
من  للعديد  عليه  ك��ان  كما  الو�ضع  يبقى  مل  عامني  قبل 
املواطنني الذين ينتمون اىل اقليات خمتلفة كانت ومازالت 
جزًء ال يتجزاأ من تركيبة وتكوين هذا الوطن. فبعد ا�ضتيالء 
تنظيم "داع�ش" على عدة قرى يف املو�ضل متكن عدد كبري 
من امل�ضيحيني الفرار.  فيما ُخري من بقي منهم بني اعتناق 
ا�ضتعادة  ومع  املوت،  اأو  املغادرة  اجلزية،  دفع  اأو  االإ�ضالم 
القوات العراقية ال�ضيطرة على العديد من املناطق امل�ضيحية 
يف  بقوا  الذين  الناجون  يروي  املو�ضل،  مدينة  حميط  يف 
اأج��روا  التي  اخليارات  عن  مروعة  ق�ض�ضا  املناطق  تلك 
ع�رش  الرابع  عامه  يف  كان  متي  اإ�ضماعيل  اتخاذها.  على 
راأ�ضه  م�ضقط  "برطلة"،  بلدة  اإىل  داع�ش  ارهابيو  دخل  حني 
اإ�ضماعيل  البلدة، وانتظر  اأقاربه  �رشق املو�ضل. غادر معظم 
نا�ضي.  املري�ضة جاندار  اأمه  اأجل  اأجله ومن  اأن يعودوا من 
لكن اأحدا مل ياأت. حاوال الفرار ب�ضيارات اأجرة، لكن عنا�رش 
بهما  وانتهى  العودة،  على  مرتني  اأرغموهما  داع�ش  تنظيم 

االأمر يف ال�ضجن. ويقول متي، "كان هناك �ضيعة حم�ضورون 
يف زنزانة اإىل جوارنا، �ضحبوا واحدا منهم، اأطلقوا النار على 
راأ�ضه وعلقوا جثته اأمامنا".وي�ضيف الفتى املتواجد يف ملجاأ 
تديره كني�ضة يف اأربيل، "قالوا الأمي اإنهم �ضيفعلون بي االأمر 
االإ�ضالم". عاد متي  اإذا رف�ضنا تغيري ديننا فاعتنقنا  نف�ضه 
"�رشيخان"  اإىل قرية  اأُر�ضال  اإىل برطلة، ومن هناك  ووالدته 
"جميع  اإن  متي  ويقول  للمو�ضل.  الغربية  االأط��راف  على 
كنت  اإذا  مما  للتحقق  ياأتون  كانوا  دواع�ش..  كانوا  اجلريان 
اإىل امل�ضجد  اأذهب  اأنني مل  اكت�ضفوا  ال�رشيعة يف حال  اأطبق 
لل�ضالة، كنت اأتعر�ش للجلد اأحيانا". عانى متي االأمر نف�ضه 
املو�ضل. يف  "بزوايا" �رشق  بلدة  موؤقت، يف  ثان  يف منزل 
�ضكان  من  طعام  على  يح�ضل  الفتى  كان  االأحيان،  بع�ش 
جاندار  وترتدد  اأبدا.  املنزل  تغادر  مل  والدته  لكن  ودودين، 
عن  احلديث  يف  املزمن،  الن�ضفي  ال�ضداع  من  تعاين  التي 
ق�ضتهما، بينما جتل�ش بهدوء على �رشير يف ملجاأ اأربيل. لكن 
نظراتها الغريبة تتحول فجاأة، وتبت�ضم بحب البنها الذي كان 
يق�ش رحلتهما الطويلة يف ظل احلكم املرعب لداع�ش. وتقول 

