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منظـور أرسـطو. فلسـنوات كانـت أسـعار البورصـة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يدعم الغضب الشعبي من األزمة املاليـة عـامّي        
وقيمة العقار يف صعود، حتى عصف بها انفجار فقاعة اإلسكان. وكانت بنوك وول سرتيت ومؤسساته املالية قـد جنـت 

هون العقارية، التي هبطت قيمتها بصور  كب� . مليارات الدوررات من عمليات استثرر معقد  تم تويلها بواسطة الر 
فصارت ككات وول سرتيت الفوور  ع  شفا ارنهيار. انهارت البورصة، ول يترضر بذلك املسـتثمرين الكبـار وحسـب، 
 ١١بل وصل هرها للموا ن األمري  العاد ، الذ  فقد تقاعد  أللب قمته. وهبطت ررو  العوالل األمريكية بقـدار 

 .، وهو مبلغ يساو  مجموع اإليرادات السنوية اليابانية واألملانية والربيطانية مجتمعة٢٠٠٨ن عام ترليو 

  

مليـار دورر إلنقـاذ البنـوك والرشـكات املاليـة الكـربى  ٧٠٠،  لب الرليس جورج بوش من الكـونجرس ٢٠٠٨يف أكتوبر 
عت بأرباح  اللة يف األيام الجيد ، أمـوال دافعـي لألمة. بدى أنه ليس من اإلنصاف أن تطلب وول سرتيت، التي استمت

الرضالب ح� ساءت األحوال. لقد �ت البنوك والرشكات املالية بصور  هاللة وصارت معقود  بكـل منـاحي ارقتصـاد، 
 ."بحيث أن انهيارها قد يتسبب بانهيار النظام املايل برمته. لقد كانت "أكرب من أن تسقط

والبيوت ارستثررية كانت مستحقة للرل؛ فرهاناتها الهوجاء (التـي سـمح بهـا تنظـيم حكـومي ل يدع أحد أن البنوك 
لث) قد صنعت األزمة، ولكن القضية كانت أن رفا  ارقتصاد بعمومه يغلب اعتبارات اإلنصاف. ومرر الكونجرس، ع  

 .مض،، تويل اإلنقاذ املايل

ة تدفق أموال اإلنقاذ، كشفت تقارير إخبارية أن بعـ، الرشـكات، التـي رم جاءت قضية العالوات. فبعد قليل من بداي
صارت انن تحت اإلعانة العامة، تعطـي عـالوات باليـ� الـدوررات ملـدراءها التنفيـذي�. املثـال الشـنيع كـان يتعلـق 

الوطـر  التـي قامـت  باملجموعة العاملية األمريكية (أ  آ  جي)، وهي عمالق يعمل يف التأم�، أودت بها ارستثررات
مليـار دورر)، فلقـد دفعـت  ١٧٣بها. رلم أنها أُنقذت بواسطة دفعات ضومة مـن الوزانـة الحكوميـة (مـا مجموعـه 

مليون دورر عالوات للمدراء يف القسم نفسه الذ  تسبب بنشوء األزمة: تلقى رالرة وسبعون موظفـا كـل  ١٦٥الرشكة 
 .و أكثواحد منهم عالو  تبلغ املليون دورر، أ 



أشعلت أخبار العالوات نارا من الغضب الشعبي. هذ  املر  الغضـب لـيس إزاء كـيس رلـج بعرشـ  دوررات، أو لرفـة 
فندق باهظة، إنه بوصوص جوالز باذخة قدمت مـن مـال دافعـي الرضـالب إىل أعضـاء القطـاع الـذ  أدى بارقتصـاد 

باملئـة  ٨٠الصور . ورلم أن حكومة الوريات املتحـد  انن تلـك  العاملي إىل شفا الهاوية. يشء كان بالغ الولل يف هذ 
من الرشكة، إر أن مناشد  وزير املالية إىل املدير املعّ� من الحكومة أن يلغـي هـذ  العـالوات ذهبـت هبـاء. كـان رد 

