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رئي�س التحرير
د. �سعيد بن عطية اأبو عايل

نائب رئي�س التحرير
د. عبداللطيف بن جا�سم كانو

م�س�ؤول التحرير والعالقات العامة
اأ.مبارك بن �سعد العطوي

جميع املرا�سالت باأ�سم رئي�س التحرير

�س.ب:  1170
املنامة – مملكة البحرين

هاتف 
+ 97317226153

فاك�س
+ 97317226154

الربيد الإلكرتوين
kanooawd@batelco.com.bh

املوقع الإلكرتوين
www.ybakanooaward.com

جرافيك�س 
الرافد لالإعالن والعالقات العامة
+973 39139122

املوؤ�س�سة العربية للطباعة والن�رش
SYKCO 786 :رقم الت�سجيل

جملة ثقافية ن�سف �سنوية تاأ�س�ست عام 1429هـ - 2008م
ت�سدرها جائزة يو�سف بن اأحمد كانو مبملكة البحرين
العدد اخلام�س – رجب 1433هـ - مايو 2012م

ق�اعــد الن�رش
الإبداع  تنمية  يف  امل�ساهمة  غايتنا   

والثقافة والتقدم العلمي .

والدرا�سات  بالبحوث  ترحب  املجلة   

والأدبية  العلمية  املجالت  جميع  يف 

والقت�سادية. 

املتعلقة  باملو�سوعات  اأي�ساً  حتتفي   

اإىل  واملعلومات  التقنية  وجمالت  بالطب 

جانب الدرا�سات امل�ستقبلية . 

تو�سيحية  باملجلة  تن�رش  التي  اخلرائط   

ولي�ست مرجعاً للحدود الدولية.

 البيانات والإح�ساءات تقريبة . 

التي  املواد  باإعادة  تلتزم  ل  املجلة   

تتلقاها للن�رش . 

 ما ين�رش يعرب عن راأي الكاتب ول يعرب عن 

راأي املجلة . 

 يجوز القتبا�س مّما ين�رش �رشط الإ�سارة اإىل  

املجلة ورقـــــم العدد وتـاريخ الإ�سدار ، واإل  

اعتبــر خرقـــًا لقـــانون امللكية الفكرية . 

و�سريته   ، كامالً  عنوانه  الكاتب  ير�سل   

هذه  يف  مرة  لأول  يكتب  كان  اإذا  الذاتية 

املجلة. 

املجلـــة ترحــب بكـل نقـد 
وت�جيــه واقرتاح 

بوا�سطة  ر�سائلكم  نتلقى  اأن  ي�سعدنا   

الربيد  على  اأو  الفاك�س   على  اأو  الربيد 

الإلكرتوين . 

وللجميع �سكرنا وتقديرنا ،،،

هيئة التحرير   
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حيتل السفر مساحًة هامًة يف ثقافة اإلنسان 
وخاصًة يف هذا العصر الذي تقاربت فيه املسافات 

وتداخلت الثقافات، وتشابكت فيه مصاحل الناس 
حيث أصبح اإلنسان ال يستغين عن معلومة من هنا 
وأخرى من هناك، وأحيانًا قد يسافر اإلنسان إىل بلد 
بعيد هربًا من روتني احلياة وضغوطها، والبعض 
قد يسافر إىل مكان بعيد لعمل جتاري، أو لزيارة 

مكتبة شهرية، أو جامعة مرموقة، أو لينهل علمًا 
من معينه.

ولكن احلنني للوطن ال يفارق املسافر،   
بل إنه يقول يف نفسه عندما يعود من سفره:  »ال 

فراق للوطن وال سفر بعد هذه املرة«... وفجأة 
يعاوده الشوق للسفر!!  وهذه احلالة أن السفر 
أصبح حيتل مساحة هامة يف الثقافة اإلنسانية.