"هذا الفتى هو اأجمل هدية اأبدا..هو واهلل ومرمي اأنقذونا من 
 77( دادو،  باكو�ش  ظريفة  اأما  معا".  دائما  �ضنبقى  املوت. 
عاما(، فبقيت مع زوجها املري�ش البالغ من العمر 90 عاما 
العراق،  يف  م�ضيحية  بلدة  اأكر  كانت  التي  "قرقو�ش"،  يف 
قبل اأن تدخلها اآليات داع�ش.. وتقول دادو ، �ضاحبة اليدين 
الذي  زوجها،  عن  متحدثة  املنخورة،  واالأ�ضنان  املجعدتني 
"كان يوم  تويف بعد وقت ق�ضري على دخول تنظيم داع�ش، 
اأربعاء عندما �ضاءت حالته، نقلناه اإىل امل�ضت�ضفى تويف يوم 
احتالل  اأكرث من عامني من  دادو خالل  اخلمي�ش". وعا�ضت 
تنظيم داع�ش لقرقو�ش يف منزل مع �ضديقتها امل�ضنة بدرية. 
تقول، "خالل كل ذلك الوقت بقيت مع بدرية، مل نر اأحدا من 
االرهابيني،  اإىل  اإ�ضارة  يف  االأ�ضخا�ش"،  اأولئك  فقط  نا�ضنا، 
االأحيان،  الطعام يف بع�ش  لنا  "كانوا يح�رشون  وت�ضيف، 
م�ضايقات  اىل  تعر�ضنا  اىل  اإ�ضافة  الباب".  عند  ويرتكونه 
متكررة من قبل عنا�رش تنظيم داع�ش االإرهابي . كما �ضجنت 
دادو و�ضديقتها لفرتة وجيزة يف املو�ضل مع ن�ضاء مطلقات 
واأرامل، لكنهما اأعيدتا يف النهاية اإىل منزلهما يف قرقو�ش. 

وتروي دادو "يف اأحد االأيام، جاء اأحدهم يطلب ماال وذهبا. 
تعطينا".  اأن  عليك  وق��ال  اأ�ضلعي  بني  ببندقيته  �رشبني 
300 دوالر، كان املبلغ املتبقي معها، فيما  اأعطته ظريفة 
وتتابع  قرياطا   15 بعيار  الذهب  من  بع�ضا  بدرية  اأعطته 
اأن �ضابا اآخر يف الع�رشين جاء مرة اأخرى، وقال اإن "علينا 
لدينا معتقداتنا ولهم معتقداتهم"،  اإن  له  تغيري ديننا. قلت 
العذراء  ملرمي  �ضورة  على  اأب�ضق  اأن  مني  "طلب  م�ضيفة، 
هلل  اأقول  كنت  الوقت  طوال  اأجرين.  لكنه  رف�ضت  وال�ضليب. 
يف قلبي اإنني مل اأق�ضد �ضيئا من ذلك. عرفت اأن اهلل �ضمعني، 
الأنه )االرهابي( حاول حرق ال�ضورة لكن والعته مل تعمل". 
ال�ضهر  نهاية  قرقو�ش  اإىل  العراقية  القوات  دخلت  عندما 
دون  من  بدرية  مع  املنزل  يف  عالقة  دادو  بقيت  املا�ضي، 
دادو  وتقول  اأي��ام.  بعد  عليهما  االأمن  قوات  وعرثت  طعام، 
"طوال الوقت، �ضليت لنا�ضي، للبلدة، واأي�ضا لعنا�رش داع�ش 
هوؤالء باأن ينري اهلل قلوبهم". وت�ضيف االأرملة االأمية، والتي 
مع  �ضملها  بلم  فرحتها  اإن  االأوىل،  لغتها  ال�رشيانية  كانت 

اأقاربها جمددا اأن�ضتها معاناتها.

من املواطن احمد املالكي ،اىل امانة بغداد / مكتب االمينة املحرتمة 
/م/ �رشقة ارا�ضي الدولة / تل ام اخلنيزيرات وتل الفقري يف منطقة 
الدورة بني �ضارع ٦٠ ومنطقة ال�ضحة ار�ش تابعة للدولة من بداية 
اخلط ال�رشيع حتى نهاية ابو د�ضري حيث يوجد اثار وحمرمات للتلول 
للنا�ش  ببيعها  ا�ضخا�ش  قام  العايل  لل�ضغط  حمرمات  اىل  ا�ضافة 
على انها ار�ش زراعية باالتفاق مع بلدية الدورة اذ يوجد �ضخ�ش  
يف بلدية اجلادرية يف قام باأفتتاح كرفان على انه مكتب مقاوالت 
لبناء االرا�ضي وهذا االمر يعد ن�ضب واحتيال على املواطنني حيث 
بيعت االف القطع �ضعر ١٠٠ مرت ٣٠ مليون باالتفاق مع ا�ضخا�ش 
اخرين.  اإذا مل يتم الق�ضاء على هذه الظاهرة �ضوف ينتهي االمل بهذا 
البلد �رشقة ارا�ضي الدولة وبيعها قطع ارا�ضي و�ضط �ضكوت االمانة 