ي عرضـة لتعـديالت املدير: "لن يكون بقدورنا جذب أملع املواهب، والحفاظ عليها، إن أعتقد املوظفون أن رواتبهم ه
مستمر  واعتبا ية من قبل وزير املالية"، وأن مواهب هـؤرء املـوظف� كانـت هوريـة للـتولص مـن األصـول املاليـة 

 .الضار ؛ ألجل صالح دافعي الرضالب، الذين �لكون أللب الرشكة

ت عن املزاج العـام: "لـيس رد الرأ  العام برضاو  ولضب، فعنونت إحدى الصحف الشعبية يف صفحة كاملة عبار  عرب 
بهذ  الرسعة أيها اللقطاء". أراد مجلس النواب أن يستعيد املبـالغ املدفوعـة يف هـذ  العـالوات فمـرر مرشـوع قـانون 

باملئة ع  العالوات. ووافـق، تحـت ضـغط  ٩٠يفرض ع  موظفي الرشكات التي شملها اإلنقاذ املايل دفع هيبة تبلغ 
ويورك أندرو كومو، خمس عرش  من عرشين شـوص هـم األعـ  يف عـالوات "أ  آ  جـي" من املدعي العام ملدينة ني

ع  إعادتها، فتم اسرتجاع ما يبلغ تقريبا الومس� مليون دورر. هـذ  البـادر  خففـت الغضـب الشـعبي إىل حـد مـا، 
رأ  العـام رالبـا عـن دفـع وأدت إىل تاليش التأييد لقانون الرضيبة العقابية يف مجلس الشيوخ. ولكن الواقعة تركـت الـ

 .املزيد من األموال لتنظيف الفوىض التي تسبب بها القطاع املايل

يف قلب الغضب من اإلنقاذ املايل شعور بالظلم. فحتى قبل تفّجر مسألة العالوات، كـان الـدعم الشـعبي لإلنقـاذ املـايل 
هيار اقتصاد  سيرض الجميـع، وإ�ـانهم بـأن إعطـاء مرتددا ومتفاوتا. فكان األمريكيون ممزق� ب� الحاجة إىل تجنب ان

مبالغ ضومة للبنوك وككات ارستثرر الفاشلة هو يف صميمه عمل جالر. لقـد رضـخ الشـعب والكـونجرس مـن أجـل 
 .تجنب كاررة اقتصادية، ولكن أخالقيا رافق هذا شعور بأن ما جرى كان ابتزازا من نوع أو آخر

 إ�ان بفشل أخالقي: فاملدراء الذين تلقوا العالوات (والرشكات التي تلقت أموال اإلنقـاذ) ل يف رنايا لضب اإلنقاذ املايل
يكونوا مستحق� لها. ولكن ملاذا ل يكونوا مستحق� لها؟ قد يكون السـبب أقـل وضـوحا مـر يبـدو. ولننظـر إلجـابت� 

 .محتملت�، إحداهر عن الطمع واألخرى عن الفشل

كون العالوات بدت وكأنها مكافأ  للطمع، كر أوضـح عنـوان الصـحيفة الشـعبية بشـكل عنيـف.  أحد مصادر الغضب
فالرأ  العام وجد هذا ل� مستساغ أخالقيا. ليس فقط العالوات، بل وقبلها اإلنقاذ املايل، بدت كـر لـو كانـت مكافـأ  

ق، من خالل اتواذ استثررات  ـالش، يف للطمع، بدل معاقبته. لقد عرّض املضاربون ككاتهم، وبلدهم، إىل خطر محد
سعيهم الدؤوب وراء تحقيق مكاسب أكرب. ولقد وضعوا املكاسب يف جيوبهم ح� كانت األوضاع عـ  مـا يـرام، وحـ� 

 .ساءت ل يروا ض�ا يف الحصول ع  عالوات تبلغ مليون دورر

يضا من مسؤول� حكـومي�. السـيناتور شـ�ود نقد الطمع ل يأت فقط من جانب الصحف الشعبية الصفراء، بل جاء أ 
براون (د�قرا ي من أوهايو) قال إن سلوك أ  آ  جي "متلفع بالطمع والغطرسة، بل وبا هـو أسـوأ". وقـال الـرليس 