د. �سعيد بن عطية اأبو عايل

نعم..
صنع يف ماليزيا..
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البحرين

ماليزيا

ايران

روسيا الصني

اهلند

السعودية
ني البحرين وماليزيا 6000كم

املسسافة ب

ت�ضوقت لل�ضفر اإىل ماليزيا وحتديدًا عندما ح�ضر رئي�س 
ال�ضتالم  ال��ري��ا���س...  اإىل  ليلة  ذات  االأ�ضبق  وزرائ��ه��ا 
جائزة امللك في�ضل العاملية يف خدمة االإ�ضالم. واأذكر 
اأنه و�ضل اإىل مطار الريا�س قبل احلفل ب�ضاعة وا�ضتلم 
اجلائزة، واألقى كلمة عرب فيها عن اأن بلده يعي�س �ضباقًا 
مع االآخرين من اأجل التقدم، ثم عاد اإىل املطار لي�ضافر 
هي  كيف  كثرية:  اأ�ضئلة  بخلدي  دارت  بالده.  اإىل  فورًا 
من  ن��وع  اأي  �ضت�ضبح؟  وكيف  كانت؟  وكيف  ماليزيا؟ 

التحدي تعي�ضه ماليزيا؟
افتتحت االإ�ضدار ال�ضابق من هذه املجلة، كانو الثقافية، 
وه��و ال��ع��دد ال��راب��ع مبقالة ع��ن حم��ط��ات ال��ت��ط��ور يف 
�ضبابنا  حتفيز  اإىل  ذلك  من  وهدفت  االإن�ضان..  حياة 
العربي على دخول اأبواب التناف�ضية يف جماالت العلوم 
ه )العامل االأول(  اأَْو �ضمِّ والتكنولوجيا يف العامل املتقدم 
وقادتني اخُلطى لل�ضفر بعدها اإىل البلد امل�ضلم ماليزيا.
الزحام  وامل�ضافرين.  بالقادمني  يعج  كواالملبور  مطار 

يخففان على  االأداء  وح�ضن  التنظيم  ولكن  اأ�ضده،  على 
وماللة  ال�ضفر  تعب  بعيدة  ب��الد  م��ن  مثلنا  القادمني 
ي�ضود  وال��ن��ظ��ام  ���ض��م��ت،  يف  ي�ضري  ال��ع��م��ل  االن��ت��ظ��ار. 
معظم  وق��ادم��ني.  اأم��ن  ورج��ال  موظفني  من  اجلميع، 
ماليزيا،  يف  م�ضنوعة  املطار  ملبنى  املادية  التجهيزات 
 – البالد  يف  �ضاهدتها  التي  امل�ضنوع�ات  معظم  ب�ل 
فيما بع���د – �ضنع�ت ف���ي م���اليزيا، وك��ان اأمرًا مبهجًا 

متنيته يف بالدي.
الطريق الطويل من املطار اإىل كواالملبور مزدوج ومزود 
باللوحات االإر�ضادية لل�ضائقني، اأو للرتحيب بالزائرين، 
مدينة  مثل  ال��ك��ربى،  وامل���دن  ال��ق��رى  على  للتدليل  اأو 
اأر  مل   - للبالد  االإداري���ة  العا�ضمة  وه��ي   - بوتراجايا 
مالحمة  ال�ضائق  بولي�س.  �ضيارات  وال  مرورية  ح��وادث 
هندية ولكنه يتحدث لغة اإجنليزية بدون لكنة هندية. 
دفعني  �ضاندرا«  ا�ضمي  »اأن��ا  فقال:  ا�ضمي  عن  اأخربته 
و�ضاألته  »ماليزي«  فقال:  جن�ضيته  عن  و�ضاألته  الف�ضول 
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مظهرك  م��ن  ظننت  لقد  اأي�����ض��ًا: 
ق��ال:»اأنا  هن���دي!!  اأنك  وا�ضم��ك 
واأح�ض�ض���ت  هن������دي«  مالي��������زي 
كلم�����ة  عل������ى  ي�ضغ�����ط  اأن����ه 