و�ضكوت االثار فاهلل رقيب عليكم مع التقدير 

بخ�ضو�ش  �ضكوى  لدي  الالمي  ح�ضن  املواطن  اين  عليكم  ال�ضالم 
حمطة  من  بالقرب  ال�ضحة  حي  الدورة  منطقة  يف  ار�ش  قطعتي 
قطعة  هذه  املولد  بجانب   326 عمارة  امام  الكفاءات  كهرباء 
ببناء  النا�ش  احد  قام  ل�ضخ�ش  خم�ض�ضة  غري  �رشف  ملك  ار�ش 
�ضور من البلوك حولها وجتاوز على ال�ضارع الفا�ضل بني العمارات 
والكفاءات حتى اخذ عامود االنارة وا�ضبح من �ضمن ال�ضور ويدعى 
وهو  ذلك  يف  �ضحة  وال  الف�ضائل  احد  يف  وانه  ع�ضرية  �ضيخ  انه 
يوجد  وال  له  ولي�ضت  للدولة  والقطعة  اللحظة  لهذه  بالبناء  م�ضتمر 
املواطن  �ضوى،  بالت�ضاوؤل حول ما يح�ضل  يقوم  ح�ضيب وال رقيب 

الذي ال حول وال قوة له .

�ضكوى  لدي  عليكم  ال�ضالم   : علو�ش  ذكرى  بغداد  اأمني  ال�ضيدة  اىل 
موؤ�ض�ضة  مدير  اإين  اجلديدة  بغداد  ملنطقة  اجلباية  بخ�ضو�ش 
املهنة  ر�ضوم  بدفع  امر  اأ�ضدر  اهلية  ومدر�ضة  رو�ضة  اي  تعليمية 
يخدم  خدمي  امل�رشوع  هذا  األي�ش  االأهلية  والرو�ضات  للمدار�ش 
من  موافقة  با�ضتح�ضال  قمنا  نحن  وثانيا  جيل  ويربي  املجتمع 
ما  الرتبية  اىل  مهنة  ر�ضوم  وندفع  تاأ�ضي�ش  و�ضهادة  الرتبية  وزير 
يقارب ع�رشة ماليني �ضنوية فهل يجوز غلق الرو�ضة ب�ضبات باأمر 
األي�ش  ليال  ع�رشة  الثانية  ال�ضاعة  والتنفيذ  الغدير  بلدية  عام  مدير 
هذا امل�رشوع خدمي ويربي جيل اين العدالة وقطع ارزاق ما يقارب 
٨٠ موظف وموظفة. نلتم�ش من ح�رشتكم ان يتم الغاء هذا القرار 
النها عملت خلدمة ابنائكم وهو م�رشوع عمل حتت قانون وزاري 
وم�ضادق عليه من جهات عدة اذ ان مدير البلدية يقول يجب على 
وزارة الرتبية خماطبتنا بهذا االمر اإذا فما عالقتنا نحن بهذا االمر 
األي�ش اأنتم من و�ضع قرار كل بناية تغلف كوبون حديث يعفى من 
اخاطبكم  القرار  هذا  يلغى  ان  اترجاكم  املهنة  ور�ضوم  ال�رشائب 

باأ�ضم رو�ضة ورود اجلنة الغدير حملة ٧٠٤ زقاق ٢٥.