 ."أوباما، إن أ  آ  جي "يف مأزق مايل بسبب  يشها و معها

  



يل بعد ارنهيار، وجوالز أعطاها السوق ح� كـان مزدهـرا. مشكلة نقد الطمع أنه ر يفرق ب� جوالز أعطاها اإلنقاذ املا
إن الطمع خطيئة، وسلوك ءء، وإفرا  يف رلبة الكسب. ولكن هل هناك سبب رفرتاض أن متلقي اإلنقـاذ املـايل أكـث 

  معا مر كانوا عليه قبل سنوات، ح� كانوا ينعمون بجوالز أكث وأكرب؟

ذوو  مـوح كبـ�، وعملهـم يف الحيـا  هـو السـعي خلـف الـربح. وسـواء لورـت  إن مضارب وبنكيي وول سرتيت قوم
مهنتهم شوصياتهم، أم ل تفعل، فمن ل� الراجح أن تتغ� فضاللهم وفقا ررتفاع أو انوفـاض البورصـة. وإن كـان مـن 

لسـوق بعافيتـه؟ لقـد الوطأ مكافأ  الطمع من خالل عالوات اإلنقاذ املايل، أليس من الوطأ أيضا مكافأته حينر كـان ا
ح� قامت ككـات وول سـرتيت (وبعضـها قـالم عـ  هبـات دافعـي الرضـالب) بـدفع  ٢٠٠٨لضب الرأ  العام سنة 

 ٢٠٠٧مليار)، وسنة  ٣٤( ٢٠٠٦مليار؛ ولكن هذا املبلغ ر يبلغ نصف تلك العالوات التي ُدفعت سنة  ١٦عالوات بقيمة 
 تحقاقهم لألموال انن، فع  أ  أساس استحقوها سابقا؟مليار). فإذا كان الطمع هو سبب عدم اس ٣٣(

الفرق واضح هو أن عالوات اإلنقاذ جاءت من أموال دافعي الرضالب، بيـنر العـالوات السـابقة جـاءت مـن مكاسـب 
ي. الرشكة. ولو أن الغضب كان قائا ع  معتقد عدم استحقاق العالوات، ملا كان ملصدرها أهمية ع  املستوى األخالقـ

وهذا يعطي إشار : أن قدوم العالوات من دافعي الرضالب يعني أن الرشـكات قـد فشـلت. وهـذا يأخـذنا إىل حقيقـة 
يف حقيقتـه لـيس اعرتاضـا عـ  أنـه يكـافئ  –واإلنقـاذ املـايل  –الشكوى: أن ارعرتاض الشعبي األمري  ضد العـالوات 

 .الطمع، بل ألنه يكافئ الفشل

أكث من كراهيتهم للطمع. ويف املجتمعات املحكومـة بالسـوق، يُتَوقـع مـن الطمـوح أن يطـارد  يكر  األمريكان الفشل
مصالحه برضاو ؛ ولالبا ما يكون الوط الفاصل ب� املصلحة والطمع ضبابيا. لكن الوـط الفاصـل بـ� النجـاح والفشـل 

 .الحلم األمري  محفور بوضوح. وفكر  أن الناس يستحقون ما �نحه النجاح لهم فكر  مركزية يف

وع  رلم إشار  الرليس أوباما العابر  إىل الطمع، إر أنه فهم أن مكافأ  الفشل هو املصدر العميق للجلبـة والغضـب. 
 :فأشار، يف إعالن يحدد مرتبات املدراء يف الرشكات التي تلقت أموال اإلنقاذ، للمصدر الحقيقي للغضب

هذ  أمريكا، نحن ر نحسد األررياء، ور �نع أحد من تحقيق النجاح، ونحن بالتأكيد نؤمن أن النجاح يجب أن يكافئ. 
مدراء يتم مكافـأتهم عـ  الفشـل، خصوصـا أن هـذ  املكافـتت تـأت مـن دافعـي  –عن حق  –لكن ما يغضب الناس 