)ماليزي( باعتزاز.
بعماراتها  كواالملبور  اإلينا  اقرتبت 
الطريق  عر�س  وازدياد  ال�ضاهقة، 
على  م�ضارات  ثالثة  من  اأكرث  اإىل 
ُبَعْيَد  الوقت  كان  الواحد،  اجلانب 
اإىل  ودلفنا  هناك،  الع�ضر  �ضالة 
���ض��وارع مكتظة  ال��ك��ب��رية،  امل��دي��ن��ة 

لب�ضائع  اأغلبها  جتارية  حمالت  وامل�ضاة،  بال�ضيارات 
عاملية خا�ضة حمالت املالب�س واالأحذية، ولكن.. ولكن 
طريقهم،  يف  ما�ضون  النا�س  املدينة..  يغمر  ه���دوءًا 
على  اجلدية،  من  بقدر  م�ضوب  اإ�ضراق  وجوههم  على 

�ضفاههم ابت�ضامة، ويف عيونهم اأمل.
يرحبون  رج��ال  )الفندق(  النزل  بوابة  على  لنا  ظهر 
كيف  غريب!!  مظهر  عري�ضة..  بابت�ضامة  ويغمرونك 
هذا؟ وملاذا؟! بعد اأيام اأدركت اأنه قانون العمل.. الكل 
كيف  ي�ضتطيع..  ما  اأح�ضن  على  ويوؤديه  عمله  يحرتم 
يجعلون  ال  كيف  بلدهم..  اإىل  قادم  واأن��ت  يبت�ضمون  ال 
عندما  يحيونك  الرتحيب..  عالمات  اأول  االبت�ضامة 
ترتجل من مركبتك )�ضيارتك(: �ضالمت!! بع�ضهم قال 
يل هي تعني مرحبًا.. وقليلون قالوا اإن معناها احلمد 
هلل على ال�ضالمة يقومون هم باإنزال وا�ضتالم االأمتعة..
وه����ناك عل�����ى اال�ضتقب�ال ابت�ضامات عري�ضة وترحيب 

يتحول اإىل حفاوة. كل هذا يتم يف �ضمت جميل.
ال�ضعب املاليزي يتكون يف غالبيته من املالويني ومعهم 
غالبية  وغ��ريه��م.  وال��ه��ن��ود  ال�ضينيني  م��ن  اأق��ل��ي��ات 
املالويني - اإن مل يكونوا كلهم - م�ضلمون وكذلك كثري 
من الهنود. ودين الدولة االإ�ضالم. وتفيد االإح�ضاءات 
ثمانية  يتكون من  ماليزيا  �ضعب  باأن  االأخرية  الر�ضمية 
فهم  العرقي  التعدد  ورغ��م  ن�ضمة.  مليون  وع�ضرين 
متحابون ومت�ضاحمون فيما بينهم. يجاورون بع�ضهم يف 
ال�ضكن ويتبادلون الزيارات العائلية يف االأعياد الدينية 

يباركون  الوطنية..  واملنا�ضبات 
لبع�ضهم البع�س ويقدمون الهدايا.
تقع  – كما هو معروف -  ماليزيا 
وتت�ضارك  اآ�ضيا،  �ضرق  جنوب  يف 
واأندوني�ضيا  تايلند  م��ع  احل���دود 
ب��رون��اي.  و�ضلطنة  و���ض��ن��غ��اف��ورة 
البالد  عا�ضمة  كواالملبور  مدينة 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة وه����ي اأك�����رب م��دي��ن��ة 
مدينة  اأم���ا  ال�����ض��ك��ان..  حيث  م��ن 
ب��وت��راج��اي��ا احل��دي��ث��ة ف��ه��ي مقر 
البالد  يراأ�س  االحتادية.  للحكومة 
ال�ضالطني  بني  من  �ضنوات  خم�س  كل  ينتخب  )ملك( 
ي�ضكلها  واحلكومة  ال��ب��الد..  يحكمون  الذين  الت�ضعة 
ا�ضتفادت  وقد  �ضنوات.  اأرب��ع  كل  منتخب  وزراء  رئي�س 

