًعا سمارت خطة يف االشرتاك اختارت التي املوظفني من

سنتني.13 عن يزيد ما خالل الدخل من املائة يف ١١٫٥ إىل الدخل من املائة يف
التايل العقد مدى وعىل االنتباه، يسرتعي أن دون النجاح من النوع ذلك يمر لم
األبحاث القرتاحات وفًقا تامة شبه صياغًة (ك) ٤٠١ التقاعد برنامج صياغة أعيدت
يوم بعد يوًما تُنشأ الخطط كانت الخيارات، من محرية تشكيلة من فبدًال السلوكية؛
مزيج مع الحياة دورة صناديق من صندوًقا ونعني معقول، افرتايض خيار إىل استناًدا
دوريٍّا موازنتها تعاد محفظة أو العمر، يف تقدمك مع الوقت بمرور يتغري استثماري
هذه مثل تقدم كانت رشكة مع انخرط نفسه ماركويتز هاري املاركويتزي. النسق وفق
أخرى. رشكة شارب بيل وأسس (ك). ٤٠١ التقاعد برنامج يف للمشاركني اإلرشادات
مجال يف السلوكية األبحاث يقدِّرون صاروا كلهم أيًضا. املجال هذا إبتسون روجر ودخل

فيها. شارك أنه نجد شارب حالة ويف بل الفردي، السلوك
٢٠٠٦ لسنة التقاعدية املعاشات حماية قانون ع شجَّ فقد أيًضا. ذلك الساسة الحظ
— للموظفني التقاعدي الدخل تأمني قانون منذ املعاشات قانون يف تغري أكرب وهو —
السلوكي. النسق وفق االستثمارية وخياراتهم موظفيها مدخرات توجيه عىل الرشكات
حسابات الستبدال بالنجاح تكلل لم محاولة بوش دبليو جورج الرئيس أطلق وعندما
خيار حول املقرتحات معظم تمحورت االجتماعي، الضمان من بجزء فردية استثمارية
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ويليام قال الحياة. دورة صناديق من كصندوق التكلفة منخفض بسيط افرتايض
معهد ورئيس شيكاجو جامعة يف السابقني فريدمان ميلتون طالب أحد — نيسكانني
أمثال السلوكيني حجة قبلنا «لقد واشنطن: يف كائنة تحررية فكرية مؤسسة وهو كاتو،

غبية.»14 أشياء يفعلون الناس بأن القائلة تالر ديك
لتطبيق — شيكاجو بجامعة القانون أستاذ — صنستني كاس مع تالر تعاون
اسم االختيار يف ه املوجَّ نهجهما عىل وأطلقا التقاعدية، املدخرات نطاق خارج أفكاره
اإلقراض، عملية تنظيم ن يُحسِّ أن النهج لهذا يمكن كيف وبيَّنا التحررية»، «األبوية
أعطت ومثلما والزواج.15 العامة، واملدارس ميديكري، بربنامج الطبية الوصفات وأنظمة
العظيمة للحركة فكريٍّا دعًما شيكاجو جامعة من برزت التي واالقتصاد القانون حركة
صار العرشين، القرن تسعينيات حتى السبعينيات فرتة يف التنظيمية القيود لتخفيف
عملية توجيه إىل تهدف جديدة سلوكية واقتصاد قانون حركة أنصار كبار من صنستني
أستاذ — أوباما باراك صنستني، صديق أعدَّ والتنظيمات.16 القوانني يف تفكري إعادة
متخًما رئاسيٍّا انتخابيٍّا برنامًجا — شيكاجو جامعة يف سابًقا املتفرغ غري القانون
انتخابه. بعد التنظيمية القيود من للتحرير مستشاره صنستني وعنيَّ السلوكية، باألفكار
عالنية كامريون ديفيد املحافظني حزب زعيم س تحمَّ األطلنطي، من اآلخر الجانب وعىل

وصنستني.17 تالر لعمل

اختبار «اجتازت االقتصادي القرار اتخاذ مجال يف السلوكية األبحاث أن الواضح من كان
األسواق كفاءة عن فرضيته بخصوص فاما جني ادعى مثلما الحاسم»، العلمية املنفعة
العيوب تكتنفهم البرش كان إذا مزعجة. أسئلة هناك ظلت هذا ومع سنني، ببضع ذلك قبل
والبريوقراطيني الساسة من نتوقع أن يمكن فكيف إذن — املثال سبيل عىل — السلوكية
بكفاءة؟18 قراراتهم يوجهوا أن — السلوكية للعيوب عرضة وبالتايل برش أيًضا وهم —
الفردية، القرارات ال واألسعار، األسواق حول يدور املالية أبحاث معظم زال ما كذلك،

الخصوص؟ ذلك يف أجوبة أية ا حقٍّ السلوكية النظرية طرحت فهل
ميلر مريتون كان املشكلة. من جزءًا املالَحظة السلوكية االنحرافات وفرة كانت
كفاءة لعدم النظريات مئات وهناك األسواق، لكفاءة فقط واحدة نظرية «هناك يقول:
لجل ظاهريٍّا معقوًال يبدو سلوكي بتفسري يخرج أن للمرء يمكن كان األسواق.»19
نظرية كونه إىل يرقى يكن لم فذلك «مختلفة»، كلها كانت إذا لكن السوقية. الظواهر

السوق. لسلوك

299



السوق عقالنية خرافة

وتلميذه تالر طرحها التي هي األسواق كفاءة لعدم حديثة سلوكية نظرية أول كانت
و«الخارسة». «الرابحة» املحافظ حول ١٩٨٤ سنة املنشورة دراستهما يف بونت دي فرينر
لم لكنها السابق، األسهم أداء تجاه أفعالهم ردود يف يبالغون مستثمرين قصة رويا
املائة، يف ١٩٫٦ بنسبة السوق عىل الخارسة املحافظ تفوقت تماًما. متناغمة قصة تكن
فعل رد هناك يكون فلماذا فقط. املائة يف ٥ بنسبة متأخرة الرابحة املحافظ حلت فيما
— يرون أنهم الكفء السوق أشاوس أكد اآلخر؟ االتجاه من واحد اتجاه يف بكثري أكثر
هناك كانت بل مفعوله.20 يؤتي وهو الصغري السهم تأثري — غالبًا يفعلون كانوا مثلما
ونعني الفعل، رد قصور وثَّقت الالحقة السلوكية األبحاث من كثريًا أن وهي أكرب قضية

الجديدة. البيانات ملعالجة املعقول من أطول وقتًا مستثمرين استغراق
رد يف الظاهرة املبالغة كانت «إذا يقول: ١٩٩٨ سنة نقدية مقالة يف فاما كتب
ويحل السوق كفاءة فستموت املدى، طويلة العوائد دراسات يف العامة النتيجة هي الفعل
رد يف الظاهر القصور الحقيقة، يف وتالر. بونت دي من لكل السلوكي البديل محلها
لكفاءة الثمن باهظ «نرص هي املحصلة أن إىل وانتهى نفسه.» بالقدر متواتر الفعل

السوق».21
فاما وصفها التي الكفء فالسوق الثمن. باهظ نًرصا كان أنه ينكر أحد يكن لم
بمعنى املوارد، لتخصيص دقيقة إشارات األسعار فيها توفر «سوق ١٩٦٩ سنة قديًما
أن ويمكن واالستثمار، اإلنتاج بشأن قرارات اتخاذ الرشكات فيها تستطيع سوق أنها
افرتاض مع الرشكات أنشطة ملكية تمثل التي املالية األوراق بني املستثمرون فيها يختار

املتاحة.» املعلومات كافة تماًما» «تعكس وقت أي يف املالية الورقة أسعار أن
يختزل فاما ظل الحني، ذلك ومنذ «صحيحة». فيها األسعار سوًقا كانت تلك
القديم، العشوائي السري هو األمر واقع يف يعتنقه ما كان األلفية، مطلع وبحلول الكفاءة.
ذات ماندلربو لبينوا تلميذًا كان بصفته — أنه بما ا؛ تامٍّ اعتناًقا يكن لم هذا وحتى بل
كان عشوائيٍّا. «سريًا» األمر واقع يف تتبع ال األسواق أن شخص كأي يعرف كان — يوم
ذلك يقول كان تالر ريتشارد لكن بها، التنبؤ يصعب السوق تحركات إن يقول ببساطة

أيًضا. هو
نتنبَّأ أن املمكن «من قائًال: ٢٠٠٢ سنة مالكيل بريتون مع نقاش يف تالر أعلن
نعم، األمر. حقيقة يف مالكيل معه يختلف لم كبرية.» بدقة ليس لكن األسهم بأسعار
ربح يصعب أنه هنالك ما كل برنستون. يف االقتصاد أستاذ قال هكذا فقاعات، هناك

ورائها.22 من املال
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تسعري «مفارقة كتاب من نسخة وجدت القصة. هذه عىل فيها عثرت التي السنة كانت تلك
«فورتشن» مجلة وهي — حينذاك عميل جهة إىل أُرسلت الكتب من كومة يف األصول»
— كالتك يف االقتصاد أستاذ — بوسايرتس بيرت ألَّفه الذي الكتاب كان ملراجعتها. —
مقدمته لكن املجلة، يف مراجعته معه يتسنَّى ال بما الريايض والطابع التعقيد عليه يغلب
عيلَّ أيرس فهمها يكن لم بجمل كان وإْن — يقول بوسايرتس أن يل بدا جذبتني.
كانت السوق كفاءة فرضية أن واسع نطاق عىل اآلن املفهوم من إنه — معادالته من

خاطئة.23
وممارسني تنفيذيني رؤساء سمعت قد — األعمال يف متخصص كصحفي — كنُت
عىل شيلر بوب بهجوم دراية عىل وكنت السنني، مر عىل بثقة هذا يؤكدون سرتيت وول يف
من جوهريٍّا ً مبدأ زالت ما الكفء السوق أن انطباع لديَّ كان لكن الالعقالنية». «الوفرة
وأستاذ كمي محلل وهو — بوسايرتس هو ها لكن األكاديميني. واملالية االقتصاد مبادئ
لم الحديثة، للمالية املؤسس األب — رول ريتشارد تلميذ أنه بعد فيما وعلمت كالتك يف
يعلن — أًىس يف األرجح وعىل — كان أنه هناك ما كل السوق. كفاءة فرضية يهاجم يكن

فات. قد أوانها أنَّ
قليل وبعد املوضوع. ذلك تتناول مجلة يف منشورة مقالة هناك كانت أنه ببايل خطر
حول وتجولت ميدواي، مطار من أجرة سيارة أخذت شيكاجو. إىل سافرت البحث، من
الجامعة فناء عىل املطل القوطي الطراز ذي الكلية مبنى إىل توجهت ثم قليًال، بارك هايد
إدارة كلية الحني ذلك منذ (انتقلت تالر وديك فاما جني مكتبي يضم الذي الرئييس
شارعني). مبعدة عىل فينويل رافائيل تصميم من والفوالذ الزجاج من مجمع إىل األعمال
برئ يف ميلر ومريتون ستيجلر لجورج كبريتني صورتني عىل مارٍّا أوًال، فاما زرت
بالحيوية. مفعًما فوجدته الثالث، الطابق يف الواقع املكتب إىل الدرج أرتقي وأنا السلم
قال لالهتمام.» املثرية األشياء مستوى تجاوزت أنها أعرف «ال السلوكية: املالية عن قال
تشكل تزال ال كانت التي الكفء، السوق محل يحل بديًال إطاًرا يقدموا لم السلوكيني إن
تسعري سيبدو كيف أدري «ال مىضمضيًفا: ثم املالية، دروس يف يدرَّس ما معظم أساس
غري األسعار أن ا حقٍّ تظن كنت إذا الجد. محمل عىل السلوكية املالية أخذ عالم يف األصول

املال؟» رأس تكلفة عن يل ستقوله الذي فما صحيحة،
فاما مكتب تحت الواقع تالر مكتب إىل املشهد انتقل ذلك، نحو أو بساعة ذلك بعد
يف املوجود «الرجل مع يتفق إنه قال إذ دبلوماسية؛ وأكثر صدًرا أرحب تالر كان مبارشة.
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قال لكنه بمؤرش). املرتبطة الصناديق (رشاء االستثمارية النصيحة بشأن األعىل» الطابق
إذا ما مقابل يف صحيحة األسهم أسعار كانت إذا بما يُعنى املهم الفكري «النقاش إن
فوضوية ستصبح املالية بأن فاما اعرتاضات عن وماذا السوق.» عىل التفوق يمكنك كان
كبرية؛ فوىض «ستكون موافًقا: تالر قال صحيحة؟ األسعار أن افرتاض دون من ا حقٍّ
املؤكد.» غري الصواب أو املؤكد الخطأ بني اختيار إنه … فوضوية البرشية الطبيعة ألن
طالب هناك كان الغداء. وقت ُعقدت السلوكي االقتصاد حول ندوة إىل تالر تبعُت
منظور من شانجهاي يف السكنية الشقق لسوق عديدة جوانب تفسري يحاول دكتوراه
يتعلق األمر لعل قائًال: تالر قاطعه ما مرحلة يف وتفرسكي. لكانيمان اآلفاق نظرية
وإرفينج سميث آدم اقتصاد إىل إضافة السلوكي اقتصاده كان فحسب. بالعرضوالطلب

له. بديًال يكن ولم فيرش.

الخرباء عقالنية؟ السوق «هل يقول: عنوانها (كان مقالتي وكتبت نيويورك إىل عدت
التفوق بمقدورك أن ببالك يخطرنَّ فال عقالنيٍّا؛ أيًضا لست لكنك بالنفي. يجيبون
عميل سنوات وأثناء أيديكم، بني الذي الكتاب هذا لتصبح املقالة هذه تطورت عليها»).
رغم املتضاربتني العامليتني وتالر فاما برؤيتَْي أفعله ما بشأن كفاحي استمرَّ تأليفه، يف

التعارض. تمام تعارضهما عدم
مجموعة مجرد من أكثر السلوكية املالية بأن مقتنًعا رصت الطريق، امتداد عىل
الفعل. رد يف واالقتصار املبالغة من بعًضا بعضه ينفي مزيج وال الغريبة، األشياء من
يؤدي مما الثقة؛ فرط هي السلوكية األبحاث يف ُميِّزت التي اتساًقا األشد السمة إن
لفرط فعًال. يعرفون مما أكثر ما سهم قيمة عن يعرفون بأنهم الظن إىل باملستثمرين
العيش كسب رشكة، إنشاء رفيق، عىل العثور — أخرى مساٍع يف عظيمة قيمة الثقة
يوًما سيزول أنه العتقاد مربر يوجد ال أنه لدرجة — األسهم سوق يف تليفزيوني كخبري
هناك وأن والزخم، الزائد، التقلب قبيل من ظواهر تفسري عىل يساعد املالية يف وهو ما،

األسواق. استمرارية عىل لإلبقاء كافية تعامالت
أسباب حول نظرية إىل يوصلك بل األصول، ألسعار نظرية إىل يوصلك ال الثقة فرط
جنب إىل جنبًا يتواجد أن بدوره يمكن ما وهو الحقيقية، قيمها األصول أسعار تجاوز
يقول: ١٩٦٥ سنة كتب قد فاما كان السوق. كفاءة فرضية من فضفاضة نسخة مع
تأرجح يف املتنافسني املشاركني من العديد أفعال تتسبَّب أن ينبغي الكفء، السوق «يف
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هي زالت ما تلك كانت الحقيقية.» قيمتها حول عشوائيٍّا ما مالية لورقة الفعيل السعر
التأرجح هذا أن فقط آنذك واتضح السلوكيني. من كثريين بني حتى األساسية، الفكرة