 .الرضالب

ايل جـاءت مـن السـيناتور شـارل لراسـيل (جمهـور  مـن آيـوا)، وهـو أحد ألرب التعليقات ع  أخالقيات اإلنقـاذ املـ
اقتصاد  محاف  من وسط البالد. قال لراسيل، يف قمة لضب العالوات، يف مقابلة يف راديو آيوا، أن أكث ما ضايقه هـو 

ية، فظهروا رف، مدراء الرشكات تحمل مسئولية الفشل: "سيكون شعور  أفضل تجاههم لو أنهم أتبعوا الطريقة اليابان
 ."ارستقالة، أو ارنتحار أمام الشعب األمري  منكيس رؤوسهم قالل� "نحن آسفون"، رم فعلوا أحد األمرين:

أوضح لراسيل رحقا أنه ل يقصد دعو  املدراء ررتكاب ارنتحار، ولكن أرادهم أن يتقبلوا مسـئولية فشـلهم، ويظهـروا 
"ل أرى هذا من أ  مدير تنفيذ . ودافعو الرضالب يف مقا عتي يجدون صـعوبة  الندم، ويقدموا اعتذارا شعبيا. يقول:
 ."يف ارستمرار بتقديم األموال لهم



دعم تعليق لراسيل حدء يف أن لضب اإلنقاذ املايل ل يكن حيال الطمع بشكل رلـيس، وإ�ـا الـذ  أهـان العدالـة يف 
 .كافأ  الفشلشعور األمريكان هو أن دوررات هالبهم استودمت مل

وإن صح حدء، فالباقي هو سؤال ما إذا كانت هذ  الرؤية لإلنقاذ املايل مربر . هل يقع ع  عاتق املـدراء التنفيـذي� 
للبنوك وككات ارستثرر الكربى مسئولية األزمة املالية؟ العديد من املدراء ر يعتقدون هذا. ففي شهادتهم أمام لجنة 

األزمة املالية، أرصوا أنهـم فعلـوا كـل مـا يف وسـعهم حيـال املعلومـات املتـوفر  لهـم. املـدير  من الكونجرس تحقق يف
، قال إنه فكر مليا فـير إذا كـان بإمكانـه حينـذاك ٢٠٠٨التنفيذ  السابق لب� ست�نز، وهي ككة استثرر انهارت سنة 

: "ببسـا ة، ل يكـن بقـدور  القيـام بـأ  أن يفعل أ  يشء بشكل موتلف، وتوصل إىل أنه فعل كل ما كان يف قدرتـه
  ."يشء... �كن أن يحدث فارقا يف الوضع الذ  واجهنا 

مديرو الرشكات املنهار  األخرى يتفقون معه، ويؤكدون أنهم ضحايا "تسونامي مايل" يفوق  اقتهم. سلوك مشابه وجد 
  عالواتهم. قال أحدهم ملراسل فـانيتي فـاير: "ر يف املضارب� الشباب، الذين رقوا صعوبة يف فهم الغضب الشعبي تجا

 ."يوجد أ  تعا ف معنا، كر لو أننا ل نعمل بجد وتعب

مجاز التسونامي صار جزءا من لغة اإلنقاذ املـايل، خصوصـا يف الـدوالر املاليـة. إن كـان املـدراء عـ  حـق يف أن فشـل 
راتهم، فهذا يفرس عـدم إبـدالهم للنـدم الـذ  أرد السـيناتور ككاتهم كان نتيجة لقوى اقتصادية كربى وليس نتيجة قرا

 .لراسيل أن يسمعه. ولكن هذا يطرح سؤار عميقا حيال الفشل والنجاح، والعدالة

، أليس مـن الطبيعـي ٢٠٠٩و ٢٠٠٨إن كانت قوى اقتصادية كربى وبنيوية هي املسؤولة عن الوسالر الكاررية لسنوات 
ربـاح املذهلـة يف السـنوات السـابقة؟ إن كـان اللـوم يوّجـه إىل الطقـس ارقتصـاد  يف أن تكون كذلك مسؤولة عن األ 