ماليزيا يف �ضياغة د�ضتورها من التجربة الربيطانية.
اأغ�ضط�س   31 يف  االإجنليزي  اال�ضتعمار  عن  ا�ضتقلت 
العاملية  اخل��ارط��ة  على  م��رة  الأول  وظ��ه��رت  1957م 
1963م. دينها االإ�ضالم  16 �ضبتمرب  دولة موحدة يف 
واملالوية لغتها )الر�ضمية( والريجبنت عملتها املوحدة. 
على  يطلقون  امل��ال��ي��زي  ال�ض���ع���ب  اأطي����اف  وجميع 
اأنف�ضهم )ال�ضعب املاليزي( وكل منهم يقدم نف�ضه على 

اأنه )ماليزي(.
ال�ضلطان  )ابن  الرحمن  عبد  )االأم��ري(  تنكو  قاد  وقد 
عبد احلميد حليم �ضاه �ضلطان قدح( حمادثات عملية 
اال�ضتعمارية  وال��دول  بريطانيا  مع  ال�ضاقة  اال�ضتقالل 
ا�ضتقالل بالده  وا�ضتطاع حتقيق  االأخرى مثل هولندا. 
بطل  يجعله  ال  وه���ذا  واح����دة،  دم  نقطة  اإراق����ة  دون 
به  يرتقي  ب��ل  فح�ضب،   - ي�ضمونه  كما   - اال�ضتقالل 
على  املاليزيون  له  ويدين  الوطني،  البطل  مرتبة  اإىل 
موؤ�ض�س  ويعتربونه  االإجن��از  بهذا  م�ضاربهم  اختالف 

)ماليزيا(. وقد تخرج يف جامعة كمربدج الربيطانية.
عام  البالد  يف  جامعة  اأول  وه��ي  املاليو  جامعة  راأ���س 
1960م، وهو اأول اأمني عام ملنظمة املوؤمتر االإ�ضالمي، 

اإن�����ض��اء البنك االإ���ض��الم��ي  وه��و ال���ذي اق���رتح 
في�ضل  امللك  ج��ائ��زة  على  وح�ضل  للتنمية. 

 عبد الرحمن ابن ال�سلطان عبد احلميد امللقب بـ»تنكو«

وثقــافـة فـكــر 



12
عام  االإ���ض��الم  خ��دم��ة  يف  العاملية 

1403ه� – 1983م.
ع�ضرة  ث��الث  م��ن  ماليزيا  تتكون 
ماعدا  �ضلطان  والي��ة  لكل  �ضلطنة 
اأول  وزي��ر  منها  فلكل  والي��ات  اأرب��ع 
اأرب���ع  مل���دة  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  يعينه 
الت�ضع  ال���والي���ات  اأم����ا  ���ض��ن��وات.. 
ي�ضبه  مبا  يتمتع  منها  فكل  الباقية 
احل���ك���م ال���ذات���ي داخ�����ل االحت����اد 
عن  احلكم  ي��رث  �ضلطان  برئا�ضة 

اآبائه واأجداده.
�ضلطان  وهو  العابدين،  زين  ميزان  هو  احل��ايل  امللك 
جنيب  حممد  هو  ال���وزراء  ورئي�س  )ترينجانو(  والي��ة 
متوازنة  عالقات  ماليزيا  وتقيم  ال��رزاق.  عبد  تان  بن 
امللكي  الق�ضر  باإ�ضرائيل.  تعرتف  وال  الدول  جميع  مع 
يفتح اأبوابه جلميع املواطنني والزوار مرة كل �ضنة من 

العا�ضرة �ضباحًا اإىل العا�ضرة م�ضاءًا.
اإليهم  يخرج  وامللك  للجميع.  وال�ضراب  الطعام  ويقدم 
الكثريين  وي�ضافح  معهم،  وياأكل  عائلته،  واأف��راد  هو 

منهم. ويف هذا جت�ضيد حلميمية 
العالقة بني احلاكم واملحكوم.