توقف. بال لسنواٍت الحقيقية قيمها عن املالية األوراق أسعار يُبعد أن يمكنه
األبرز الحلقة ٢٠٠٧ سنة فرنتش وكنيث نرشهو حيث لفاما؛ حتى واضًحا هذا كان
وهي األسهم، سوق استقصاءات من الزمان من عقدين دامت التي سلسلتهما بني من
كان «املضلَّلني». املستثمرين من كثريين تضم ما سوق يف سيحدث ما عىل نظرية إطاللة
إبطال يمكنهم األذكياء املراجحني بعض أن الكفء السوق ملالية األساسية املبادئ أحد
دون — رأيهما وفرنتش فاما غريَّ اآلن لكن األغبياء. املستثمرين من ملليون الخبيثة اآلثار
فيشني وروبرت شاليفر أندريه طرحها التي الحجة إىل — إياه بتغيريهما تماًما اعرتافهما
الذي الرضر بعض إزالة يمكنهم األذكياء املراجحني أن وهي الزمان؛ من بعقد ذلك قبل
«األفعال أن إىل وفرنتش فاما انتهى كله. إزالته يستطيعون ال لكنهم املضلَّلون، يُحدثه
للمعتقدات السعرية اآلثار لجعل نمطيٍّا تكفي ال املطَّلعني املستثمرين جانب من املعاِدلة
أن يجب العقالنية، القيم من األسعار تتقارب فلكي الوقت. بمرور تختفي الخاطئة
يظهر بحيث املطَّلعني، املستثمرين معتقدات من املضلَّلني املستثمرين معتقدات تتقارب

القديمة.»24 األخبار بشأن تام اتفاق النهاية يف
ذلك قبل يل قاله بما وذكَّرته بفاما اتصلت املقالة، من قديمة مسودة قراءة بعد
يل ستقوله الذي فما صحيحة، غري األسعار أن ا حقٍّ تظن كنت «إذا وأعني: سنني، ببضع
يمكن األسعار بأن املجالت صفحات عىل يجادل ذا هو ها واآلن املال؟» رأس تكلفة عن
ضحك املال؟ رأس تكلفة عن يل يقوله أن يمكنه الذي فما خطئها. عىل وتظل تخطئ أن

الرشكات.» مالية أدرِّس ُعدت ما أنني يف السبب هو «ذلك وقال: فاما
تلميذًا بيكر مالكوم كان الخيار. ذلك سنٍّا األحدث اآلخرين األكاديميني لدى يكن لم
األخرى الضفة إىل انتقل وقد هارفرد، بجامعة االقتصاد قسم إىل ينتمي شاليفر ألندريه
إلدارة هارفرد كلية يف للتدريس ٢٠٠٠ سنة الدكتوراه عىل حصوله بعد تشارلز لنهر
املالية. األسواق كفاءة انعدام وأوجه املراجحة حدود عىل بيكر أبحاث ركزت األعمال.
إدارة ماجستري طالب من ملجموعة األوىل للسنة املالية يف مقرر تدريس إليه أُسند وعندما
بالسوق رءوسهم عىل ينهال أن إال خياًرا أمامه يجد لم بعبقريتهم، املغرتين األعمال
ينبغي يشء أول الناس. ينطلق أين من اعتبارك يف تأخذ أن «يجب بيكر: قال الكفء.
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يثبت حتى صواب عىل أنها افرتاض هو يشء أول السوق. خطأ افرتاض عدم فعله
العكس.»

األوىل السنوات يف األكاديمية املالية عليها وجْدُت التي الغريبة الحالة هي هذه كانت
يف صحيحة، األسعار أن يعتقد السوق كفاءة فرضية واضع عاد ما الجديدة. األلفية من
… أن الفصل يف يدرِّسون أنفسهم وجدوا السوق كفاءة نقاد أعتى من بعًضا أن حني

صحيحة. األسعار

مالية رصح يف الثغور من كثريًا أحدثوا اآلخرين والنقاد السلوكيني أن من الرغم عىل
مستعدِّين يكونوا لم الرصح. ذلك عن للتخيلِّ مستعدين يكونوا لم فإنهم العقالنية، السوق
من قرن قبل املجال هذا عىل فيرش إرفينج فرضه الذي التوازن إطار عن لالستغناء
أن يثقون زالوا ما لكنهم والتحيُّزات، االختالالت يْدرسون أيامهم يمضون فهم الزمان.
األسعار دافعًة ما، مكان يف هناك موجودة ميلر مريتون بها قال التي السائدة» «القوى

فيه. تتجه أن ينبغي الذي العام االتجاه يف األقل عىل
االقتصاد، من جزءًا التوازن دام ما ألنه الثورة؟ إليه ستصل ما أقىص ا حقٍّ أذلك
أفضل ليس ربما إنه قائلني تجرءوا ممن وخارجه العلم هذا داخل هم َمن هناك كان
ألنهم ال املعادالت النمساوية املدرسة يف االقتصاديون تجنب االقتصادي. للنشاط رمز
بالاليقني تسمح ال املعادالت أن يظنون كانوا ألنهم بل فحسب، سيئني رياضيني كانوا
الدراسة أن يعتقدون األمريكيون ِسيُّون املؤسَّ كان االقتصادية. الحياة يف املتأصلني والتغريُّ
املتطور. السوق واقع عن أدقَّ فكرة تعطيهم أن يمكن أكرب بدرجة املكثفة التجريبية
االقتصاد» «مبادئ كتابه صفحات عىل أعرب مارشال ألفريد النيوكالسيكي العمالق حتى

النشوئية.25 البيولوجيا نهج أدق نحو عىل يشبه نهج إىل تََوَقانه عن
التوازن اقتصاد دقة مثل يشء أي قط تقدم لم ألنها البديلة النُّهج هذه شت ُهمِّ
لألمر كان لذا عرش؛ التاسع القرن فيزياء من جزئيٍّا اقتبسها التي الدقة تلك ووضوحه،
من االقتصاد إىل يسعون العرشين القرن ثمانينيات يف الفيزيائيون جاء عندما داللته
بنظرية فمروا ذلك، تخلل الذي القرن يف علمهم يخص فيما تغري قد كثري كان جديد.
ما يستهويهم بدأ الفيزيائيني من كثري هناك كان وآنذاك الكم. ميكانيا ثم النسبية
آثار إىل البسيطة األولية األسباب بها تؤدي التي الكيفية دراسة وأعني الشواش، سموه
مثل وذلك الصحيحة، الخطية باملعادالت األقل عىل جزئيٍّا بها التنبؤ يمكن دراماتيكية

تكساس. يف إعصاًرا وتثري الربازيل يف بأجنحتها ترفرف فراشة
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أالموس الس بمخترب صالت تربطهم الفيزيائيني من طائفة نت دشَّ ،١٩٨٤ سنة يف
التخصصات متعدد بحثيٍّا مركًزا املعهد هذا يصبح أن آملني يف، سانتا معهد الوطني
مصطلح وهو والتعقيد، الشواش يبحثوا أن خلفياتهم بمختلف األكاديميون فيه يستطيع
بها. التنبؤ يمكن ال التي الظواهر فيها بما والتكيفية، التطورية الظواهر لكل شامل
ريد كان محتمل. كمتربِّع التنفيذي، كورب سيتي رئيس ريد، جون إىل انتباههم انرصف
يف حلت التي املعدومة الديون بكارثة التنبؤ يف فشلوا مرصفه يف االقتصاديني ألن مغتاًظا
يقدم كان املايل. للتنبُّؤ أفضل طرق عن يبحث وكان العرشين، القرن ثمانينيات مطلع
عىل ووافق فاونديشن»، سيج «راسيل رئيس بصفته السلوكي لالقتصاد الدعم بالفعل

أيًضا. االقتصاد عىل ركز إذا يف سانتا معهد دعم
اتصل «التعقيد»، بعنوان ١٩٩٢ سنة املنشور كتابه يف والدروب ميتشل يروي كما
االقتصاد علم مجال يف يف» «سانتا معهد نشاط إطالق عىل بالعمل املكلف الفيزيائي
نوبل جائزة عىل الحائز — توبني جيمس وهو الثانوية، املرحلة أيام من يعرفه بشخص
سيحظى كيشء يبدو النشاط هذا إن توبني له فقال النصيحة، منه طالبًا — االقتصاد يف
إىل وانضم — االستطالع بحب دائًما اتسم الذي — أرو وافق وقد أرو. كنيث بقبول

االقتصاد. يف كمستشار يف سانتا معهد
متطور» معقد كنظام «االقتصاد حول األول مؤتمره ١٩٨٧ سنة املعهد نظَّم
عصيبة. لحظات هناك كانت سامرز. الري بينهم من االقتصاديني من لفيًفا ودعا
الوزن من مزيد إلعطاء االقتصاديني استعداد عدم بسبب منزعجني الفيزيائيون كان
يعانون الفيزيائيني إن قائًال سامرز شكا نماذجهم. يف الرجوعي واألثر لالعقالنية
بغضاء تزدد لم الفيزيائيني. غباء شدة من أناملهم ني عاضِّ طرزان»،26 «عقدة من
التغطية كل عىل — السنني مر عىل — الطرزانات استحوذ حيث شدة؛ إال االقتصاديني
الصحفيني بني اتجاًها يميز أنه كروجمان بول االقتصادي ادَّعى اإليجابية. اإلعالمية
كل عن ع الرتفُّ وتعني يف»، سانتا «متالزمة اه سمَّ العلميني غري املثقفني من وغريهم

التقليدية».27 األفكار تفند يبدو وفيما ة «محريِّ كانت إذا إال الرياضية النماذج
معادالت استخدام إمكانية يف األولية اآلمال برسعة تحطَّمت عندما ذلك يُْجِد لم
يف تتمثَّل صعوبة الفيزيائيني واجهت االقتصادية.28 بالظواهر للتنبُّؤ الشواش منظِّري
مثًال. الذرية دون الجسيمات من معها العمل يف أصعب الحساسة الكائنات أن حقيقة
بمعهد عالقة ربطته الذي ويسكونسن بجامعة االقتصاد أستاذ — دورالوف ستيفن يقول
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لم كبري. أثر لهم يكن لم الفيزيائيني أن عام بوجه «أظن الزمان: من لعقد يف سانتا
ا.» جدٍّ سخيفة عوامل يستخدمون كانوا لالهتمام. ا جدٍّ مثرية نماذج إىل يتوصلوا

أصبحت التي بالكمبيوتر املحاكاة عمليات يف الفاعلة هي «العوامل» تلك كانت
— آرثر براين أجرى سخيفة. كلها تكن لم يف. سانتا معهد يف مفضلة بحثية أداة
يف سانتا معهد إىل أرو استقطبه الذي ستانفورد جامعة يف اإلنمائي االقتصاد أستاذ
فرأى كونج، هونج يف بنك لسيتي التابع األجنبي الرصف مكتب إىل يوم ذات زيارة —
ومتابعة املخططات قراءة مثل مرتجلة» فنية تعامل «طرق عىل يعتمدون هناك املتعاملني
يكونوا لم جديدة. نُُهًجا وجرَّبوا تفلح لم التي النُُّهج أهملوا ما رسعان لكنهم االتجاهات،
لم لكنهم ومورجنشترين، نويمان فون من بدافع املتوقعة للمنفعة عقالنيني معظِّمني
عديدون وزمالء آرثر وضع يف، سانتا معهد يف هناك تعلَّموا. لقد أغبياء. أيًضا يكونوا
املاليني ونفذوا متطور، «نكست» كمبيوتر عىل مصطنعة أسهم سوق يف الشخصيات هذه

التعامالت. سالسل من
يف السوق استقرت التعامل، يف اسرتاتيجياتهم وكالؤهم عدل عندما أنه وجدوا
مراًرا االسرتاتيجيات بتغيريهم وذلك — برسعة الوكالء تكيف وعندما كفء. توازن حالة
إثارة أكثر مكانًا املصطنعة السوق أصبحت — اسرتاتيجياتهم اآلخرين لتغيري لالستجابة
تحركات وبدت ربًحا، الزخم اسرتاتيجيات وجلبت وانهيارات، فقاعات حدثت لالهتمام.
يُفض لم التقلب ذلك حتى لكن حقيقية.29 مالية سوق يف نراها التي كالتحركات األسعار
عن االنحرافات تكن «لم األيام: تلك إىل بذاكرته عائًدا آرثر يقول «جنونية». أسعار إىل
آرثر أقام وركينج.» هولربوك طريقة عىل انحرافات كانت ضخمة. العقالنية التوقعات
موظًفا كان ألنه — االقتصاديني من قليل إال اليوم ليقيمها كان ما التي — الصلة تلك
عليه يرتدد ظل الذي املكان وهو ستانفورد، جامعة يف األغذية بحوث معهد يف سابًقا

طويلة. لفرتة بانتظام وركينج هولربوك
بما «يتنبئون — البدائية وبطريقتهم — أيًضا آرثر محاكاة عملية يف الوكالء كان
قبل كينز قال ما نحو عىل العادي» الشخص رأُي عليه يكون أن العادي الشخص يتوقع
هي الالموضوعية والتخمينات والحدس اإلرشادية «املبادئ آرثر: يقول سنة. بستني ذلك
والناس واقعية، افرتاضات ظل يف للسوق أمثل حالٍّ هناك أن هذا يعني ال هناك. ما كل
بأن القول إىل موجوًدا موضوعيٍّا عاَلًما هناك أن افرتاض عن تحول هذا عنه. ينحرفون

الموضوعية.» بطريقة ُخلق العاَلم
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الفيزيائيني من ثالثة س أسَّ للسوق، محاكاته عمليات آرثر إجراء مع تقريبًا بالتزامن
دروس نقل إىل وتهدف كومباني، بريديكشن باسم يف سانتا معهد يف األموال إلدارة رشكة
وهو — بالحماس مشبوب لكتاب موضوًعا كانوا الفعلية. األسواق إىل والتعقيد الشواش
عالم يف تحوًال أحدثوا جريئني كمبتِكرين صوَّرهم — باس توماس ملؤلفه «املتنبِّئون»
أظن «ال فارمر: دوين جيه وهو الثالثة هؤالء أحد قال مبالغة. تلك وكانت االستثمار،
استخدام يف الرباعة يف غاية «كانوا» جذريٍّا.» اختالًفا مختلًفا كان نفعله كنا مما أيٍّا أن
تتناول التي األكاديمية املالية أدبيات جميع لتمحيص ُمَؤتَْمتًا نظاًما أنشئوا — الكمبيوتر

كومباني. بريديكشن رشكة ونجحت — منها الواعد عىل للتعرف السوق انحرافات
إىل فارمر اتجه ،١٩٩٩ سنة سويرسي ملرصف الرشكة املؤسسون باع أن بعد
عن قال كطرزان. يبدو أال وحاول يف، سانتا معهد يف املايل االقتصاد لدراسة التفرغ
بأن مقتنًعا ظل ذلك ومع الفيزياء.» من أصعب ميدان إنه صعبة. «املشكالت االقتصاد:
— فيرش إرفينج صور والتوازن. باالستنباط ينبغي مما أكثر مفتونون االقتصاديني
فاتجه فارمر وأما وفناطيس. مضخات من يتألف ميكانيكي كنظام السوق — مجازيٍّا
الذروة فمستويات والفرائس. الضواري مجتمعات أفراد يف التغري إىل ذلك من بدًال بنظره
مما الضواري؛ مجتمعات يف ذروة مستويات إىل تؤدي الفرائس مجتمعات تشهدها التي
يستقر ال فالنظام دواليك؛ وهكذا الفرائس، مجتمعات يف انخفاضات إىل بدوره يؤدي