ولدت يف بغداد يف العام 1923، وهي االبنة البكر الأ�رشة مكونة من 
اأربعة اخوة واختني، ذات دخل متو�ضط. والدها كان يعمل يف م�ضلحة 
مياه بغداد، و�ضعى اىل تنمية االهتمامات الثقافية لدى ابنتيه وابنيه، 
عن طريق قراءة الكتب التاريخية واالجتماعية. كان يقراأ لهم ال�ضحف 
املناق�ضة  قادرين على  فاأ�ضبحوا  امل�ضائية،  اجتماعاتهم  اليومية يف 
وطرح اال�ضئلة، وازداد تعلقهم بحب الوطن وق�ضايا النا�ش. يف العام 
�ضديقاتها  ب��اآراء  تاأثرت  هناك  الطب،  كلية  نزيهة  دخلت   1941
والدميقراطية،  امل�ضتنرية  االف��ك��ار  ذوي  الطالب  من  وا�ضدقائها 
فتو�ضعت مداركها عن طريق النقا�ش معهم. ثم واظبت على امل�ضاركة 
يف ن�ضاطات »اجلمعية الن�ضوية ملكافحة النازية والفا�ضية«، والندوات 
واالفكار  احل��رب  خطر  لتو�ضيح  اجلمعية  ه��ذه  تقيمها  كانت  التي 
ن�ضاء  »رابطة  اىل  اجلمعية  ا�ضم  تبديل  يف  اي�ضا  �ضاركت  الفا�ضية. 
العراق«، بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية والتي بداأت باإ�ضدار جملة 
حتمل ا�ضم »حترير املراأة«. لكن �رشعان ما اأغلقت الرابطة وجملتها يف 
الدميقراطية. ويف  احلريات  االرهابية �ضد  ال�ضعيد  نوري  بداية حملة 
»التحرر  االنتماء اىل حزب  نزيهة  الدكتورة  تلك احلملة، قررت  بداية 
الوطني« غري انها ان�ضمت اىل احلزب ال�ضيوعي العراقي، ل�ضبب وجيه 
الر�ضمي  الرتخي�ش  على  يح�ضل  مل  الوطني  التحرر  ح��زب  ان  هو 
بعد  ا�ضهمت  كما  جماهرييًا.  حزبا  كان  الأن��ه  ال�ضلطة  من  املطلوب 
العاملية. بف�ضل  ال�ضحة  الطب يف م�رشوع منظمة  تخرجها من كلية 
ممار�ضتها مهنة الطب يف بغداد، والعديد من املدن العراقية االخرى، 
اتيحت لها فر�ضة االحتكاك املبا�رش بالنا�ش، والتعرف اىل م�ضاكلهم 
اعدت  وقد  واقت�ضاديًا.  اجتماعيًا  ت�ضورها  ميكن  ال  التي  واحوالهم 
لديها  وتبلورت  عمومًا،  العراقية  امل��راأة  او�ضاع  عن  خا�ضة  درا�ضة 
فكرة اعادة ن�ضاط »رابطة الن�ضاء العراقيات«، وجمعت حولها ما يزيد 
عن 30 امراأة من اجلامعيات واملنا�ضالت االجتماعيات، اللواتي كن 
اأجل التحرر الوطني وال�ضالم العاملي، والدفاع  يهدفن اىل العمل من 
عن حقوق املراأة العراقية، وحماية الطفولة. ومبرور الوقت، وبقيادة 
الن�ضائية  الدكتورة نزيهة، ا�ضبحت »الرابطة« الوجه امل�رشق للحركة 
كبرية،  خدمات  للن�ضاء  وقدمت  ع�ضو،  األف   42 ت�ضم  ا�ضبحت  التي 
 ،1959 للعام   188 الرقم  ال�ضخ�ضية  االح��وال  قانون  مقدمتها  يف 
انتزاعها  اىل  والدكتاتورية  الرجعية  التي عادت  املكا�ضب  وغريه من 
الحقًا. يف العام 1953 ح�رشت نزيهة املوؤمتر الن�ضائي العاملي يف 
الن�ضائي  االحتاد  يف  ع�ضوا  العراقية  الرابطة  وا�ضبحت  كوبنهاغن، 
الدميقراطي العاملي، الذي كان مقره اآنذاك برلني، وا�ضبحت »الرابطة« 
ع�ضواً دائمًا يف امانتها العامة، وانتخبت الدكتورة نزيهة ع�ضوا يف 
الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ش  نائبة  ثم  مكتبه،  يف  ثم  االحت��اد،  جمل�ش 
الدميقراطي العاملي، حيث لعبت دوراً مميزاً يف حتديث وتطوير نظامه 
وبرناجمه. وبقيت يف هذا املن�ضب حتى العام 1979، اىل ان تاأزمت 