ماليزيا  يف  ال��وزراء  رئا�ضة  توىل 
1963م  ع��ام  ا�ضتقاللها  منذ 
حظوا  ال��ذي��ن  ال�ضباب  م��ن  ع��دد 
ثم  اأ�ضرهم،  من  كرمية  برعاية 
بالدهم،  يف  ناجعًا  تعليمًا  تلقوا 
يف  العليا  درا���ض��ات��ه��م  ووا���ض��ل��وا 

جامعات الغرب.
املعا�ضرة  ماليزيا  مهند�س  اأم��ا 
وق���ائ���د ن��ه�����ض��ت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة فهو 
الطب يف بالده  الذي در�س  الدكتور مهاتري بن حممد 
بجامعة  التحق  ثم  جمانًا.  الفقراء  لعالج  عيادة  وفتح 
هارفارد االأمريكية ونال منها درجة البكالوريو�س عام 
ب��الده يف عدة  ال��دول��ي��ة. وخ��دم  ال�����ض��وؤون  1967م يف 
والتعليم  الرتبية  وزير  منها  وحكومية  حزبية  منا�ضب 
1974م وملدة ع�ضر �ضنوات. حاز على جائزة  يف عام 
1417ه�،  عام  االإ�ضالم  خلدمة  العاملية  في�ضل  امللك 

1997م.

• الوحدة والت�ضامح بني فئات ال�ضعب املاليزي.
• تقدمي تعليم جيد الأبناء ال�ضعب يف الداخل، وابتعاث 
ولال�ضتفادة  اأجنبية،  دول  يف  للدرا�ضة  منهم  املتفوقني 

من جتاربهم احلياتية.
لتبادل  العامل -  اإقامة عالقات مع كربيات جامعات   •

املعلومات - واالأ�ضاتذة والباحثني.
للعمال   - العمل  راأ���س  – على  متقدم  تدريب  تقدمي   •

املاليزيني داخل البالد وخارجها.
بني  الواحد  الفريق  بروح  العمل  ثقافة  ون�ضر  اإ�ضاعة   •

العمال يف امل�ضانع واملزارع وال�ضركات.
اإحدى الدول بحيث  البحث عن االأ�ضوة احل�ضنة لدى   •
تكون اإجنازاتها العلمية وال�ضناعية والزراعية منوذجًا 

يحتذى من ناحية.
 وم�ضتعدة لتقدمي خرباتها والعون مبا تو�ضلت اإليه من 

معارف من ناحية اأخرى.
لال�ضتعمار  تعر�ضت  التي  )اليابان(  يف  �ضالته  فوجد 
الغربي، ولكنها نه�ضت من حتت رماد احلرب العاملية، 

وغدت عمالقًا �ضناعيًا.

قام الدكتور مهاتري بوضع خطة علمية وعملية لبناء ماليزيا املعاصرة وقرر نقل بالده 
بالعلم من منظومة الدول النامية إىل جمموعة دول العامل األول )أي الدول املتقدمة( 

وبىن خطته على عدة حماور أهمها:

 املفكر الدكتور مهاتري حممد 

وثقــافـة فـكــر 
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حاجات  ل�ضناعة  باالجتاه  احلديثة  التكنولوجيا  توطني   •
وما  اال�ضترياد  ا�ضطهاد  من  والتخل�س  حمليًا،  البالد 
يتبعه من اخل�ضوع اأحيانًا ل�ضيطرة الدول املنتجة على 

املعلومات، والدربة العملية.
اإىل  لال�ضتثمار  االأج��ن��ب��ي��ة  االأم����وال  روؤو�����س  ج��ذب   •
ال�ضعاب حتى غدت  اأمامها جميع  ماليزيا، حيث ذلل 
التنمية،  عملية  يف  م�ضاركة  با�ضتثماراتها  االأموال  تلك 