يتذبذب. بل ساكن، توازن حالة يف ليصبح أبًدا
االنحرافات تُتََصيَّد حيث مماثًال؛ نمًطا تتبع املالية األسواق إن بقوله فارمر جادل
إىل تعود املطاف نهاية ويف أخرى، النحرافات املجال مفسحة تختفي، حتى هوادة بال
وتحقيقهم االنحرافات بتصيدهم أنهم التحوط صناديق مديرو يدعي ما غالبًا الوجود.
فيما — أنهم الواقع يكون ربما لكن كفاءة. أكثر السوق يجعلون ورائها، من ربًحا
ذبذبات تضخيم يف إال يتسبَّبون ال — الكفاءة انعدام من معينة أوجه تاليش يف يتسببون

ككل. السوق
أن يظن آرثر كان واالقتصاد؟ املالية عىل أثر أي األفكار لهذه سيصبح كان فهل
كبطل ره صوَّ والذي — يف سانتا معهد عن والدروب كتاب إن قال أثر. لها سيكون أفكاره
مشواري «أنهى — طرقهم خطأ األمور عليهم يت ُعمِّ الذين لزمالئه ليبني برز وحيد
تأليف يف شارك حيث اآلخرين؛ مع للتواصل جاهًدا فارمر سعى االقتصاد.» علم يف املهني
جديدة مجلة ن ودشَّ السائد، االتجاه يمثلون الذين املالية أساتذة مع املقاالت من العديد
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ومايرون مريتون روبرت االستشاري مجلسها يف ضمت فاينانس» «كواليتيتيف باسم
بعُد تغلغل قد يكن لم عمله لكن ماندلربو)، وبينوا أرو كنيث إىل (باإلضافة سكولز

السائد.30 األكاديمي التيار يف حقيقيٍّا تغلغًال
من القادمة الغارات يقاومون وهم حتى — االقتصاديون كان ذلك، من الرغم عىل
التوازن. عىل الحرصي شبه اعتمادهم عن مبتعدين خطواٍت يتخذون — يف سانتا معهد
املدى، طويل االقتصادي النمو دراسة يف دراماتيكية صوره أشد بلغ قد التحول هذا كان
املوضوع نال السبب، لذلك بالتوازن. حقيقًة معنيٍّا يكون أن يمكن ال بطبيعته الذي
من وبالتخلص — واآلن عقود. مدى عىل الرياضيني االقتصاديني من ضئيًال اهتماًما
ديناميات لوصف أفضل طرًقا االقتصاديون يكتشف — بالرياضيات التمسك مع التوازن
يف املنشأ». «داخيلُّ هي الجديدة النمو نظرية يف أساسية كلمة ثمة والتغري. النمو
يف طفرة تفسري ويتطلب الخارج. من بطبيعته كله الخلل يأتي أن يجب ما، توازن
يف أما الكهربائي. املحرك اخرتاع أو األمريكتني كاكتشاف خارًقا حدثًا االقتصادي النمو
والقوى القرارات نتيجة بوصفها التكنولوجية املحركات ر فتُصوَّ الجديدة، النمو نظرية

االقتصادية.31
األقرص السوق تقلبات إىل — النشوء داخيل التغري مفهوم — املفهوم بهذا اإلتيان
االقتصاد أساتذة بعض بدأ األخرية السنوات ويف تعقيًدا. أكثر مسعى بمنزلة مدى
عقالنيني نشطني عىل عادة وتشتمل بالضبط ذلك تفعل للسوق نماذج يف يعملون واملالية
التعلم عىل قادرون لكنهم معيبة، قرارات يتخذون — مطلعني نصف كانوا وإْن —
باستمرار وتتغري تبحث لكنها تام، توازن يف أبًدا تستقر ال سوق هي والنتيجة والتكيف.
«التوازن املثال: سبيل عىل هذه السوق نماذج ومن وآخر. حني بني صوابها وتفقد
االعتقادات و«توازنات التكيفية» األسواق و«فرضية الكفء» و«التعلم التكيفي» العقالني
األطراف إىل مستندة للسوق محاكاة عمليات اآلن شارب بيل ويُجِري ذلك العقالنية».32

الحال. بها ينتهي كيف لريى املحمول كمبيوتره عىل الفاعلة

الذي بالخليط نرىض أن يجب الحايل، الوقت ويف بعد، يأت لم لكنه آتيًا، التغيري يبدو قد
والسلوكي النيوكالسيكي بني يجمع الذي الخليط ذلك واملالية؛ االقتصاد من اآلن لدينا
من نستمدها أن يمكن التي العملية الدروس فما املتماثلة. غري واملعلومات والتجريبي

الخليط؟ هذا
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فاملنطلق تستثمره، مال لديك كان فإذا السوق. عىل نتفوق أن الصعب من أوًال:
مضطرٍّا لست وأنت منك. أذكى السوق أن افرتاض هو منه تنطلق الذي املعقول الوحيد
إىل تحتاج فأنت السوق، عىل للتفوق بفكرة تأت لم إذا لكنك النقطة. تلك عند التوقف إىل
النموذج هذا يتواءم تماًما. فاعل أنت ما بالفعل كلهم اآلخرون يفعل ال ملاذا يفرس نموذج
وجيهة أسباب ولديك برتول مهندس أنك مثًال ولتفرتض الكفء، السوق إطار مع أحيانًا
تتوصل لم الحفر تكنولوجيا يف كبرية نقلة إىل توصلت شلومبريجر أن لالعتقاد تدعوك
قد أخرى أحيان يف معلنة. غري معلومات تملك أنك بمعنى هاليبريتون، منافستها إليها
أو رائج. غري أنه هو ما سهم رخص يف فالسبب سلوكي. تفسري تقديم منطقيٍّا يكون
التي الصرب رفاهية يملكون ال املحرتفون فاملستثمرون املراجحة. حدود هو السبب لعل
سلوكياتك تُضلَّك ال كي تنتبه أن يجب نفسه، الوقت ويف فردي. كمستثمر أنت تملكها

الشاذة.
عىل للتفوق مسار عىل العثور فاحتماالت أموالك، إلدارة آخر شخًصا مختاًرا كنت إذا
تقاعد منذ أدائك. عىل سلبًا سيؤثر رسًما تدفع اآلن فأنت أبعد. تكون حتى ربما السوق
حول الدراسات من سلسلة نرش فانجارد، لصندوق تنفيذيٍّا رئيًسا عمله من بوجل جاك
أية له أن يبدو الذي الوحيد واملقياس املشرتكة. االستثمارية الصناديق أداء محدِّدات
األداء كان أعىل، الرسم كان فكلما الصناديق. تتقاضاه الذي اإلدارة رسم هو تنبُّئية قيمة
وهو أموال، توظيف مدير اختيار عند جيد عام منطلق التكلفة فإن وهكذا أسوأ.33 التايل
هناك بمؤرش. املرتبطة الصناديق إىل املرء يقود أن — املؤكد ال — املحتمل من منطلق
من يتقاضون مما أعىل يحققون الذين األجور مرتفعي األموال مديري «بعض» بالتأكيد
أساس عىل إال هذا تفعل أن يمكنك ال لكن أحدهم. عىل العثور تستطيع وربما رسوم،
أموال توظيف مدير يجعل ملا مقنع تفسري لديك يكون أن بد ال أنه بمعنى السابق، األداء

طيبًا. حظٍّا السوق. عىل التفوق عىل قادًرا معني
ماركويتز هاري نموذج يظل محفظتك، عليه تبدو أن ينبغي ما عىل للتعرف
البعض، ببعضها مرتبطة غري استثمارات عن والبحث واإلثابة، املخاطرة بني للموازنة
هما ليسا املاضية االرتباط وعالقات املايض التقلب أن املشكلة ممتازة. انطالق نقطة
املستقبلية االرتباط وعالقات املستقبيل التقلب بل االستثماري، النجاح يقرران اللذين
مزيج تحديد ملحاولة وبالنسبة تخمينه. إال يسعنا ال املستقبل وهذا يقررانه، اللذان هما
صندوق إدارة فعند العالم. يف صفقة أكرب ليست فهذه (ك)، ٤٠١ برنامج يف االستثمارات
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يكون أن ع توقُّ يصبح أن يمكن واحد، إىل وعرشين خمسة بنسبة ماليٍّا مرفوع تحوط
قاتًال. تماًما املايض مثل املستقبل

عن نبتعد عندما إال ا مهمٍّ عامًال السوق بكفاءة املتعلقة األعم املسائل تصبح ال
كان إذا ما عىل األمر يقترص ال املالية. باألسواق املتأثرين ل تأمُّ يف ونبدأ االستثمار
تكون أن عىل االعتماد يمكنه كان إذا ما عىل بل ال، أم السوق عىل التفوق يمكنه املرء
السنوات يف شعبيٍّا مفهوًما رأينا ال. أم صحيحة املالية األسواق يف السائدة األسعار
قرارات اتخاذ غالبًا يمكنها الجماعات أن فكرة وأعني الجموع»، «حكمة وهو األخرية
ممتاز كتاب وعنوان ما، نوًعا سليمة فكرة وهي األفراد. من أفضل نحو عىل مطلعة
من بالكثري تتسم واألسواق، فالجموع، مضللة. الصياغة لكن سورويكي، جيمس بقلم
قرن منذ بوانكاريه هنري كتب كما واألمر منها. واحدة ليست والحكمة املفيدة، السمات

يقول: الزمان من

أحدهم عن وبمعزل بالصدفة يقررون يعودون ال فإنهم أناس، يجتمع عندما
االعتبار، يف تدخل كثرية أسباب هناك البعض. بعضهم مع يتجاوبون بل اآلخر،
هناك لكن ذلك، أو النحو هذا إىل وتجذبهم الناس هؤالء صفو تعكر فهي
بانورج. خراف عادات من لديهم ما وهو عليه، القضاء يمكنها ال واحًدا شيئًا

— هايك فريدريش قال كما — واألسواق املعلومات. من كثريًا األسهم أسعار تحتوي
تحتويها التي باملعلومات يختلط لكن لإلنسان. املعروفة املعلومات ع يجمِّ من أفضل هي

والضوضاء. واألخطاء العواطف من ا جدٍّ كثري األسهم أسعار
يكونوا أن ينبغي البورصة يف متداولة رشكة أية مديري أن يعني ذلك؟ يعني فماذا
ذلك، ومع الشهرية. حتى أو اليومية األسهم أسعار تقلبات عن بمعزل وموظفوهم هم
استبعاد ُسبل ومن مفيدة. معلومات عىل تنطوي ألنها األسعار؛ تلك تُتجاهل أال ينبغي
سهم كان فإذا املطلقة. األسعار من أكثر النسبية األسعار عىل الرتكيُز الضوضاء بعض
خطأً. ترتكب أنك عىل أمارة هذا يكون فربما منافساتها، كربى سهم عن متخلًِّفا رشكتك
يعني ال هذا فربما متدهورة، سوق خضم يف املايض األسبوع املائة يف ٥ انخفض فإذا

اإلطالق. عىل يشء أي
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نعطيه أن كمجتمع لنا ينبغي الذي الدور نوع بماهية وأصعبها األسئلة أكرب يتعلق
بنظريات مدعومة — اإلجابة كانت املاضية، الثالثة العقود مدى عىل املالية. لألسواق
األخرى املؤسسات جانبًا ني منحِّ فأكرب، أكرب دوًرا األسواق إعطاء هي — الكفء السوق
إن قائل يقولن وال منعطًفا. اآلن بلغنا أننا يبدو لكن والرشكات. الحكومات قبيل من

تصدعت. أيًضا هي املالية فاألسواق تصدعت، الكفء األسواق نظريات
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مالية أزمة ترشيح

برزت ما ورسعان عرش، الثامن القرن أواخر يف إنجلرتا وسط يف الصناعية الثورة بدأت
األكاديميني من الصغرية للطائفة كان القذر.1 الفوضوي اق الخفَّ قلبها بمنزلة مانشسرت
اإلحصائية مانشسرت جمعية اسم تحت ١٨٣٣ سنة اتحدوا الذين املحليني األعمال ورجال
كان املمتازة، الرؤية تلك وبفضل االقتصادية. الحداثة خلق يف الصدارة مبلغ بلغ ما
لرأسمالية املحدِّدة املعضالت من بعًضا صوا محَّ من أوائل من اإلحصائية الجمعية أعضاء
وجه وعىل األعمال، دورة يف تسبب بما يتعلق سؤال بينها من كان ا. جادٍّ تمحيًصا السوق

صاحبتها. التي املالية األسواق يف الدورية الحادة االنكماشات التحديد
اإلحصائية للجمعية الدافعة القوة بمنزلة اعتُرب مرصيف وهو — النجتون ويليام كان
«صندوق اه سمَّ فيما بالتقلبات صلة الدورة لهذه أن اقرتح من أوَل — األوىل عقودها يف
«ما وهي: هذا يومنا إىل يرتدد صداها زال ما مسألة أيًضا النجتون أثار كما االئتمان».
يف هو األرض وجه عىل الثروة يف املساواة تحقيق أن بافرتاض — الهدف هذا كان إذا
من منه املتقطع الفعل هذا خالل من أرسع نحو عىل يتحقق ال — عظيمة فائدة النهاية

بالحذر.»2 مشوبة لتجارة — بطيئًا كان وإن — املستمر التقدم خالل
— ميلز جون السابق، والشاعر املرصيف، وهو — بالجمعية سنٍّا أصغر عضو كان
ساَق املتقطع». «الفعل هذا يف يتسبَّب الذي ما لتفسري جادة محاولة بأول قام الذي هو
االئتمانية الدورات «حول بعنوان ١٨٦٧ سنة الجمعية أمام قرأها مقالة يف — ميلز
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ليست جوهرها يف التجارية األزمة «علة أن عىل الحجة — التجاري» الهلع حاالت وأصل
ذاكرة. مسألة التحديد وجه عىل كانت «عقل».» مسألة بل «أموال» مسألة

ألوان الحالية األوضاع من يستمد أن إىل البرشي العقل ميل نعلم «نحن ميلز: كتب
— الهلع» بعد ما «فرتة وأعني — ما دورة من األوىل السنوات ويف به.» املتنبأ املستقبل
اللون.» داكن آخر ليوم أو سوداء» «جمعة ل واضحة ذكرى لديهم زالت «ما التجار يكون
ويزداد قوية األعمال أنشطة تكون عندما االنتعاش» فرتة أو الوسطى «الفرتة تأتي ثم
املغتمني املسنني معظم يكون الرخاء، من ذلك نحو أو الزمن من عقد وبعد التفاؤل.
ثقة مرض إىل متحولًة … الصحية الثقة و«انحرست ذهبوا قد انهيار آخر يذكرون الذين

بدأت: قد املضاربية» «الفرتة تكون وهكذا السطحية.» بالغ

… والصناعية املالية املرشوعات يف … املستثمرين من الكبري الحشد يفكر ال
ما حول املتمحورة الصلة، ذات األسئلة يف املثارة املزاجية حالتهم خضم يف
مع متناسب غري التزامهم كان إذا وما برسعة، سيثمر مالهم رأس كان إذا
هائل لقدر واالستثمارية التجارية الطبقات تتعرض وهكذا املالية. مواردهم
األسعار سلَّم الستمرارية املتزعزع الوضع عىل نجاحه يتوقف الذي االلتزام من

القائم.