العالقة مع ال�ضلطة. 
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مسيحيو الموصل.. يتناسون الوجع الذي ألم بهم بفرحة تحرير مناطقهم 

بغداد: خاص 

نع���ود م���رة اخ���رى اىل دور املثق���ف يف التغيري و�ص���ناعة احل���دث اليومي 
وتاأثريه يف ال�صيا�صة واملجتمع واحلياة برمتها وعندما يكون �صوته اعلى 
واقوى من �ص���ياح و�صراخ ال�صيا�ص���يني وتربيراتهم مثلما نقراأ ونتابع يف 
عاملنا الرهن ون�صمع خالل و�صائل االت�صاالت احلديثة التي بني اأيدينا ....
وه���ا انا اأكتب اليوم م���ن الهند حيث اأقيم فيها والتي كانت على �ص���فا حرب 
اأهلية طاحنة بعد مقتل اأحد امل�صلمني الأكله حلم البقر على يد اأحد املتطرفني 
الهندو����س ولوال تدخ���ل العقالء من كبار املثقفني ونخب���ة من االدباء لكانت 
هذه احلادثة بداية لفتنة تاأكل االأخ�صر والياب�س وتدمر كل ما بناه عظمائها 
ومفكريها وقادتها وته�ص���م كل اأوا�صر التاآلف والتالحم وال�صلم االجتماعي 
والوحدة الوطنية وال حاجة يل بذكر تاأريخ مثل هذه الفواجع يف بالد مثل 

الهند اأو العامل اأو بالدنا التي ال زالت تنزف من جرائها انهار الدماء...
لق���د وقف ))41(( اأديب���ا هنديا وقعوا وثيقة الزمت فيه���ا املثقفني واالدباء 
وا�ص���اتذة اجلامعات والنخب املوؤثرة يف املجتمع الهندي برف�س اي تكرمي 
تقدمه احلكومة احتجاجا على ما اأ�ص���موه بتنامي فكرة العنف والتع�ص���ب 
يف الب���الد منذ تويل رئي����س الوزراء ))ناريندامودي(( مقاليد ال�ص���لطة يف 
الهند وت�ص���ريحات اأغلبهم يف و�ص���ائل االعالم بحملتهم التي تن�ص���ب �ص���د 
كل هذه امل�ص���ميات وما تفرز من تاأثري �ص���يء و�ص���لبي عل���ى وحدة املجتمع 
ومتا�ص���كه برغ���م تنوع���ه تتلخ����س كلماتهم باأنه���م مل يع���ودوا قادرين على 
البق���اء �ص���امتني مكتويف االأيدي اأزاء كل هذه احل���وادث وحملوا احلكومة 
واالكادميي���ة الوطني���ة للثقاف���ة م�ص���وؤولية ما يج���ري يف الب���الد وانتدبوا 
االق���الم الوطنية ال�ص���ريفة املوؤمنة باحلرية وامل�ص���ري امل�ص���رك واالأخاء و 