ولي�ضت فقط جانيًةً لالأرباح..
النقد  �ضندوق  من  وقرو�س  م�ضاعدات  قبول  ع��دم   •
من  التحرر  بهدف  وذل��ك  ال���دويل،  اأوال��ب��ن��ك  ال���دويل 

ال�ضغوط ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية الدولية.
اعتمدت  التي  واالقت�ضادية  العلمية  ال�ضيا�ضة  اأثمرت   •
االإن�ضان حمورًا للتنمية ال�ضاملة. حيث حتقق للبالد - 
من  غريها  عن  ميزتها  مكا�ضب   - اللحظة  هذه  حتى 

الدول االإ�ضالمية واالآ�ضيوية منها:
• بروز )املواطن( املاليزي الواثق من نف�ضه، وامل�ضتعد 

للتفاعل مع االآخر، واال�ضتفادة من اأفكاره واإجنازاته.
• �ضعود )الوطن( ماليزيا اقت�ضاديًا اإىل املرتبة الثامنة 
الثالثة  العاملي، وهي حتتل املرتبة  على �ضلم االقت�ضاد 
ال�ضاد�ضة  واملرتبة  ال�ضكان،  تعداد  حيث  من  واالأربعني 

وال�ضتني من حيث امل�ضاحة اجلغرافية.
ال��دي��ن  ع��ل��ى  ي��ق��وم  م��ت��ك��ام��ل  تعليمي  ن��ظ��ام  وج���ود   •
واالأخ��������الق، وي����وؤدي اإىل اإع����داد م��واط��ن��ني م��زودي��ن 

باملعرفة واملهارة.
• قيام نظام �ضحي �ضامل ي�ضاعد على حماية االإن�ضان 
من االأمرا�س املعدية، ويقدم له برامج �ضحية ت�ضاعد 

على ن�ضر الوعي ال�ضحي بني ال�ضكان.
• حتقق للفرد املاليزي ن�ضيبًا من الناجت املحلي يوازي 

15384 دوالرًا اأمريكيًا ح�ضب نتائج عام 2008م.
والتجارة  ال�ضناعة  يف  هائاًل  تقدمًا  البالد  ت�ضهد   •
دولة  ماليزيا  اأ�ضبحت  واأخ��ريًا  وال�ضياحة،  وال��زراع��ة 
)م�ضتهلك(  اأك���رب  ه��و  امل��ال��ي��زي  وال�����ض��ع��ب  ب��رتول��ي��ة. 

لل�ضناعات املحلية.
للمنتجات  اأ�ضواقًا  وكندا  واأمريكا  اأوروب��ا  اأ�ضبحت   •

ال�ضناعية املاليزية.. وخا�ضًة �ضناعة االإلكرتونيات.

العلمي  البحث  على  ت�ضرف  وزارة  ماليزيا  يف  تقوم   •
وال��رثوات  االإن�ضانية  وال��ق��درات  العلم  ا�ضتثمار  وعلى 
البحث  وزارة  ه����ي  ال������وزارة  وه����ذه  الطبيعي���ة.. 

العلمي واالخرتاع.
يجري  امل��ال��ي��زي  للجي�س  الع�ضكرية  ال��ت��ج��ه��ي��زات   •
ت�ضنيعها وتطويرها يف ماليزيا. ماعدا بع�س الطائرات 

واملدافع املتقدمة.

على هامش الزيارة
املوافق  1432ه�  رجب   22 يوم  اجلمعة  �ضالة  اأدي��ت 
عمارة  بقرب  اجلامع  امل�ضجد  يف  2011م  يونيو   24
الربج )Twin Tower( و�ضلى معنا جاللة ملك 
ماليزيا وهو اأ�ضاًل �ضلطان ترجنانو التي ت�ضم العا�ضمة 
كواالملبور. فواحت اخلطبة االأوىل والثانية باللغة العربية 
والبقية باللغة املالوية. امل�ضجد مكون من ثالثة طوابق، 
وامل�ضلون يزيدون – يف تقديري – عن األف وخم�ضمائة 
�ضخ�س. حتيط بامل�ضجد من ثالث جهات حدائق غناء 