ما بقدر ذاته حد يف ظاهرة ليس ميلز نظر وجهة من وهو «الهلُع»، ذلك يتلو ثم
أن (دون النموذج بمنزلة ليكون الرسد هذا مىض قبل.3 من جرى ملا حتمية نتيجة هو
لكن السوق. لدورة الرائجة التحليالت من يحىص ال لعدد العادة) يف الفضل إليه ينسب
كان لالقتصاد أستاذًا أن ١٨٧١ سنة ميلز أفاد فيه. صعوبة واجهوا االقتصاد أساتذة
السيايس»؛ االقتصاد مجال يف دراسة وليس نفسية ««دراسة تحليله إن قائًال اعرتض قد

عليه.»4 األخري العلم هذا مبادئ من أي تأسيس يمكن ال ثم ومن
وزميله صديقه أنه ميلز كالم من ح نرجِّ وال االقتصادي، هذا كان َمن واضًحا ليس
الرائد. الريايض االقتصاد أستاذ جيفونز، ستانيل ويليام اإلحصائية بالجمعية العضو
«إن قال: حيث ميلز؛ لرواية الشهري تعديله جيفونز قدم سنوات، بأربع ذلك بعد لكن
الظواهر من الرئييس الجزء تشكل أنها حني يف — التجاري للعقل املزاجية الحاالت هذه
أن جيفونز وافرتض املحاصيل.» حالة سيما وال خارجية، أحداث عليها تسيطر ربما —
عرشة إحدى تستغرق التي الشمسية البقع دورة بفعل بدورها تتقرر املحاصيل حالة

سنة.5
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يبحثون ظلوا االقتصاديني لكن جيًدا، تصمد لم تحديًدا السوقية الفرضية تلك
الجمعي. املزاج تذبذبات من متانة أكثر يشء إىل تستند األسواق لتقلبات تفسريات عن
االقتصاديون وكان األعمال. دورة ببساطة النمطية النيوكالسيكية النظريات تجاهلت
بحثوا الذين كينز، مينارد وجون فيرش إرفينج مثل — السائد التيار يمثلون الذين
االقتصادي العرف عن مرنة كانحرافات تصويرها إىل يميلون — االقتصادية االنكماشات

الرأسمالية. يف أصيلة ظواهر كونها من أكثر
وكينز فيرش ابتكر فقد فعلوا. فيما مخطئني كانوا إنهم يقول أن املرء يسع ال
كعالج ١٨٦٧ سنة فعله ميلز عىل كان ما وكل الكساد. ملكافحة بحق مفيدة أدوات
بخلق الصلة ذات العلمية الحقائق بتلك التجارية لطبقاتنا الخاصة «التوعية هو للهلع
— ميلز خطى عىل ساروا الذين اآلخرون االقتصاديون أخفق وقد وتوزيعها.»6 الثروة

ذلك. من أحسن يشء أي إىل التوصل يف — ميتشل كلري ويسيل مثل
املواقف عن ميلز مالحظة تُحذف عندما يُفقد ا مهمٍّ ما شيئًا أن الواضح من لكن
عن بالحديث تضمينها كينز حاول وقد السوق. تحليل من املخاطر تجاه املتذبذبة
برز الذي الكينزي االقتصاد لكن االقتصادي، النشاط عىل تؤثر التي الحيوانات» «أرواح

لالنكماشات. سيكولوجية تفسريات بتوقعات نفسه شغل أعقابه يف
فرديٍّا جهًدا مينسكي هايمان االقتصادي بدأ العرشين، القرن ستينيات من بداية
حصل االهتمام. محور إىل الكينزية جوانب من الحيوانية األرواح جانب إلعادة طويًال
ودرَّس هارفرد، جامعة من والدكتوراه شيكاجو جامعة من البكالوريوس عىل مينسكي
لكنه لويس. سانت يف واشنطن وجامعة بريكيل يف كاليفورنيا كجامعة مرموقة أماكن يف
مسحورين سرتيت وول مفكري بعض كان السائد. التيار عن ا جدٍّ بعيًدا يعمل كان

تجاهلوه.7 األكاديميني االقتصاديني معظم لكن بنظرياته،
أن وهو ميلز، جون عمل محور يشبه مينسكي عمل محاور من محور أهم كان
مالية ممارسات حتًما تجلب املستدامة الجيدة فاألوقات االستقرار. عدم يولِّد االستقرار

يقول: ١٩٧٨ سنة مينسكي كتب خطري. نحو عىل مستقرة غري

قيمة يف تراجع هناك سيكون … التحديد وجه عىل السكينة من فرتة خالل
األصول سعر يف ارتفاع إىل هذا وسيؤدي باملال، االحتفاظ يمنحها التي التأمني
يمارس بحيث السواء، عىل املحافظ أفضلية يف تحول وحدوث الرأسمالية
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ويقبل بونزي، وتمويل بل املضاربي، التمويل من أكرب مزيًجا األعمال قطاع
املزيج.8 هذا املرصفيون

ال قروض تقديم عىل يشتمل — مينسكي تصنيف حسب — بونزي تمويل كان
واصل إذا إال يرام ما عىل األمور تنتهي وال املتوقع. املقرتض «دخل» من سدادها يمكن
لتشارلز الهرمية املخططات ومثل ارتفاعه. بضمانه القرض ُمنح الذي األصل سعر
اليشء هذا فإن — العرشين القرن مطلع يف ظهر الذي بوسطن محتال — بونزي
بونزي تمويل صار ذلك، نحو أو ٢٠٠٣ سنة يف سيئة. نهاية ينتهي أن بد ال بطبيعته

سيئة. نهاية األمر وانتهى األمريكي، اإلسكان قطاع عىل يهيمن

هو كما االقتصادي الواقع يف متني بأساس اإلسكان أسعار يف الجديدة األلفية فقاعة بدأت
القرن تسعينيات فرتة معظم خالل األسعار ارتفعت حيث الفقاعات؛ معظم مع الحال
يصعب كان التي األماكن يف ارتفاعها يف رسعة أشد وكانت االقتصاد، نمو مع العرشين
والسياسة الجغرافيا إىل تعود ألسباب الطلب ملواكبة كافية جديدة مساكن بناء فيها
الحرضية واملناطق بفلوريدا الساحلية واملناطق بكاليفورنيا الساحلية املناطق املحلية؛

بنيويورك.
السوق لجنة يف وزمالؤه جرينسبان آالن أبدى األسهم، سوق إخفاق أعقاب يف
دوامة يف املتحدة الواليات انزالق احتمال من قلقهم الفيدرايل االحتياطي بمجلس املفتوحة
١ إىل األجل قصرية الفائدة أسعار خفضوا فيرش، إلرفينج نجباء وكتالميذ انكماشية.
سنة منتصف حتى ٢٠٠٣ سنة منتصف من املستوى ذلك عند بها واحتفظوا املائة، يف
وارتفاُع بالتضخم، تهديد أي وجود عدم أدى الرهيب. االحتمال هذا لتفادي ٢٠٠٤
عىل الفائدة أسعار إبقاء إىل الثابت، الدخل ذات املالية األوراق عىل الخارج من الطلب
العقارية الرهون من كل عىل الفائدة أسعار ووصلت أيًضا. منخفضة األجل طويل الدين

تاريخية. متدنية مستويات إىل والثابتة للتعديل القابلة
أسعار يف السائد االتجاه من أعىل زيادة لحدوث األساسية األسباب هي هذه كانت
فارتفعت محققة. نبوءة النهاية يف أصبحت تلك املتزايدة املنازل أسعار لكن املنازل،
الذين األشخاص عدُد وأكثر أكثر قلَّ أنه لدرجة السواحل امتداد عىل ا جدٍّ رسيًعا ارتفاًعا
الفائدة. أسعار انخفاض ظل يف حتى التقليدية االكتتاب معايري وفق بيت رشاء يطيقون
املعامالت أحجام انخفاض دون للحيلولة اليائسة محاوالتهم خضم يف املقرضون بدأ
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أغروهم أو الفائدة، سوى يشء سداد بعدم للمقرتضني تسمح غريبة لقروض يروجون
كبرية مالية مبالغ وضعوا أخرى بطريقة أو البداية، يف للغاية منخفضة فائدة بأسعار

مثلها. اقرتاض قبل من أبًدا يمكنهم كان ما أشخاص أيدي يف
قبل كانت لكنها بالكلية، جديدة التقليدية وغري املخاطر القروضعالية هذه تكن لم
واتحادات االدخار وجمعيات البنوك عليه تهيمن األعمال مجاالت من صغريًا مجاًال ذلك
ملراقبة حافز لديها كان وبالتايل دفاترها؛ يف القروض تسجل كانت التي التسليف
— دين سندات هيئة عىل وطرحها العقارية الرهون تجزئة تكن لم بعناية. املخاطر
إىل هذا يف الفضل بعض ويعود العرشين القرن ثمانينيات يف مرة ألول شاعت التي
الرهون مع إال تُستخدم — تسعريها سهلت التي الخيارات إىل املستندة الرياضية النماذج
الحكومة، خلقتهما عمالقان السوق عىل يهيمن كان الجودة. عالية التقليدية العقارية

ماك. وفريدي ماي فاني وهما
محاسبية فضائح لحقتهما أن بعد وفريدي فاني انسحبت ،٢٠٠٣ سنة أواخر يف
حد من أكرب قروض أية أو املخاطر عالية العقارية الرهون معظم رشاء من وُمنعتا
٣٢٢٧٠٠ يبلغ كان وقد التنظيمية، األجهزة قبل من املوضوع للمعايري املطابقة القروض
فاشرتت الفراغ، هذا ملء عىل بلهفة سرتيت وول رشكات أقبلت .٢٠٠٣ سنة دوالر
مالية أوراق هيئة عىل وطرحتها رهن بضمان واملقرضني السمارسة من العقارية الرهون
األوراق هذه برشاء وفريدي لفاني ُسمح الصواب، عن انحراف يف عقارية. برهون مدعومة
من املليارات بعرشات الرشكتان فاشرتت املخاطر، عالية عقارية برهون املدعومة املالية
رشكات أعادت كما الكونجرس. وضعها التي امليرس اإلسكان أهداف لتحقيق الدوالرات
للدين ضامنة حيازية سندات هيئة عىل املالية األوراق هذه طرح هذه سرتيت وول
يكون ما كأشد فيها املشكوك املخاطر عالية العقارية الرهون حتى بتحويل لها سمحت
مخاطر مقايضات املسماة الجديدة املشتقات إن بل املمتازة. الدرجة من دين إىل الشكُّ
التخلص ومشرتيها للدين الضامنة الحيازية السندات لطارحي أتاحت والتي — االئتمان
الطرح هذا كل تدعم كانت االئتمان. من املزيد بإنشاء سمحت — مخاطرها بعض من
جودتها وكانت الخيارات، نظرية عىل قائمة مخاطر نماذج واالشتقاق الطرح وإعادة
توريق ألن ونظًرا كثرية، أحوال ويف معلومات. من تحتوي ما عىل تتوقف الحال بطبيعة
ثالث أو فقط سنتني عىل النماذج اعتمدت تماًما، جديًدا كان القروض من األنواع هذه

التاريخية. البيانات من

317



السوق عقالنية خرافة

مارك قال حدوثه. أثناء جنون أنه يعلمون الناس من كثري وكان جنونًا، ذلك كان
:٢٠٠٥ نوفمرب يف — واسع نطاق عىل توقعاته تُقرأ اقتصادي متنبئ وهو — زاندي
االئتمان. حدود توسيع مواصلة سوى خيار لديهم ليس لكن املخاطر، املقرضون «يدرك
ظل ويف الجيدين. يطردون الرديئون املقرضون العمل: طور يف جريشام قانون إنه
بعد وذلك — عقارية برهون مضمونة قروض إنتاج عىل للقطاع الحالية الكبرية القدرة
وإما جرأة أشدهم مواكبة إما املقرضني كل عىل يجب — املتصاعد النمو من سنوات

برسعة.»9 السوقية حصتهم بفقدان املخاطرة
واملرصفيني الرهون لسمارسة بالنسبة بالعقالني؟ السلوك هذا وصف يمكن فهل
فالفئة بالتأكيد. كذلك األمر كان ربما الصفقات، هذه يرتبون كانوا الذين االستثماريني
هيئة القروضعىل هذه تشكيل إلعادة والثانية قروض، إلنشاء أمواًال تتقاىض كانت األوىل
آجلة، سدادها يف املشكوك للقروض املحتملة التبعات كانت للتسويق. قابلة مالية أوراق
والبنوك الرهون بنوك يديرون الذين األشخاص كان عاجلة. فكانت األجر شيكات أما
هذه أن لو خطري موقف يف سيصبحون املؤسف النشاط هذا يف املنخرطة االستثمارية
افرتاضيٍّا، احتماًال كان أيًضا ذلك لكن بالجملة، سدادها يف مشكوك إىل تحولت القروض
عىل نفسه األمر ينطبق واقعة. حقيقة كانت السوقية الحصة عىل املعركة أن حني يف
شفافيتها تقل مالية ألوراق إجازتهم منحوا الذين التصنيف وكاالت يف القرار متخذي

يوم. بعد يوًما
يحريِّ القروض تعقيد كان متفاوت. خليط إىل أقرب ذلك كان للمقرتضني، بالنسبة
جنونية، ليست لكنها باملخاطر، محفوفة استثمارات عىل يُْقدم كان بعضهم منهم. كثريين
لالحتيال. آخرون وتعرض املنازل. ملكية مجال يف املتساهلة اإلقراض معايري أتاحتها
اشرتوا الذين املستثمرون كان ربما محتالني. أنفسهم هم كانوا أيًضا آخرون وهناك
املعاشات وصناديق التحوط وصناديق املصارف — برهون املدعومة املالية األوراق
سواها. ما كل من لالهتمام اسرتعاءً األشد الحالة — والحكومات بل الوقفية واملؤسسات
سنة أواخر بحلول الجميع من ومسمع مرأى عىل آخرين وكثريين زاندي تحذيرات كانت
املالية األوراق عىل املرتفعة العوائد ساعدتهم الرشاء. واصلوا املستثمرين لكن ،٢٠٠٥
املوضوعة األداء بمعايري الوفاء عىل للدين الضامنة الحيازية والسندات برهون املدعومة
وعمالء املصارف، يف املساهمني — النهائيني للمالك وبالنسبة بوظائفهم. واالحتفاظ لهم
إدراك منهم نتوقع أن ا حقٍّ يمكن كان هل — املعاشات وأصحاب التحوط، صناديق

318



خاتمة

فقاعة كانت املقارنة، سبيل عىل الرهون؟ سوق فوق املرتاكمة املتعددة املخاطر طبقات
يسهل شفافة ظاهرة العرشين القرن تسعينيات أواخر يف رأيناها التي األسهم سوق

إدراكها.
بنيت سوًقا عقالنية، غري مالية سوًقا الرتاكمية النتيجة كانت األسباب، كانت مهما
بلغت ،٢٠٠٦ سنة صيف ويف االرتفاع. عن املنازل أسعار تتوقف أن بمجرد لتنهار
رصًحا الوقت ذلك بحلول كان الذي العمالق ينهار بدأ تنخفض. وبدأت ذروتها األسعار
املايل النظام يعد لم الحني ذلك ومنذ الرهون. لتوريق الوصف يفوق نحو عىل معقًدا

كان. كما العاملي

جيًدا — فاما ليوجني السوق كفاءة لفرضية الفعيل املوضوع — األسهم سوق صمدت
فوىض عن ستنشأ التي باملتاعب التنبؤ يف األسهم يف املستثمرون أخفق الهلع. فرتة خالل
اإلعجاب. يستحق عقالني بأسلوب صدورها لدى السيئة األنباء استوعبوا لكنهم الرهون،
أسواق لكن ا، حادٍّ ارتفاًعا التقلبات وارتفعت كثريًا، انخفضت األسهم، أسعار انخفضت

العمل. عن تتوقف ولم تتعثر لم األسهم
مفهوم كان — فاما جني جانب إىل — املالية مجال يف كانوا من ملعظم بالنسبة لكن
أسواق أن عام بوجه يُعتقد كان األسهم. من أكثر هو بما يُعنى العقالنية املالية السوق
كانت والصواب. والعشوائية الرسعة هي سحرية شبه بخواص تتسم املالية األوراق
أثناء فادحة أخطاءً ارتكبت فقد ذلك ومع مالية. أوراق سوق أصبحت قد الرهون سوق