ورف�س كل اأ�صكال التع�صب والتنطع ....
وم���ا ان بداأت حملتهم حتى خ���رج رئي�س الوزراء ))باريندا مودي (( مقدما 
اعتذاره من امل�ص���لمني اأوال ومن االأدباء واملثقفني مو�ص���حا ان هذه االفكار 
بعي���دة كل البع���د ع���ن مبادئ حزبه ود�ص���تور الدول���ة واأكد عل���ى خطورتها 
م�صت�ص���هدا بتاأريخها اال�ص���ود يف متزيق املجتمع وت�صرذمه وتخلفه ...ومل 
يه���دد بق���وة حزب���ه واأكرثيت���ه وف���وزه ال�ص���احق يف انتخاباته���م النزيه���ة 
ومل يتوع���د االقلي���ات ومل يته���م جهة دون اأخرى اأو ي�ص���مح ل���دول اجلوار 
بالتدخ���ل اأو يلتجاأ اىل اية جهة موؤثرة ....ت�ص���رف كقائد وحاكم م�ص���وؤول 
ع���ن كل اأن�ص���ان يعي�س يف �ص���به الق���ارة الهندية يحاول احلف���اظ عن وحدة 
ال�ص���عب ومل يلتجاأ اىل اأحد فقط انحاز اىل �صوت املثقفني العايل امل�صموع 
وتفا�ص���يل احل���دث وتداعياته معروفة ومن�ص���ورة .... وبودي الركيز يف 
ه���ذه الق�ص���ية على دور املثق���ف الواعي وامل�ص���وؤول واحلري�س على وحدة 
�ص���عبه ومتا�ص���كه وموقفه االن�ص���اين والوطن���ي ال�ص���ادق يف عملية تغيري 
املجتم���ع واإدارة االزمات ال�ص���عبة واخلطرية والأنهم يعربون عن م�ص���اعر 
ال�صدق يف النفو�س الب�ص���رية واالحا�صي�س احلقيقية وي�صبحون جزء من 
�صناعة احلدث اليومي بكل تفا�صيله وتاأثرياته واأبعاده ...ولذا نرى وجه 
املثق���ف اأكرث مما نرى وجه ال�صيا�ص���ي ون�ص���اهده يف االوقات احلرجة هو 
ال���ذي يبادر ويح���اول التغيري ويتخذ الق���رارات ال�ص���عبة واملواقف املهمة 
...ون�ص���مع �صوت االأديب وال�ص���اعر والفنان وال�ص���حفي واأ�صتاذ اجلامعة 
اأكرث مما ن�صمع اأ�صوات ال�صيا�صيني وروؤ�صاء االأحزاب والكتل وتربيراتهم 
وفو�ص���اهم يف و�ص���ائل االعالم والف�ص���ائيات ...اأجل. فاملثقف هو �ص���وت 
العقل واملو�ص���وعية وال�ص���مري الذي يوؤثر يف ال�صيا�صي وي�صحبه ويجره 
جلادة ال�ص���واب وير�ص���م له ثوابت احلياة ويخطط له خرائط الطريق يف 
املجتم���ع ولي����س العك�س مثلما يح�ص���ل عندنا مع اال�ص���ف ال�ص���ديد....وكل 
فواجعن���ا م���ن ج���راء التخل���ف واالمية الت���ي جعل���ت الفا�ص���دين يتحكمون 
مب�ص���ائرنا ....وه���ا نحن ندفع الثم���ن غاليا من دمائنا وابنائنا وم�ص���تقبل 

اأجيالنا

مبدعون من

بيع أراضي الدولة دون حسيب أو رقيب 

إلى السيدة أمين بغداد )ذكرى علوش( 

رسوم أدت إلى ايقاف 80 موظفًا 
وموظفة دون سابق إنذار  

المواطن والمسؤولأغنياء وفقراء في علم االقتصاد العصبي!

بغداد ـ متابعة نزيهة الدليمي

اإلطروحة الهندية...
في الثقافة العراقية 

علي رحماني

أقالم حرة

 

�ضارع  اىل  املوؤدي  الر�ضيف  على  �ضريُه  ترامب  دونالد 
�ضحاذ  اأمام  فجاأة  ليتوقف  نيويورك  مدينة  يف  املال 
نظر  الال�ضيء.   من  الكثري  يقلب  وهو  االر�ش  افرت�ش 
اإنك  اإياه:  االأ�ضى حمدثًا  الفقري بعني من  ذلك  اىل  ترامب 
اأيها الرجل متتلك �ضفر من الرثوة وانا مدين مببلغ 900 
مليون دوالر بعد ان فقدُت ثروتي كلها فاإنك باملح�ضلة 
منك.   اغنى  حقَا  انا  مبت�ضمًا  ال�ضحاذ  اجابه  مني!   اغنى 
حينها  خ�رشته،  ثم  املال  على  ح�ضلت  ان  ماذا  ولكن 
�ضاأكون من الفا�ضلني، ورمبا قد اخ�رش �ضحتي وانا احاول 
ان اجمع الرثوة، وقد ال اعرف اإن كان النا�ش �ضيحبونني 
ل�ضخ�ضي ام من اجل اموايل؟  واخرياً، ميكن ان اتعر�ش 
خ�ضارة  عن  ف�ضاًل  الرثوة  �ضاأخ�رش  وعندها  ال�رشقة  اىل 