تزيد امل�ضجد بهاء وجالاًل.
• يقوم بع�س املح�ضنني بتقدمي وجبات غداء معلبة على 

املحتاجني، وال�ضحاذون قليلون.
• تقف بجانب امل�ضجد عربة اإ�ضعاف لنقل املوتى، مكتوب 

عليها من اخلارج عبارة: )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.
• يف النزل الذي اأقمنا به تقام ندوات يومية واأ�ضبوعية مثل:

ونوعية  خمف�ضة  تكاليف  القيمية..  الهند�ضة  ن��دوة   •
حم�ضنة متطورة

• ندوة القرارات وحل امل�ضكالت.
• ندوة تخطيط امل�ضاعدة لل�ضيانة الوقائية.

• ندوة التخطيط املايل.
• ندوة تطوير االإنتاج.

• اللغة املالوية حتوي كثريًا من املفردات العربية، وهي 
باحلروف  تكتب  اأنها  كما  الالتينية،  باحلروف  تكتب 
العبارات  بع�س  نظري  لفتت  وق��د  اأح��ي��ان��ًا.  العربية 

اأنقلها هنا ال�ضتثارة كوامن معرفة  والكلمات، 
القارئ الكرمي والقارئة الكرمية:

وثقــافـة فـكــر 
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م�سجد

طريق

طريق واحد / اجتاه واحد

عمارة عالية

مركز

احلمد هلل على ال�سالمة

طريق ال�سالمة

Jamik 

Jalan 

Jalan Sehala 

Manara 

Mandarah 

Selamat 

Selamat Jalan 

املاليزيةالعربية

بعض من املفردات املالوية املاليزية 

وثقــافـة14 فـكــر 
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أما بعد فهذه هي ماليزيا الناهضة تعج سماواتها بدخان املصانع، وتنتشي أراضيها خبضرة املزارع 
والغابات، وتعج أسواقها باملنتجات احمللية والعاملية، ومتتلئ مساجدها باملصلني، ويعمل الشباب 

والشابات من أجل بناء أنفسهم وأسرهم ووطنهم.
هذه هي ماليزيا تتعامل مع شعوب الدنيا وحكومات العامل ماعدا شعب إسرائيل وحكومتها 

املتعجرفة. هذه هي ماليزيا بشبابها، ورجاهلا، ونسائها وحضارتها.
هذه هي ماليزيا وقد رسمت مشروعها النهضوي تسري خبطى ثابتة، لتصبح عضوًا كامل العضوية يف 

منظومة الدول املتقدمة، دول العامل األول يف عام 2020م 

15 وثقــافـة فـكــر 
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حتدثنا يف املقالة السابقة عن )املال( عمومًا وكونه يف الدين اإلسالمي أمانٌة لدى األغنياء، 
وتضمنت مقالتنا فكرة أن )املال( ُملك عام للناس يف أيدي األغنياء يدفعون منه حسب تعاليم 

اإلسالم زكاًة للفقراء، وأشرنا إىل قيام دولة اإلسالم وحاجتها إىل مسكوكات نقدية تضمن 
ممتلكات الدولة، وتعطيها الفرصة للمقايضة واملبادلة والبيع والشراء، ورأينا املسلمني يف 

بدايات تشكيل دولتهم تعاملوا بالدنانري والفلوس البيزنطية والدراهم الساسانية مث أدخلوا 
عليها تعديالت مكتوبة باللغة العربية تدل على أنها تستعمل يف ديار املسلمني منذ عهد 

اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه.