انخفاضها. أثناء العمل عن وتوقفت ارتفاعها،
التي الحتمية األخطار إىل الخطأ فيها ساد التي الفرتة هذه جزئيٍّا تعزى أن يمكن
مر عىل املالية األسواق يف تقريبًا الكربى واالنهيارات الفقاعات فكل املايل. االبتكار تحف
يف املشاركون ييسء جديدة مالية تكنولوجيا أو جديد مايل منتج عىل اشتملت التاريخ
بداية التكنولوجيا. تلك أو املنتج ذلك مخاطر تقديَر — لديهم خربة ال الذين — السوق
للدين الضامنة الحيازية السندات إىل عرش السابع القرن هولندا يف الخزامى بصيالت من
جديد يشء ال خطر. أمارة دائًما التجديد كان املخاطر، عالية الرهون عىل قامت التي
الجانب عن املعتاد من عًمى أشدَّ الناس جعلت الكمية املخاطر نمذجة أن عدا ما هناك،

املحتمل. السلبي
أن بعد ٢٠٠٧ أغسطس يف — ساكس بجولدمان املايل املدير — فينيار ديفيد قال
األوىل االضطرابات خالل باهظة خسائر للرشكة التابع القيادي التحوط صندوق تكبَّد
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وأليام معياريٍّا، انحراًفا ٢٥ بمقدار تحركات تمثل أشياء نرى «كنا االئتمان: أسواق يف
حيث به؛ التنبُّؤ ممكنًا يكن لم حدث ما أن يقصد فينيار أن بدا التوايل.»10 عىل عديدة
وربما سنة. ألف مائة كل إال يحدث أال ينبغي معياريٍّا انحراًفا ٢٥ بمقدار حدث أي إن
ا. جدٍّ جيدة تكن لم لديه كانت التي املخاطر نماذج أن وهو أفضل، تفسري هناك يكون
التي الخربة من املستمدة القواعد محل النماذج هذه مثل حلت اإلسكان، سوق يف
الدخل إىل الشهرية واملدفوعات القيمة إىل للقروض التقليدية النسب لعقود. هيمنت
دقتها، يزعم التي السداد عن التخلف ولتدرجات االئتماني للتصنيف الطريق أفسحت
العرشين، القرن سبعينيات يف تماًما. الجدوى عديمة أنها األمر حقيقة يف تبني أنه رغم
ال الواقع أرض عىل القرارات متخذي بأن كانيمان ودانيال تفرسكي عاموس جادل
مورجنشترين، وأوسكار نويمان فون جون وضعها التي اإلحصائية النماذج يتبعون
وآنذاك ذلك. من بدًال الخربة، من مستمدة قواعد أو إرشادية، مبادئ يستخدمون لكنهم
من كثريًا أفضل تعمل اإلرشادية املبادئ أن يتعلم برهن املضمون اإلقراض قطاع كان

ومورجنشترين. نويمان فون عمل من املستمدة اإلحصائية النماذج
من ثانية طبعة شيلر لروبرت نُرشت ،٢٠٠٥ سنة يف املعقد. عىل البسيط ق تفوَّ لقد
العقارية «السوق حول صفحة عرشين من جديًدا فصًال تضمنت الالعقالنية» «الوفرة
صحيحة األسعار كانت إذا ما لتحديد معادالت الكتاب يقدم لم تاريخي». منظور من
— الدليل ذلك بنيَّ .١٨٩٠ سنة حتى األمريكية املنازل بأسعار دليًال ن تضمَّ لكنه ال، أم
املصادر من متنوعة مجموعة من مرة ألول منه األوىل سنة الستني تجميع شيلر توىل الذي
كما انقطاع. دون لعقود املايض يف تراجعت التضخم حسب املعدلة املنازل أسعار أن —
من حدة أكثر كانت العرشين القرن تسعينيات منتصف منذ األسعار يف الزيادة أن بنيَّ

مسجلة. زيادة أي
واثنان الفيدرايل االحتياطي مجلس يف اقتصادي خبري نرش العام، ذلك خريف يف
أوف «جورنال دورية يف املنازل أسعار حول مقالة األعمال إدارة بكليات األساتذة من
املنازل أسعار بني العالقة حول إقليمية بيانات استخدموا بريسبكتفز». إيكونوميك
أن استبيان نموذج لبناء املاضية والعرشين الخمس السنوات مدى عىل واإليجارات
إيماءة ويف تماًما. التاريخية حدودها ضمن — البلد أنحاء معظم يف — كانت األسعار
يف املرتفع «النمو بأن جادلوا الذين أولئك املؤلفون عاتب شيلر، إىل موجهة رافضة
أن صحيح قيمتها.»11 من بأعىل مقدَّرة املساكن أن عىل ذاته حد يف دليل … األسعار
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أن عىل تدل بياناته أن فعًال بدا لكن يشء، أي يُثبت لم شيلر عه جمَّ الذي األسعار تاريخ
وأكثرها املتاحة البيانات أفضل ألنها — املخاطر عىل للحكم الحديثة البيانات استخدام
بموقف أشبه موقف يف أخرى مرة شيلر هذا وضع مضلًال. يكون أن يمكن — موثوقية

حدث. ما وهو ينخفض، أن بد ال يرتفع ما بأن جادل حيث بابسون روجر

هيمان أصبح ،٢٠٠٧ سنة من األخري النصف يف تنهار االئتمان أسواق بدأت فيما
فجأة — ١٩٩٦ سنة مات قد كان والذي يوم ذات مغموًرا كان الذي — مينسكي
نحو عىل بكالمه االسرتاتيجيون سرتيت وول مخططو استشهد حيث النجوم؛ من نجًما
يعرتفون السائد التيار يمثلون الذين االقتصاديون بدأ كتبه. طباعة وأعيدت متواصل،
بنربة جرينسبان آالن تحدث الحني، ذلك قبل حتى صحيحة.12 تكون ربما أفكاره بأن
االحتياطي ملجلس كرئيس الوداعية خطبه من واحدة يف منسكي طابع عليها يغلب مميزة

فقال: ٢٠٠٥ أغسطس يف الفيدرايل

غري نتيجة ما نوًعا هي األصول ملطالبات السوقية القيمة يف الهائلة الزيادة
املشاركون ينظر ما غالبًا املخاطر. عن أقل تعويًضا املستثمرين لقبول مبارشة
ودائمة. هيكلية باعتبارها السوقية القيمة يف الزيادة هذه مثل إىل السوق يف
عىل وقدرته اقتصادنا مرونة زيادة العليا القيم تلك تعكس ربما ما، حد إىل
وأي بسهولة. يختفي أن يمكن حديثًا توافرت كسيولة يرونه ما لكنَّ الصمود.
لذلك ونتيجة املخاطر، بدالت يرفع املستثمرين حذر من زائدة لدرجة استهالل
األصول. أسعار ارتفاع دعم الذي الدين تصفية ويعزِّز األصول قيم يخفض
من املطولة الفرتات آثار مع برحمة يتعامل لم التاريخ أن يف السبب هو هذا

املنخفضة.13 املخاطر بدالت

عرَّف سيأتي. ملا الحيوية تنقصه كانت وإن ًما، نوًعا دقيًقا وصًفا ذلك كان
املكان باعتبارها صحيًحا تعريًفا الرهون أسواق أيًضا الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس
املرصفيني جمعية أمام له كلمة ففي األرجح. عىل البغيضة العواقب فيه ستنشأ الذي
ومن اإلسكان» أسواق يف ظاهرة «فقاعة حيال قلقه أبدى ،٢٠٠٥ سبتمرب يف األمريكيني
حالة يف … كبرية «خسائر ل واملقرضني املقرتضني الغريبة الرهون تعريض مخاطر
مجلس يف اقتصادي خبري مع أيًضا عمل كما املنازل».14 أسعار يف واسع فتور حدوث
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حقوق استخالص من االقتصاد إىل املتدفقة الطائلة املبالغ لتوثيق الفيدرايل االحتياطي
أكواًما وربحوا منخفضة فائدة بأسعار التمويل املنازل مالك أعاد حيث العقارية؛ امللكية
املنازل أسعار تتوقف أو االنخفاض عن الفائدة أسعار تتوقف أن وبمجرد النقد.15 من
وسيتعرَّض التمويل مصادر من املصدر هذا سينضب كليهما، حدوث أو االرتفاع عن

كبرية. لرضبة االقتصاد
يشء أي يفعل لم فلماذا آتيًا، كان مما بعًضا األقل عىل يرى جرينسبان كان لو
١٩٩٦ سنة الالعقالنية» «الوفرة حول خطابه من الدرس تعلم ألنه األول املقام يف حياله؟
حني يف أنه مفاده االقتصاد علم يف عريق تقليد هناك كان كما السوق. من أذكى ليس بأنه
الفيدرايل، االحتياطي مجلس وظيفة مهام ضمن من األسعار يف العام التضخم كبح أن
يعود التقليد هذا كان ضمنها. من يكن لم الهواء من املالية األسواق فقاعات تفريغ فإن
أسعار الفيدرايل االحتياطي مجلس رفع عندما وذلك ،١٩٢٩ سنة أوائل إىل األقل عىل
مفرطة مضاربة أنه يظنون املجلس أعضاء بعض كان ما عىل الضغط أمل عىل الفائدة
جوزيف وطرح فيرش. فعل مثلما باالحتجاج، الرشكات قيادات ضجت األسهم. سوق يف
كتب حيث نقدي؛ استعراض أفصح — برنستون يف االقتصاد أستاذ — لورانس ستاج
الرائعة، السوق تلك يف لألسعار تقييماتهم تعمل الذين للماليني اإلجماعي «الحكم يقول:
قيمتها. من بأعىل مقدرة ليست الحالية بأسعارها األسهم أن هو األسهم، سوق وأعني
عىل لالعرتاض ستؤهلهم التي الحكمة جوامع يملكون الذين الرجال من الطائفة تلك أين

واشنطن.16 يف ليسوا هم يقينًا قائًال: لورانس واختتم الذكي؟» الحشد هذا حكم
استهجنوا املستثمرين بحكمة تماًما مقتنعني يكونوا لم الذين االقتصاديون حتى
سنة كينز مينارد جون كتب النشاط. لهذا حد وضع املركزية املصارف محاولة فكرة
الفائدة! سعر خفض بل الفائدة سعر رفع يف يتمثل ال االنتعاش «عالج يقول: ١٩٣٦
الدورة تسمى ملا الصحيح العالج االستمرار. من املزعوم االنتعاش يمكِّن قد ذلك ألن
أشبه حالة يف دائًما علينا اإلبقاء وبالتايل االنتعاشات؛ عىل القضاء يف تجده لن التجارية

دائم.»17 انتعاش يف علينا اإلبقاء وبالتايل الكساد؛ حاالت عىل بالقضاء بل بالكساد،
عادة يوصف يكن لم رجل وهو — جرينسبان اختار الذي النهج هو ذلك كان
يف كان ما أيٍّا سيفعل كان لكنه فقاعة، تفريغ ليحاول كان ما اتِّباعه. — كينزيٌّ بأنه
كان كما مقصوًدا. التماثليٍّا نهًجا ذلك كان ستليها. التي األزمة ألم لتخفيف مقدوره
يف «متتالية» لفقاعات «وصفة — الفيدرايل االحتياطي مراقبي أحد تعبري وفق — أيًضا
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باالرتفاع املالية لألسواق بسماحه — الفيدرايل االحتياطي مجلس كان األصول».18 أسعار
املسئول غري السلوك يشجع — ذلك يتلو انهيار كل أثر لتخفيف تدخله مع الجامح،

سوءًا. الالحقة االنهيارات سيزيد الذي
هو العالج كان بالسوق، املتنبِّئني من الصخب دائمة لكن صغرية ألقلية بالنسبة
ومالك واملستثمرين املرصفيني لتعليم وذلك الطبيعي؛ مجراه يأخذ السوقي الهلع ترك
سوء من هذا يكون ربما ا.19 جدٍّ كثريون نسيها التي املخاطر عن صعبة دروًسا املنازل
يف الجميع ترك يمكنها الحكومة بأن كينز قول صمد فقد كذلك. يكون ال أو االقتصاد
السبعني مدى عىل معقول نحو عىل جيًدا صموًدا التام، الكساد بتفادي أفضل حالة
يأخذان والكساد الهلع ترك األبد. إىل سيصمد أنه يضمن ال هذا كان وإن املاضية، سنة

يحدث. لن ذلك فإن لذا السياسة؛ سوء من يقينًا هو مجراهما
اإلفراط لتخفيف طرق عىل العثور إىل حاجة ولدينا يرتكنا هذا؟ يرتكنا فكيف
انتعاش عن املضاربي اإلفراط تمييز بالرضورة نستطيع لن بأننا االعرتاف مع املضاربي
اكتشاف إعادة ستلعب كما ذلك. من جزءًا املايل التنظيم وسيكون بالكلية. مستدام
وفق أو إيرهارد وفرينر جنسن مايكل عرَّفهما ما نحو عىل — والنزاهة األخالقيات
سيبنيِّ كما دوًرا الذكرى ستلعب كذلك املرء. يأمله ما وهو أيًضا، دوًرا — املعجم تعريف

تأكيد. بكل ميلز، جون مانشسرت، ابن
ألوان الحالية األوضاع من يستمد أن إىل البرشي العقل «ميل أو — الذكرى لعبت
هذا يف رويتها التي القصة يف األهمية حاسم دوًرا — ميلز تعبري وفق به» املتنبأ املستقبل
آند بالك ونموذج الرأسمالية، األصول تسعري ونموذج األسواق، كفاءة ففرضية الكتاب.
العقالنية املالية عنارص من األخرى الرئيسية العنارص وكل الخيارات، لتسعري سكولز
التنظيم برصامة اتسمت السوق استقرار من طويلة حقبة نهاية قرب نشأت الحديثة؛
النظريات هذه اعتماد كان الكبري. الكساد من نجوا ملن القديمة والذكريات الحكومي
منظَّمة مالية حقبة نتاج ما حد إىل هو يًة مرتوِّ عقالنيًة العقالنية األسواق عىل املكثف
واآلن الجامحة، والوفرة التنظيمية القيود لتخفيف الطريق د مهَّ وقد نسبيٍّا، محافظة
ماليٍة نظرياٍت من سيُستلهم الذي ما يدري ومن املعاكس. االتجاه يف نسري أننا يبدو

العالم. تغريِّ

شهر بداية ففي االختالف؛ من القدر هذا عىل النظريات هذه تكون ال قد آخر، وبمنظوٍر
ليمان بنك إفالس ل يتحوَّ أن قبل ولكن املالية األزمة قلب ويف ،٢٠٠٨ عام من سبتمرب
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روبرت إىل زيارة يف نيوهيفن إىل نيويورك من القطار استقللت تام، هلٍع إىل براذرز
العقاري».20 الرهن أزمة «حل بعنوان قصريًا كتابًا للتوِّ نرش قد كان الذي شيلر،

شارع يف الكائِن حديثًا، م املرمَّ القِرص من األريض الطابق يف شيلر مكتب كان
زميًال شيلر (كان االقتصادية للبحوث كاولز مؤسسة يضم كان والذي أفينيو، هيلهاوس
صنع ماكينة الستخدام القبو إىل بي ونزل أخذني وصلت، عندما املؤسسة). يف بحثيٍّا
امللتحي الرجل إىل منَّا كلٍّ أبصار انرصفْت أزيزها، تُحدث املاكينة كانت بينما اإلسربسو.
املقابل. الجدار عىل معلقة كانت واألسود األبيض باللَّوننَي كبرية صورة يف يظهر الذي