مكاين الذي ا�ضحذ فيه على ر�ضيف �ضارع املال.
لاللتقاء  اخلطى  ي�ضبق  وهو  ال�ضحاذ  ذلك  ترامب  ترك 
ولكنه  جمدداً  ثروته  ا�ضتعادة  على  �ضي�ضاعده  ب�ضديق 

يف  ال�ضائدة  الرئي�ضة  التيارات  بان  �رشه  يف  يردد  ظل 
علم االقت�ضاد مازالت ت�ضتخدم مناذج املنفعة املتوقعة 
التحليل  يف  ا�ضتخدامها  عند  العقالنية  العوامل  ودور 
االقت�ضادي واختبار مناذج التحليل.  هنا توقف ترامب 
تلك  من  العديد  ان  قائاًل:  اخرى  كرة  نف�ضه  ُيحدث   وهو 
التحليالت مل ت�ضتطع ان تف�رش كيف ميكن احل�ضول على 
الرثوات التي حتققها الطفرات االقت�ضادية وكيف ُت�ضكل 
تلك الرثوات جمدداً! رمبا مل يدرك رونالد ترامب ظهور ما 
 Neuroeconomics  ي�ضمى بعلم االقت�ضاد الع�ضبي
علوم  خليط  من  ت�ضكلت  التي  ال�ضلوكية  العلوم  من  وهو 
ايجاد  العلم  هذا  حاول  اذ  االقت�ضاد،  وعلوم  االع�ضاب 
ومقايي�ش  املنفعة  تعظيم  ازاء  الت�رشف  يف  م�ضرتكات 
دور  على  جميعها  تركز  والتي  الع�ضبية  اال�ضتجابة 
الدماغ يف تدفق الدم.  فالدماغ يتكون حقًا من مقاطع 
القرار.   توجيه �ضنع  تتعامل جميعها يف  وانظمة عديدة 
حمفوفة  ظروف  اإطار  يف  ُتتخذ  القرارات  من  فالعديد 
�ضوب  اإما  االن�ضانية  النزعة  تتجه  لذلك  باملخاطر، 

حتمل املخاطر بغية تعظيم املنفعة او النزعة نحو جتنب 
ك�ضفت  فقد  املنافع.   من  بجانب  والت�ضحية  املخاطر 
ان  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  والدرا�ضات  البحوث 
واالمناط  وال�ضاذة  اال�ضتثنائية  االمور  من  الكثري  هنالك 
تتالئم  ال  جميعها  غدت  التي  الت�رشفات  من  ال�ضائعة 
املتجنبة  النزعة  تلك  منها  والتي  املنفعة  تعظيم  ومبداأ 
�ضحاذ  ميار�ضها  كان  التي   risk aversion للمخاطر 
رونالد  واجهه  حني  الر�ضيف  يفرت�ش  وهو  �ضرتيت  وول 
ترامب املجازف الذي بات مفل�ضًا. وهكذا يو�ضح لنا علم 
الدماغ  يف  متعددة  مناطق  ثمة  باأن  الع�ضبي  االقت�ضاد 
تختلف يف درجة حت�ض�ضها اإزاء مو�ضوع حتديد املخاطر 
املتعلقة  االن�ضانية  الت�رشفات  ازاء  الاليقني  حالة  او 
�ضكل  على  تتوقف  والتي  االقت�ضادي،  القرار  باتخاذ 
وتركيب وطبيعة الق�رشة اخلارجية ملقدمة العقل الب�رشي.  
فبالوقت الذي يركز فيه الفقراء على احتماالت اخل�ضارة 
الربح  احتماالت  االغنياء على  يركز  مهما كانت �ضئيلة 

مهما كانت �ضئيلة اي�ضًا.  