السنوات السيئة، فلرذا تكون حكمة وموهبة وجهد البنكي� واملضارب� ومدراء وول سرتيت هي سبب العوالد املبهر  
 عندما كانت الشمس سا عة؟

الوات الفشل، إن العوالد املاليـة ليسـت يف مجملهـا مـن صـنعهم، قال املدراء التنفيذيون، أمام الغضب الشعبي إزاء ع
وإ�ا نتاج قوى تفوقهم. وقد يكون هذا صحيحا. ولكن إن كان هذا بالفعـل صـحيحا، فهـذا يطـرح سـؤال اسـتحقاقهم 

ملـال، وتزايـد للمرتبات الفالقة التي يتلقونها يف األوقات الجيد .  بعا، فنهاية الحرب البارد ، وعوملة التجار  وأسـواق ا
أعداد الكمبيوترات الشوصية وانتشار اإلنرتنت، وعوامل أخرى، كلهـا تفرسـ نجـاح الصـناعة املاليـة خـالل التسـعينات 

 .ومطلع القرن الحاد  والعرشين

 ٣٤٤، كان املدراء التنفيذيون يف الرشكات األمريكية الكربى يتلقـون مرتبـا يفـوق مرتـب العامـل العـاد  ٢٠٠٧يف سنة 
ا. ع  أ  أساس، إن كان يوجد أساس، يستحق املدراء هذ  املبالغ التي تفوق ما يتلقـا  مـوظفيهم؟ إن لـالبيتهم ضعف

ضـعف مـا يتلقـا  مـوظفيهم؛  ٤٢، كان املدراء التنفيذيون يتلقـون ١٩٨٠يكد يف العمل و�تلك املوهبة. ولكن، يف سنة 
مر هم اليوم؟ أم هل تفاوت املرتبات يعكـس أمـورا ر عالقـة كانوا أقل موهبة وكدا يف العمل  ١٩٨٠فهل املدراء سنة 

 لها باملوهبة واملهار ؟

أو لنقارن مستوى مرتبات املدراء التنفيذي� يف الوريات املتحد  مع مستواها يف البلدان األخرى. يف الرشكات الكربى يف 
)، مقارنـة باملـدراء ٢٠٠٦-٢٠٠٤(بناء ع  معلومـات  مليون دورر سنويا ١٣,٣الوريات املتحد  يتلقى املدراء ما يقارب 



مليـون. هـل املـدراء األمريكـان يسـتحقون  ١,٥مليون، واملـدراء اليابـاني� الـذين يتلقـون  ٦,٦األوربي� الذين يتلقون 
ضعفي ما يستحق نظرالهم األوربيون، وتسعة أضعاف ما يستحقه املدراء اليابانيون؟ أم هذ  الفروقات تعكس عوامـل 

 ر تتعلق بالجهد واملوهبة التي يقدمها املدراء يف عملهم؟

عن رأ  شالع يف أن الناس الـذين خّربـوا الرشـكات  ٢٠٠٩يعرب لضب اإلنقاذ املايل الذ  شاع يف الوريات املتحد  أوالل 
لكـن النقـاش حـول التي أداروها، من خالل ارستثررات الوطر ، ر يستحقون أن يعطوا مالي� الدوررات كعـالوات. و 

 .العالوات يطرح أسئلة عن ارستحقاق يف األزمنة الجيد 

فهل يستحق الناجحون الهبات السوية التي تنحها لهم األسواق، أم أن هذ  الهبـات تعتمـد عـ  عوامـل تتجـاوزهم؟ 
الصـعبة؟ إن إمكانيـة أن  وما هي الواجبات املتبادلة ب� املوا ن�، تجا  بعضهم البع،، يف األوقـات الطيبـة واألوقـات

 .تؤد  األزمة املالية لجدل عمومي حول هذ  األسئلة الكربى ما زالت مفتوحة
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