هو؟» من تعرف هل فيرش. إرفينج «هذا شيلر: قال
إىل متجًها القطار يف وأنا شيلر كتاب أقرأ كنت بينما الواقع، يف أعرفه. بأنني أخربته
املالية األزمة من للخروج اقرتحها التي الحلول ذكَّرتْني مًدى أي إىل أدهشني نيوهيفن،
وتحسني جديدة اقتصادية تدابري كاتخاذ — شيلر اقرتاحات من العديد فيرش. بإرفينج
من بقرٍن ذلك قبل فيرش قدَّمها اقرتاحاٍت مع متطابق شبه كان — املالية البيانات قواعد
فيه تتغري الذي املستمرة، الجدولة إعادة رهن (مثل الجديدة شيلر أفكار حتى الزمان.
شابه وما البطالة ومعدالت املحلية املنازل أسعار يف للتطورات تبًعا سنة كل الرشوط

املميز. فيرش بطابع تصطبغ كانت ذلك)
نصائح عن يشء كل يعرف كان اليشء. بعض مرتبًكا بدا بهذا، شيلر أخربُت عندما
االقتصادية، نظرياته وعن العرشين، القرن عرشينيات يف تفلح لم التي السوقية فيرش
إىل خرجت التي املالية فيرش ابتكارات من الهائلة األعداد عن الكثري يعرف يكن لم لكنه

النجاح. لها يُكتب لم التي وتلك بالفعل، النور
فيرش إيمان املناقشة. واصْلنا شيلر، مكتب حيث العلوي الطابق إىل عدنا عندما
ظل شيلر لكن االقتصادية. نظرياته مع تماًما يتوافق املالية واألدوات البيانات بتحسني
جيدو مستثمرون فيها يشارك التي التصميم الجيدة األسواق حتى بأنه يقول لعقوٍد
االبتكار خالل من بالتقدم إيمانه جعل ما وهو والهلع؛ الهوس لحاالت عرضٌة االطِّالع

به. أخربته ما هذا األقل، عىل التناقض. من يشءٍ عىل ينطوي املايل
تصميم من تكون أن بد ال اخرتاعات هذه تناقًضا. هذا يف أن أعتقد «ال قائًال: رد
وقعت مرة، ألول الطائرات اخرتعوا فعندما متاعب؛ يف الناس توقع قد واالخرتاعات البرش،

هنا.» ينطبق نفسه األمر أن أعتقد كثرية. حوادث
السابقة السنة أنيون» «ذي صحيفة يف طالعته قد كنت رئييس بعنوان ذلك ذكَّرني
عن سنني» بضع إال تفصلها «ال التجميل جراحة األمريكية: الطبية «الجمعية يقول: كان
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اجتاز الطب أن قرأ إنه قائًال وأضاف ذلك، من شيلر سخر اإلنسان.»21 مظهر تحسني
.١٨٦٥ سنة من يقرتب ما وقٍت يف يرض مما أكثر يفيد عندها بدأ التي العتبة تلك

أحرزه ما فاق تقدًما أحرز املايل القطاع أن «أرى شيلر: قال املايل؟ القطاع عن ماذا
التي فالبلدان االقتصاد؛ عىل هائل إيجابي أثر ذو املايل القطاع ألن ١٨٦٥؛ سنة يف الطب
املالية األسواق كون عدم إذْن بالفعل.» أفضل أداؤها يكون متطورة مالية أسواق لديها
يف بعُد الطريق منتصف نبلغ لم أننا أظن «صحيح. مفيدة؟ ليست أنها يعني ال مثالية

املسرية.» لهذه نهاية هناك تكون ال وقد املالية. األسواق ر تطوُّ مسرية

325





تعقيب

الذي بوكس» «سكواك الصباحي التليفزيوني العرض مشاهدو كان ،٢٠١٠ مايو ٢٨ يف
املستهلكني أخبار يف متخصصة قناة — التليفزيونية يس بي إن يس قناة عىل يُعرض
فاما يوجني ظهور وهي ما؛ نوًعا وغريبة نادرة ظاهرة مع موعٍد عىل — واألعمال
للمشاهدين شيكاجو بجامعة األستاذ فاما يوجني ُقدِّم أن بعد التليفزيون. شاشة عىل
األزمة كانت إذا عما الربنامج مقدم كرينان جو سأله الحديثة»، املالية «رائد باعتباره
السوق «فرضية أن أظهرت وربما الرأسمالية، يف عميقة خلل جوانب كشفت قد املالية

مجدية». غري الكفء
بالضبط تقصده الذي «ما الفور: عىل فاما (سأل املبدئي االرتباك من يشء بعد
بالرأسمالية: وعالقتها الكفء السوق لنظرية موجز رشح تقديم يف فاما بدأ بذلك؟»)

الصعب من لذلك املتاحة؛ املعلومات جميع تعكس األسعار إن النظرية تقول
ترتبط الكفء فاألسواق السوق؛ عىل تتفوق أن — املستحيل من يكن لم إن —
أن يف يتمثل الرأسمالية أسس أحد ألن ذلك وثيًقا؛ ارتباًطا ببعٍض بعضها
الواقع يف هو وهذا املوارد، بتخصيص تتعلق جيدة مؤرشات تعطي األسعار

الكفء. األسواق أساس

قائًال: كالمه ويتابع صواب. عىل دائًما األسواق أن معناه ليس هذا إن فاما يقول
انهيار حدوث بعد ثَمَّ ومن األساس.» يف للتنبؤ قابل غري هو بما تتنبأ أن يمكنها «األسواق
عىل ِبناءً األسواق إدانة عليه أُطلق ما األحيان أغلب يف الناس «يفعل مالية أزمة أو مايل

حدوثها.» بعد لألمور التام الفهم
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هناك يكون أن بد «فال باستمرار، تخطئ املالية األسواق كانت لو أنه يرى فاما لكن
أفضل هو بما والقيام السوق ضبط بمقدورهم الناس أن إىل تشري التي األدلة من الكثري
هذا؛ عىل أدلة هناك ليس الواقع، يف بها. واالحتفاظ فيها أسهم برشاء االكتفاء مجرد من
من كبرية بدرجٍة تعمل أنها تجد السوق، كفاءة وتخترب الوراء إىل بالذاكرة تعود فعندما

تقريبًا.» األحيان جميع يف الفعالية
يف ا جدٍّ فعالة تكون الكفء السوق ففرضية دائًما؛ كذلك الوضع يكون ال حسٌن،
الفرضية هذه وباعتبار تماًما. الجدوى عديمة تكون أخرى، أحياٍن ويف األحيان. بعض
عىل ينطبق األمر هذا وكْون األشياء. من ا جدٍّ الكثري يف تخطئ فإنها شاملة، عاملية رؤية
النقد كل بني الجمع يفيد وال ُمرضيًا. دفاًعا ليس تقريبًا الشاملة العاملية الرؤى جميع
كرينان ابتدأه الذي — الرأسمالية إىل املوجه والنقد الكفء السوق نظرية إىل ه املوجَّ

منصفني. نكون كي فاما، وليس

وراء من معني أيديولوجي هدف لديَّ يكن لم الكتاب، هذا تأليف يف رشعت عندما
ذلك)، وغري (املعرفية تحيزاتي لديَّ كان بالتأكيد، الكفء. األسواق نظرية عىل االعرتاض
خرج بعدما لكن املالية. باألسواق تتعلق قصٍة برواية األساس يف ا مهتمٍّ كنت لكنني
أن عيلَّ يتعني كان أنه أظن واضًحا. موقًفا أتخذ أن عيلَّ لزاًما كان النور، إىل الكتاب
السوق». عقالنية «خرافة بعنوان الكتاب يكون أن عىل وافقت عندما موقفي ح أوضِّ
حصلت الذي العام (والتقييم الكتاب يف محايًدا أكون كي جهدي قصارى بذلت لكنني
يف الكتاب نُرش نجاًحا). حققت أنني مفاده كان األقل، عىل شيكاجو، جامعة من عليه
ُمحاوري عىل آرائي عرض يف أبدأ أن عيلَّ لزاًما كان تحديًدا الوقت هذا ويف ،٢٠٠٩ صيف
أراد ما هو هذا الكفء؟ السوق نظرية فشل ثبت هل والتليفزيون. واإلذاعة الصحف
وما املالية؟ األزمة حدوث يف تسببت التي هي النظرية هذه وهل معرفته. السائلون

عام؟ بوجٍه والرأسمالية املالية الترشيعات عىل هذا كل انعكاسات
أن فحقيقُة الشأن؛ هذا يف اإلجابات أوضح إىل توصلت بأنني االدِّعاء يمكنني ال
ازدهار من املايل بالقطاع يلحق ما وراء تقف التي القوى لعقوٍد تجاهلوا املالية خرباء
يسمع أن قبل وأزمات وركود ازدهار حاالت حدثت لكن إشكالية. تمثِّل وأزمات؛ وركود
طويل. بوقٍت الكفء باألسواق — السياق هذا يناسب بما املالية أساتذة لنُقل أو — أحد
ألساتذة الشاملة العاملية بالرؤية تماًما يقتنعون سرتيت وول يف أناًسا تجد قلَّما أيًضا،
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األكاديميان واالقتصاد املالية بدأت كيف جزئيٍّا الكتاب هذا يروي ذلك، عىل وعالوًة املالية.
يف جديدة اتجاهات لديهم الذين املعارضني والباحثني الدارسني أمام املجال إفساح يف
يدفنون كالنعام جميًعا كانوا األشخاص هؤالء إن ألقول أكن لم املالية. السوق فهم
أو املثىل، املالية الترشيعات نوعية اليقني سبيل عىل أعلم ال وأخريًا، الرمال. يف رءوسهم

األمثل. النحو عىل مهمتها تؤدَي كي الرأسمالية تحتاجها التي القيود مقدار حتى
الكتاب، هذا نرش أعقبت التي الشهور ففي وتناقًضا؛ تحفًظا أقل آخرون هناك كان
التنظيمية الوكالة رئيس ترينر، آدير يقول الكفء. السوق نظرية عىل الخناق ضيَّقوا
شبه تصدًعا العالم «شهد :٢٠٠٩ سبتمرب يف الصحف تَصدَّر حواٍر يف الربيطانية املالية

السائدة.»1 واملال االقتصاد لنظرية تام
قويٍّا نقديٍّا هجوًما لنُقل أو أفكاره، عن مطوًال دفاًعا كروجمان بول االقتصادي كتب
عن االقتصاد مهنة «انحرفت قال: حيث نفسه2 الشهر يف تايمز نيويورك ذا صحيفة يف
الرياضيات يف الجمال بني وخلطوا أَخطئُوا مجتمعني االقتصاديني ألن السليم الطريق
بعنوان نفسه املوضوع إىل منه جانٍب يتعرضيف كتاب ويف والحقيقة.» املبهر املظهر ذات
االقتصاد مراسل كاسيدي جون وصف ،٢٠٠٩ نوفمرب يف نُرش األسواق؟» تخفق «كيف
قائًال: واختتم الوهمي»، «االقتصاد بأنه الكفء السوق اقتصاد نيويوركر ذا مجلة يف
بسيط انحراٍف بمثابة تكون ما دائًما للرأسمالية أزمة آِخر الوهمي، االقتصاد عالم «يف

العام.»3 االتجاه عن ومؤقت
من الكثري أرى زلت ما لكنني هذا، من أيٍّ عىل موافق غري بأنني القول يمكنني ال
االتجاه ليس دام ما واملالية، االقتصاد مع التعامل يف الكفء األسواق اتجاه يف القيمة
االقتصاد معلم لسان عىل األزمة يف االقتصاديني لدور يفَّ أثَّر نقٍد أكثر جاء وقد الوحيد.
أهمية لها ليست التفاصيل أن «ظننت يقول: ٢٠١٠ صيف يف كتب حيث هارفورد؛ تيم
كنت ما كل هو هذا وكان عام، بوجٍه عقالنية بفكرة أشبه املالية املشتقات وبدت كبرية.

اقتصادي.»4 أي فيه يقع خطأ هذا الكايف. االهتمام األمر أُِعِر لم معرفته. إىل بحاجة

األخرى االبتكارات من كثرٍي ويف الكفء السوق نظرية يف إشكالية أكرب حاٍل أي عىل هذه
أن ويمكن بالتفاصيل. الكايف االهتمام بعدم دوًما يتعلق فاألمر الحديثة؛ األكاديمية للمالية
االفرتاضات تكون كي أنه إىل ذهب الذي فريدمان ميلتون تذكَّْر مفيًدا؛ االتجاه هذا يكون
باالعتماد االكتفاء لكن التبسيط. بالغة الواقع من صوًرا تكون أن يتعني مفيدة، العلمية
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يمكن الواقع، أرض عىل وتكراًرا مراًرا اختبارها وعدم وحدها، النظريات هذه مثل عىل
العلم. من بدًال الخرافة نحو أكثر اتجاهنا معناه يكون أن

أسعار بني الربط فكرة املالية يف بالتفاصيل االهتمام عدم عىل األمثلة بني من كان
يس: بي إن يس قناة مع حواٍر يف ذلك عن فاما عربَّ وكما أخرى. أشياء وأسعار األصول
بتخصيص تتعلق جيدة مؤرشات تعطي األسعار أن يف يتمثل الرأسمالية أسس «أحد
والخدمات السلع أسعار أن صحيح الكفء.» األسواق أساس هو الواقع يف وهذا املوارد،
تؤدَي كي للرأسمالية املجال يفسح بما والطلب، العرض عن جوهرية معلومات تقدم
والطلب العرض نتاج ليست فهي مختلف؛ أمر املالية األسواق يف األسعار لكن دورها،

املستقبل. عن تُعطى التي التخمينات نتاج هي ما بقدر
سعر يرتفع وعندما رشائه. عىل الناس إقبال يقل البيض، أسعار ترتفع عندما
منه.5 املزيد تسميته) كانت أيٍّا أو املستثمر (أو املضارب يشرتي ما فغالبًا السهم،
األسعار ارتفاع مع السلع أسواق يف الرشاء عىل فيها اإلقبال يزداد حاالت هناك أن صحيح
أكثر ستزداد أسعارها أن املشرتي يعتقد سلٍع ادِّخار عند أو املوضة اتجاهات يف كما
تثني لدرجة بالًغا ارتفاًعا املالية األسواق يف األسعار ترتفع قد وحتى بل املستقبل، يف
السلع أسعار تعطي عام، بوجٍه لكن عليه، تشجيعهم من أكثر الرشاء عن املشرتين
األسواق أسعار تعطيها التي تلك من بكثري إرباًكا أقل للرأسماليني مؤرشات والخدمات

املالية.
هذه مثل يف السائدة فاألسعار الفائدة؛ عديمة املالية األسواق أن معناه ليس هذا كل
دقة عدم تبنيَّ وإن حتى طيبًا، أمًرا يعد وهذا املستقبل، عن مؤرشات تعطي األسواق
«خاطئًا» يكون ال حرة سوق يف البيض سعر لكن األحيان. من كثرٍي يف املؤرشات هذه
فتخضع املالية األدوات أسعار أما عليه. يكون الذي النحو عىل يكون ببساطة فهو أبًدا؛

للتكهنات.
عىل باستمرار التفوق ما شخٍص بمقدور أنه عىل دليل هناك ليس فاما، يزعم وكما
أن عىل كافية أدلة هناك فليس التبسيط. يف مبالغة ذاته حد يف الزعم هذا األسواق. هذه
املاليني الباحثني عىل يسهل التي املجموعة وهم — املشرتك االستثمار صناديق مديري
غري الرسدية األدلة من وافر كمٌّ يشري لكن السوق. عىل دوًما التفوق يمكنهم — دراستها
أن إىل التحوط صناديق حالة يف إحصائيٍّا تربيرها يمكن التي البيانات وبعض املوثوقة
لعقوٍد السوق مؤرشات من أفضل عوائد يحصدوا أن يمكن األذكياء املستثمرين بعض

توقف. دون
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أن يمكن املالية األسواق أن فمالحظة مشوًِّشا؛ يكون أن يمكن النقاش هذا لكن
إىل بالنسبة ذلك يعنيه ا عمَّ النظر برصف أهميته له أمر األسعار تحديد يف تخطئ
الذي املايل الرفع مقدار يحددون الذين املنظمني إىل بالنسبة أهميته له األمر املستثمرين.
املؤسسات إدارة مجالس إىل بالنسبة أهميته له أن كما للبنوك، به يُسمح أن ينبغي
الرؤساء رواتب من أسهم خيارات صورة يف يكون أن ينبغي الذي املقدار تحدد التي
مقدار يقررون الذين املحاسبية املعايري واضعي إىل بالنسبة أيًضا مهم واألمر التنفيذيني.
رواد إىل بالنسبة وكذلك األخرى، بالتدابري مقارنًة السوق ألسعار يُعطى الذي االهتمام

أحالمهم. بها يُموِّلون التي املثىل الطريقة يحددون الذين األعمال

بهيدي؛6 أمار املايل الخبري عمل خالل من فهمها إىل توصلت أخرى قضية أيًضا هناك
يوجد ال أنه يف يتمثل تقريبًا جوانبها بكل الحديثة املالية وراء يقف الذي املحفز االفرتاض
ومخاطرة. استثماًرا تتضمن التي القرارات مع للتعامل واحدة صحيحة طريقة سوى
من العديد تتضمن عندما األمثل النحو عىل املالية (واألنظمة) األسواق تعمل ذلك ومع
تفكري يكون عندما تنهار وهي املستقبل. عن مختلفة أفكار لديهم الذين املشاركني

متطابًقا. الجميع
األسهم كانت إذا أنه طويلة لفرتٍة املاليني الباحثني لدى السائد الفهم ظل لقد
باتجاه األسهم أسعار تدفع قوة هناك تكون فلن بمؤرش، مرتبطة لصناديق مملوكة
املرتبطة الصناديق طريق عن االستثمار بأن أنفسهم يُطمئنون وكانوا الصحيحة، ِقيَمها
املاليني الباحثني هؤالء فات ذلك، ومع األقلية. اهتمام عىل فقط يستحوذ كان بمؤرش
من بدءًا — األخرى لالبتكارات إلهام مصدر كانت األكاديمية املالية أن كيف يفهموا أن
العقاري بالرهن املدعومة املالية األوراق تسعري نماذج إىل ووصوًال املالية، املحافظ تأمني
التحكم مركز يف األسواق ووضع األفراد أيدي من نفُسه الحكِم انتزاِع أثُر لها كان التي —

عقل. بال آلة يف
واالتجاه الرأسمالية. لنجاح دافعني أكرب هما األفراد جانب من واملبادرة الحكم
من األخرية القليلة العقود يف — األحيان بعض يف وساد — برز الذي املالية يف األكاديمي
الجميع. لها يمتثل أن يمكن وقوانني قواعد بوضع األساس يف يتعلق كان العرشين القرن
باعتبارها — املال قطاع يف الجديدة واألدوات القواعد هذه من العديد أن تبنيَّ وقد
باعتبارها إليها النظر عند لكن كبري. حدٍّ إىل مفيد — له وضوابط الفردي للحكم مكمالت
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باالمتثال والتفكري التنوع عن تستعيض فهي كوارث؛ وقوع يف تتسبب فإنها بدائل،
كان السائدة للمعايري املطلق االمتثال هذا أن حني ويف السائدة. للمعايري واألحمق املطلق
قبل املايل القطاع تنتاب التي الذعر نوبات أو املالية الفقاعات خصائص من َخِصيَصة
املالية فيها وقعت خطيئة أسوأ كان فيه التمادَي فإن طويل، بوقٍت ماليني أساتذة وجود

الحديثة.
ماساتشوستس كامربيدج،
٢٠١٠ سبتمرب
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دبرو جريار بجانب — العرشين القرن خمسينيات أوائل يف ساعد اقتصادي أرو: كنيث
ثم الخفية، السوق يد عمل لكيفية تاريخه حتى ريايض نموذج أفضل صياغة عىل —
تعمل اليد هذه تكن لم التي املواقف ًصا ُممحِّ املهني مشواره من ى تبقَّ ما معظم قىض

.١٩٧٢ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم فيها.
األوىل السنوات يف السوق ببيانات املعنية املرشوعات من العديد ن دشَّ بابسون: روجر
تُِعْر ولم القيمة، نحو ه توجُّ ذا بارًزا استثماريٍّا خبريًا أصبح ثم العرشين، القرن من
القرن عرشينيات أواخر يف املتكررة لتحذيراته اهتماًما فيرش) إرفينج (وال سرتيت وول

األسهم. سوق يف انهيار حدوث من العرشين
إرشاف تحت ١٩٠٠ سنة أعدَّها التي أطروحته أثبتت فرنيس ريايض باشوليي: لوي
أن ينبغي األجل القصرية املالية السوق تحركات أن بوانكاريه هنري الكبري العالم
هذه لوصف أينشتاين ألربت عمل سبقت رياضيًة أدواٍت واستخدم عشوائية، تكون

العشوائية.
آرثر رشكة يف ترينور جاك بجانب املالية يف العمل مارس كمبيوتر عالم فيرشبالك:
يف سكولز مايرون مع واشرتك العرشين، القرن ستينيات يف االستشارية ليتل دي
جولدمان يف رشيًكا بعُد فيما وصار الخيارات، لتسعري مايرون-سكولز نموذج تأليف

السلوكية. املالية لبحوث األوائل الداعمني وأحد ساكس
القرن ستينيات يف املدارة غري بمؤرش املرتبطة الصناديق معارضته بعد بوجل: جون
املشرتكة االستثمارية الصناديق عالم يف املخرضم التنفيذي املسئول ن دشَّ العرشين،

.١٩٧٦ سنة فانجارد يف بمؤرش مرتبط تجزئة صندوق أول
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كولومبيا بكلية جراهام بنجامني القيمة يف االستثمار أسطورة تلميذ بافيت: وارين
رصيح ناقد وهو كمستثمر، عظيًما نجاًحا ليحقق طريقه مىضيف الذي األعمال، إلدارة

املالية. يف األكاديمي والنهج السوق كفاءة لفرضية
للشفاء تماثله أثناء قرر الذي تريبيون» «شيكاجو صحيفة وريث الثالث: كاولز ألفريد
املتنبئني مختِلف فعالية يبحث أن العرشين القرن عرشينيات يف كولورادو يف السل من
التنبؤات معظم أن فيه ووثَّق ١٩٣٣ سنة نُرش الذي البحث فكان األسهم؛ بسوق
طريق عن — وقادته األسهم، سوق أبحاث يف بارز َمعلم بمثابة ا جدٍّ جيدة ليست

الريايض. االقتصاد أبحاث بواكري معظم تمويل إىل — فيرش إرفينج
القرن ستينيات أواخر يف صاغ الذي شيكاجو بجامعة املالية أستاذ فاما: يوجني
التجريبية الدراسات من سلسلٍة يف بعُد فيما أثبت وقد السوق، كفاءة فرضية العرشين
األصلية. فرضيته تؤيد ال األدلة أن العرشين القرن تسعينيات يف فرنتش كنيث مع

كان وإن العرشين، القرن من األول النصف يف أمريكي اقتصادي أعظم فيرش: إرفينج
مستقرة «هضبة بلغت األسهم سوق أن بإعالنه الشهرة تكون ما أعظم مشهوًرا اآلن

الحديثة. املالية مجال يف العمل معظم عمله سبق وقد ،١٩٢٩ سنة االرتفاع»
الحرب بعد فيما االقتصادية شيكاجو مدرسة يف القيادية الشخصية فريدمان: ميلتون
االقتصاديني إقناع عىل وساعد النقدية، فيرش إرفينج نظريات أحيا الثانية. العاملية
بجائزة فاز الحرة. األسواق أنصار كبار من وأصبح البيانات، ال بالنظريات بالبدء

.١٩٧٦ لسنة االقتصاد يف نوبل
األوىل العقود يف جورنال» سرتيت «وول صحيفة تحرير مدير هاملتون: بيرت ويليام
تشارلز سلفه وضعها التي املخططات، لقراءة داو نظرية نرش العرشين. القرن من

فيها. ع وتوسَّ داو،
امُلعنون الكبرية للحكومات امُلناوئ كتابُه ألهم نمساوي اقتصادي فريدريشهايك:
ساعدت كثريين. آخرين وتحرُّريني فريدمان ميلتون (١٩٤٤) العبودية» إىل «الطريق
فرضية إلهام عىل املجتمع» يف املعرفة «استخدام بعنوان ١٩٤٥ سنة املنشورة مقالته
كبريًا دوًرا قطُّ يلعب لم لكنه ،١٩٥٠ سنة شيكاجو جامعة إىل انتقل السوق. كفاءة

.١٩٧٤ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم شيكاجو. مدرسة يف
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— ساعد والسندات. لألسهم الدقيق التحليل ورائد أموال مدير جراهام: بنجامني
«تحليل الشهري الكتاب تأليف يف ومشارك كولومبيا، جامعة يف متفرغ غري كأستاذ
.١٩٢٩ سنة انهيار بعد سرتيت وول تشكيل إعادة عىل — دود إل ديفيد مع األسهم»
املؤلفة وتلميذ ميتشل، لويسيل ِسيَّة املؤسَّ االقتصاد مدرسة ثمار من جرينسبان: آالن
١٩٨٧ سنة من الفيدرايل االحتياطي مجلس رئيس منصب شغل راند. آين التحرُّرية
املالية األزمة أن بدا لكن املنصب، هذا واليته معظم طوال به أُشيد .٢٠٠٦ سنة إىل
مجلس وأن نفسها، تنظيم يمكنها املالية األسواق بأن اعتقاداته تكذِّب ٢٠٠٧–٢٠٠٩
منعها. يحاول أن دون االستثمارية الفقاعات آثار يُزيل أن ينبغي الفيدرايل االحتياطي
العرشين. القرن ستينيات يف األعمال إلدارة شيكاجو كلية ثمار من جنسن: مايكل
الرشكات يف التنفيذيون املسئولون يكافح أن برضورة القائلة للفكرة نصري أبرز أصبح
عىل ذلك، عىل ِبناءً أجورهم يتقاَضْوا وأن الرشكة، سهم سعر لزيادة يشء كل قبل
حسب املعدل «ألفا» مقياس أيًضا ابتكر بعُد. فيما واتته الشكوك بعض أن من الرغم
صناديق حقبة يف للقياس أساٍس أهم صار والذي االستثمارية، للمهارة املخاطر

التحوط.
تفرسكي عاموس وزميله هو أقنع إرسائييل، نفس علم أستاذ كانيمان: دانيال
عقيمة أحيانًا تكون التي — املخترصة العقلية الطرق دراسة يف بالبدء االقتصاديني
جائزة تقاسم واملستقبل. املال بخصوص األحكام إصدار يف الناس يسلكها التي —

.٢٠٠٢ لسنة االقتصاد يف نوبل
يف كامربيدج. بجامعة النيوكالسيكي االقتصاد قسم ثمار من كينز: مينارد جون
مفاهيم خالل من جزئيٍّا النيوكالسيكي باالقتصاد أطاح العرشين القرن ثالثينيات
املشككني ومن ناجًحا، استثماريٍة َمحافَظ مدير كان كما الكساد. حاالت لتفسري جديدة

املالية. األسواق عقالنية يف
مارك زميله مع باالشرتاك أنشأ بريكيل. يف كاليفورنيا بجامعة املالية أستاذ ليالند: هني
سوق انهيار حدوث عىل ساعد ربما مايل منتَج وهو املحافظ، عىل التأمني روبنشتاين

.١٩٨٧ سنة األسهم
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العقالنية، التوقعات نظرية ج روَّ شيكاجو. بجامعة االقتصاد أستاذ لوكاس: روبرت
يف نوبل بجائزة فاز املالية. علم يف السوق كفاءة فرضية من االقتصادية النسخة وهي

.١٩٩٥ لسنة االقتصاد
كثريًا سبق املالية. الرأسمالية يف املشككني ومن ميتشل ويسيل تلميذ ماكوالي: فريدريك
وثالثينياته. العرشين القرن عرشينيات يف بعمله الحديثة األكاديمية املالية تطورات من

معدنية. عملة قطعة رْمي بنتائج األسهم سوق تحركات شبَّه من أول كان ربما
سرتيت. وول يف سابٌق استثماريٌّ ومرصيفٌّ برنستون يف االقتصاد أستاذ مالكيل: بريتون
النهَج سرتيت» وول يف عشوائية «مسرية بعنوان ١٩٧٣ سنة املنشور كتابه ج روَّ

االستثمار. يف الجديد االقتصادي
مجموعة أفراد أهم من كان بولندي، أصٍل من فرنيس ريايضأسطوري ماندلربو: بينوا
القرن ستينيات يف األسهم لسوق العشوائية املسريات يَْدُرسون كانوا الذين األكاديميني
نأت املالية للمخاطر بها التنبؤ يمكن ال التي الطبيعة عن مالحظاته لكن العرشين،

املالية. أساتذة عن النهاية يف به
خمسينيات مطلع يف شيكاجو بجامعة االقتصاد قسم خريجي كأحد ماركويتز: هاري
األسهم، سوق يف واإلثابة املخاطرة دراسة يف اإلحصائي النهج ابتكر العرشين، القرن
االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم الحديثة. املحفظة نظرية باسم يُعرف صار والذي

.١٩٩٠ لسنة
كاولز هيئة يف األبحاث ومدير ماركويتز، هاري أطروحة عىل املرشف مارشاك: جاكوب
االقتصادية للنظريات حاضنة جهة كأهم العرشين القرن أربعينيات يف أَْوجها يف
عة املتوقَّ املنفعة نظرية بتبنِّي االقتصاديني إقناع عىل ساعد الحديثة. الرياضية

مورجنشترين. وأوسكار نويمان فون جون لصاحبَيها
ساعد للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف سامويلسون بول تلميذ مريتون: روبرت
نهًجا ليبتكر ومىض سكولز، ومايرون بالك فيرش مع الخيارات تسعري أُحجية حل عىل
وسكولز هو تقاسم املخاطر. وإدارة املالية علم يف العقالنية مفرط الرياضية مفرط
لونج التحوط صندوق يف لسكولز رشيًكا وكان ،١٩٩٧ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة

.١٩٩٨ سنة انحلَّ الذي ماندجمينت كابيتال تريم
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مودلياني فرانكو للتكنولوجيا كارنيجي بمعهد زميله مع باالشرتاك صاغ ميلر: مريتون
حول بارزتنَي عالمتنَي يمثالن ببحثنَي املالية علم يف بالنظريات مدفوًعا جديًدا نهًجا
شيكاجو جامعة إىل انتقل ثم و١٩٦١. ١٩٥٨ سنتَي األسهم وأرباح املال رأس تكلفة
أوائل وحتى العرشين القرن ستينيات من املالية لقسم املشتعل النرباس أصبح حيث

.١٩٩٠ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم نفسه. القرن تسعينيات
للبحوث الوطني املكتب ومؤسس كولومبيا بجامعة االقتصاد أستاذ ميتشل: ويسيل
تجنَّبت التي االقتصاد علم يف ِسيَّة املؤسَّ املدرسة طويًال زمنًا م تزعَّ االقتصادية.

التجريبية. الدراسة وأيَّدت االقتصادي للسلوك البسيطة النظريات
مع إبداعيَّني ماليَّني بحثنَي تأليف يف شارك مارشاك. جاكوب تلميذ مودلياني: فرانكو
املالية. مجال يف ساد الذي العقالنية باألسواق اإليمان قطُّ يقبل لم لكنه ميلر، مريتون

.١٩٨٥ لسنة االقتصاد يف نوبل بجائزة فاز
علم تعاُمل طريقة من باإلحباط أحسَّ نمساوي اقتصادي مورجنشترين: أوسكار
برنستون جامعة يف نويمان فون جون الريايض مع وتعاون الاليَقني، مع االقتصاد
لكنه املبكرة، العشوائي ري السَّ بأبحاث بعُد فيما اشتغل أفضل. نهٍج إىل للتوصل
العشوائي ري السَّ أنصار إليها توصل التي املتعجلة االستنتاجات يف املشككني من كان

اآلخرون.
سنة نُرشت التي أبحاثه ساعدت األمريكية، بالبحرية فيزيائي أوسبورن: إم إف إم
فيما تعاون العشوائي. ري السَّ حركة تدشني عىل األسهم سوق أنماط مجال يف ١٩٥٩
أبحاٍث يف — شيكاجو بجامعة العليا الدراسات طالب — نيدرهوفر فيكتور مع بعُد

األسهم. سوق تحركات يف العشوائية غري األنماط مجال يف
سوق عشوائية حول مناقشته نُرشت شيكاجو. بجامعة اإلحصاء أستاذ روبرتس: هاري
أيديهم عىل تتلمذ ممن كان .١٩٥٩ سنة أوسبورن مناقشة مع تقريبًا بالتزامن األسهم
وضعيفة. قوية صورتنَي إىل السوق كفاءة فرضية تقسيم فكرة صاغ وقد فاما، يوجني
بجامعة املالية يف الدكتوراه بربنامج التحق سابق، طريان مهندس رول: ريتشارد
األسواق مالية أنصار كبار من وأصبح العرشين، القرن ستينيات منتصف يف شيكاجو
يمكن املالية السوق تحركات كانت إذا فيما شككا الثمانينيات يف بحثنَي ألَّف الكفء.

العقالنية. السوقية القوى بفعل تفسريها ا حقٍّ
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باملالية املشتغلني أول كان بريكيل. يف كاليفورنيا بجامعة املالية أستاذ روزنربج: بار
املسماة رشكته كانت العرشين. القرن سبعينيات يف حقيقيٍّا ثراءً أثروا الذين يَّة الكمِّ
املتدهورة السوق أبلتهم الذين األموال ملديري متطورة مخاطر تقييمات توفر «بارا»

األموال. بإدارة نفسه هو اشتغل العرشين، القرن ثمانينيات ويف العقد. ذلك يف
الحدين. الثنائي الخيارات تسعري نموذج وضع يف شارك أرو. كنيث تلميذ روس: ستيفن
مع س أسَّ االقتصادي. الكمال من العالم تقرِّب األخرى واملشتقات الخيارات بأن قال

األموال. إلدارة رشكًة رول ريتشارد
الثنائي الخيارات تسعري نموذج وضع يف روس ستيفن مع اشرتك روبنشتاين: مارك
عىل للتأمني آر أوه إل رشكة تأسيس يف أوبريان وجون ليالند هني مع اشرتك الحدين.

املحافظ.
العرشين القرن من الثاني النصف يف أمريكي اقتصادي أعظم سامويلسون: بول
املالية كانت فريدمان). ميلتون أو أرو كنيث عليه يقدِّمون ربما البعض كان (وإن
كفاءة فرضية عىل ريايض برهان أول ابتكر لكنه إليه، بالنسبة ثانوي اهتمام مجرد
تُمنح نوبل جائزة ثاني عىل حصل الخيارات. تسعري أُحجية حل عىل وشارف السوق،

.١٩٧٠ سنة االقتصاد يف
يف البيانات لتقييم بمسلَّماته استنار الذي اإلحصاء أستاذ سافيدج: «جيمي» ليونارد
عىل مسلَّماته وساعدت ماركويتز، هاري شيكاجو بجامعة تلميذه عمُل الاليَقني ظل
حول إبداعي بحٍث تأليف يف اشرتك كما الزمن. من عقوٍد طوال العقالنية تعريف
— باشوليي لوي الفرنيس عمل اكتشاف وأعاد فريدمان، ميلتون مع عة املتوقَّ املنفعة

السوق. نظرية رائد
جامعة يف رول وريتشارد جنسن مايكل من لكلٍّ وصديق دراسة زميل سكولز: مايرون
عملهما أثناء بالك وفيرش هو األصول لتسعري بالك-سكولز نموذج ابتكر شيكاجو.
صندوق يف رشيًكا بعُد فيما صار للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف بالتدريس
االقتصاد يف نوبل جائزة وتقاسم ماندجمينت. كابيتال تريم لونج املخفق التحوط

.١٩٩٧ لسنة
لوس يف كاليفورنيا جامعة يف ألطروحٍة موضوٍع عن بحثه أثناء شارب: إف ويليام
يف وتوسع ماركويتز، هاري عىل تعرَّف العرشين، القرن ستينيات أوائل يف أنجلوس
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األصول تسعري نموذج أو السوق، لسلوك نظريًة ليجعلها ملاركويتز املحفظة تعاليم
يف املالية بشأن األكاديمية األفكار سفراء أهم من واحًدا بعُد فيما أصبح الرأسمالية.

.١٩٩٠ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم سرتيت. وول
يف أثبت للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف مودلياني فرانكو تلميذ شيلر: روبرت
تربيره يمكن مما أكثر تقافزت األسهم أسعار أن العرشين القرن ثمانينيات مطلع
األسواق، كفاءة بفرضية يتعلق فيما رصاحًة النقاد أشد صار الالحقة. األسهم بأرباح
األسهم، أسعار يف الالعقالنية الوفرة من العرشين القرن تسعينيات أواخر يف حذَّر ثم

املنازل. أسعار يف الالعقالنية الوفرة من الجديد القرن مطلع ويف
يجعل ما بيان يف محوريٍّا دوًرا لعب الذي سامرز لورانس تلميذ شاليفر: أندريه
ال — املالية األسواق يف األسعار عقالنية عىل تُبقي أنها يُفرتض كان التي — املراجحة

املحرتفون. األموال مديرو عليها يهيمن سوق يف بالرضورة تعمل
خمسينيات يف نظَّر الذي ميلون كارنيجي بجامعة االقتصاد أستاذ سايمون: هريبرت
زمالئه معظم يفرتض كان كما — األمثل ْون يتوخَّ ال البرش إن قائًال العرشين القرن
ليست لكنها بسيطة حلول إىل يتوصلون أنهم بمعنى الكفاية»، بحد «يقنعون بل —
.١٩٧٨ لسنة االقتصاد يف نوبل بجائزة فاز للمشكالت. بالكلية عقالنية حلوًال دائًما

متأثًرا — أثبت الذي مودلياني وفرانكو سامويلسون بول تلميذ ستيجلتز: جوزيف
بالكلية صحيحة تكون أن يمكن ال األسواق كفاءة فرضية أن كيف — أرو كنيث بعمل

.٢٠٠١ لسنة االقتصاد يف نوبل جائزة تقاسم األقل. عىل النظرية الناحية من
مقاالت ألَّف أرو. كنيث شقيقة وابن سامويلسون بول شقيق ابن لورانسسامرز:
تسعينيات وأوائل العرشين القرن ثمانينيات يف الكفء السوق ملالية حادة نقدية
وكبري كلينتون الرئيس إدارة يف الخزانة وزير صار حتى وارتقى نفسه، القرن

أوباما. باراك للرئيس االقتصاديني املستشارين
وعاموس كانيمان لدانيال تلميذ أول صار الذي روتشسرت جامعة خريج تالر: ريتشارد
وأستاذًا السلوكي االقتصاد لعلم املؤسس األب مىضليصبح االقتصاديني. بني تفرسكي

شيكاجو. بجامعة األعمال إدارة كلية يف مؤثًرا
كيف اكتشف أن بعد إرفني. يف كاليفورنيا بجامعة الرياضيات أستاذ ثورب: إدوارد
تسعري معادلة اكتشف عنها، رائًجا كتابًا وألَّف جاك بالك لعبة يف الكازينو عىل ق يتفوَّ
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صناديق إلدارة رائًدا وأصبح سكولز، ومايرون بالك فيرش يكتشفها أن قبل الخيارات
الكمبيوتر. إىل املستند املَؤتْمت االستثمار بنظام التحوط

القرن خمسينيات أواخر يف ليتل دي آرثر يف كاستشاريٍّ عمله أثناء ابتكر ترينور: جاك
سبقت الرأسمالية األصول لتسعري نظريًة نفسه القرن ستينيات وأوائل العرشين
مع وجيزٍة لفرتٍة درس ينرشها. لم لكنه لها، مطابقة شبه وكانت شارب، نظرية
بالك، فيرش عمل يف وأثَّر للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف مودلياني فرانكو

املخاطر. حسب املعدل األداء قياس ابتكار عىل وساعد
االقتصاديني إقناع يف كانيمان دانيال شارك الذي النفس علم أستاذ عاموستفرسكي:
ظروف ظل يف القرارات الناس اتخاذ كيفية حول افرتاضاتهم تمحيص بإعادة
سافيدج) مسلَّمات (مثل اإلحصائية القرارات نظرية يف القوية خلفيته كانت الاليَقني.

االقتصاديني. بني الحجج هذه عىل مصداقية إضفاء يف األهمية بالغة
والسلوك املباريات «نظرية لكتابه كان َمَجري، ريايض نويمان: فون جون
عىل هائل أثٌر مورجنشترين، أوسكار مع تأليفه يف اشرتك الذي االقتصادي»،
الاليَقني ظل يف القرارات اتخاذ يف نويمان-مورجنشترين نهج شكَّل االقتصاديني.

الكمية. للمالية أخرى وجوانب ماركويتز لهاري املحفظة نظريَة
دراسة يف رشع الذي ستانفورد بجامعة الزراعي االقتصاد أستاذ وركينج: هولربوك
أربعينيات يف وانتهى العرشين، القرن ثالثينيات يف املستقبلية العقود أسعار تحركات
دليًال تكون ربما السوق تحركات تُميِّز التي الظاهرية العشوائية أن إىل نفسه القرن
التي األسواق كفاءة نظرية مؤلف عادًة يجعله مما جيًدا؛ عمًال تؤدي األسواق أن عىل

فيها. الفضل إليه يُنسب لم
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كتاب لكنه دكتوراه. أطروحة ال صحفي عمٌل العمل وهذا جامعي، أستاذ ال صحفي أنا
أوردُت فقد لذا مفيًدا؛ املالية دارسو يجده أن وأرجو جامعيني، أساتذة عن يتحدث
وإىل الكتاب، هذا يف نوقشت التي األكاديمية األدبيات كل إىل تشري ختامية هوامش
كما حوارات، من مبارشة عليها أحصل لم التي والحقائق والحكايات االقتباسات مصادر
سالسة عىل الحفاظ بغرض الختامية الهوامش إىل واالستطرادات الحكايات بعض لت رحَّ

الرسد.
من املستمدة املعلومات من معلومة لكل ختامية حواَيش نه أُضمِّ لم أني غري
من املأخوذة واملقتطفات املبارشة االقتباسات أن تفرتض أن عموًما ويمكنك الحوارات.
الشخص مع حوارات من مأخوذٌة صاحبها إىل آخر بوجٍه املنسوبة الشخيصوغري التاريخ
مبارشة غري بطريقة املأخوذة والحكايات االقتباسات كل أنسب أن حاولت وقد . املعنيِّ

يل. رواها الذي الشخص إىل
الهاتفية واملحادثات رشائط عىل املسجلة الرسمية اللقاءات بني مقابالتي تراوحت
أدناه القائمة يف املذكور «الوحيد» (الشخص اإللكرتونية الربيدية املراسالت أو الرسيعة
الحوارات بعض كانيمان). دانيال هو اإللكرتوني الربيد عىل به اتصايل اقترص الذي
وتكراًرا. مراًرا إليهم تحدثت األشخاص وبعض املجلة، يف تُنرش مقاالت لكتابة أُجريت
األشخاص كافة عىل تشتمل ال أنها من الرغم عىل — تحاول قائمة هو ييل فيما أُوِرده وما
عىل االشتمال — الكتاب هذا موضوع عن باملعلومات غنية مناقشات معهم أجريت الذين
أيٍّا أن تأكيد بكل يعني ال وهذا رسده. شكَّلت مساهماته بأن القول يمكن شخص كل

عنه. املسئولية تحميله ينبغي منهم
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ومالكوم آرثر، وبراين أرو، وكنيث أرنوت، وروبرت أسنس، وكليفورد آينزيل، جورج
بوسايرتس، وبيرت برنشتاين، إل وبيرت بنهامو، وإريك باربريس، ونيكوالس بيكر،
بريش، وروبرت برينسون، وجاري برينيجر، وكلود برينان، ومايكل برييل، وريتشارد
إليس، وتشاريل دورالوف، وستيفن ديمسون، وإلروي تشيمربلن، وستان كامرر، وكولني
فونج، وجيفورد فالد، ويوجني فيشهوف، وباروخ فارمر، دوين وجيه فاما، ويوجني
جرينجر، وكاليف جوردون، وآل جرينسبان، وآالن فريدمان، وميلتون فرنتش، وكنيث
وهندريك هونج، وهاريسون هامر، وجيل جرينولد، وريتشارد جرانثام، وجريمي
وريتشارد كانيمان، ودانيال كان، ورونالد جنسن، ومايكل إبتسون، وروجر هاوثاكر،
اليبويتز، ومارتي ليبارون، ودين الكونيشوك، وجوزيف اليبسون، وديفيد كرويزنجا،
وأندرو الثالث، ليرب وآرثر ليفاين، وستان ليف، وباروخ ليالند، وهني الينفيرب، وديفيد
ماركويتز، وهاري مان، وهنري ماندلربو، وبينوا لوينستاين، ولويس لوري، وجيمس لو،
وتريانس نسكانني، وويليام مور، وأرنولد مريتون، وروبرت ماكوون، وماك مارش، وبول
وكنيث رابابورت، وألفريد برايس، جيه وإس بلوت، وتشارلز أوبريان، وجون أودين،
روبنشتاين، ومارك روس، وستيفن روزنربج، وبار رول، وريتشارد ريرت، وجاي ريد،
شيلر، وروبرت شفرين، وهريش شارب، وويليام سكولز، ومايرون سامويلسون، وبول
وجريمي ستاتمان، ومائري سنكوافيلد، وركس سيلفا، دي وهاريندرا شاليفر، وأندريه
طالب، نيقوال ونسيم سامرز، ولورانس ستيجلتز، وجوزيف سترين، وجويل ستاين،
وإريك فاجنر، وواين ترينور، وجاك تيتمان، وشرييدان ثورب، وإدوارد تالر، وريتشارد

تزارنويتز. وفيكتور وانر،
نحو عىل أصل نفيس وجدت الكتاب، هذا لتأليف الالزمة أبحاثي مسرية خالل
أن دون اإلنرتنت عىل كتب) يف فصول وأحيانًا ودراسات (مقاالت معلومات إىل متكرر
وال الوثائق، هذه من لكثري بالنسبة ميكروفيلمية. أو منها ورقية نسخة عىل أبًدا أطَّلع
أرقام عىل اإلنرتنتية النسخة تشتمل لم واملجالت، الصحف من املأخوذة املقاالت سيما
أن حني يف الصفحات تلك أرقام لتتبع الجهد أبذل أن الحماقة من أن يل وبدا صفحات.
فعندما لذا أبًدا؛ الصفحات أرقام يستخدموا لن املعلومات سيطالعون الذين القراء معظم
لم أعرفها أكن لم وعندما الهوامش، يف نها أضمِّ كنت الصفحات، أرقام فيها أعرف كنت

نها. أضمِّ أكن
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