د. عبد اللطيف جا�سم كانو

املسكوكات اإلسالمية )٢-٣(
)العصر األموي(
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الدينار العريب
تقلد عبد امللك بن مروان – يرحمه اهلل – خالفة 
االإداري����ة  ال��دول��ة  م��ق��وم��ات  ي��ع��زز  وب���داأ  امل�ضلمني 
واالقت�ضادية، واتبع �ضيا�ضة اقت�ضادية توفر للدولة 

االأجنبية،  التاأثريات  ا�ضتقالليتها عن 
بح����رية  يتعل���ق  فيم��ا  وخ��ا���ض��ة 
الدولة  االإ�ضالمية يف داخل  التج����ارة 
امل��ج��اورة، وقد جاء ذلك  ال��دول  ومع 
مف�ضليًا  حدثًا  كان  اإنه  بل   - وا�ضحاأً 
اأن  قرر  عندما   - امل�ضلمني  تاريخ  يف 
خا�ضة  وف�ضية  ذهبية  عملًة  ي�ضك 

بالدولة االأموية االإ�ضالمية.

بداية السك
اأدخل اخلليفة عبد امللك بن مروان اأول امل�ضكوكات 
اأعجمي  اأجنبي  ت��اأث��ري  اأي  م��ن  امل�ضتقلة  العربية 
املوؤرخون  اختلف  وقد  هجرية،  و�ضبعني  �ضبعة  �ضنة 
العرب على تاريخ بدء ال�ضك العربي امل�ضتقل، يقول 
74ه�،  �ضنة  يف  ك��ان  باأنه  وال��ب��الذري  خلدون  اب��ن 
الطربي  وي��ق��ول  75ه�   ع��ام  فيذكر  املدائني  اأم��ا 
امل��وؤرخ��ون  اختلف  ومهما  76ه�،  ع��ام  يف  ك��ان  اإن��ه 
يق�ضدون  كانوا  فاإنهم  التاريخ،  حتديد  يف  العرب 

اأن��ه  ال��ع��رب��ي،  لل�ضك  مفهومهم  يف 
فيها  ا�ضتعمل  التي  العملة  هو 

�ضورته  امللك  اخلليفة عبد 
وعليها  ال�ضيف  متقلدًا 

االإ�ضالمية،  امل��اأث��ورات 
وه������ي ب���ك���ل ت���اأك���ي���د 
ع��رب��ي��ة ب��ك��ام��ل��ه��ا ما 

البيزنطي  التقليد  عدا 
ومهما  والعامود،  لل�ضورة 

اأق��دم �ضكة  اأم��ر ف��اإن  يكن من 
عربية موجودة بني اأيدينا 

العربي  ال��دي��ن��ار  م��ن 

77ه�  �ضنة  م��وؤرخ  واح��د  ذهبي  دينار  هي  امل�ضتقل 
دره��م  واأق���دم  ال��ربي��ط��اين؛  املتح���ف  ف��ي  م��وج��ود 
يف  م��وج��ود  )78(ه�  ع��ام  يف  م���وؤرخ  واح���د  ف�ضي 

املتحف العراقي.

سنة حسنة
مروان  بن  امللك  عبد  اخلليفة  �ضن  لقد 
الذهبي  ال��دي��ن��ار  ب�ضكه  ح�ضنة  �ضنة 
العربي امل�ضتقل، ب�ضكله الب�ضيط املي�ضر 
اخلط  على  كليًا  اعتمادا  اعتمد  ال��ذي 
يف  ك��اأ���ض��ا���س  املي�ضر  الب�ضيط  ال��ع��رب��ي 
هذا  فاأ�ضبح  التعامل،  ويف  الت�ضميم 
الدينار - فيما بعد - القاعدة االأ�ضا�ضية 
خالل  االإ�ضالمية  للم�ضكوكات  املميزة 
العهود واملمالك االإ�ضالمية التي حكمت بالدًا وا�ضعة 
من اأ�ضبانيا اإىل حدود ال�ضني، هذا الدينار العربي 
ون�ضقت  �ضنعه  اأت��ق��ن  رائ��ع��ة،  فنية  حتفة  اجلميل 
ومقا�ضه،  �ضكله  وح���دد  وزن���ه  و�ضبط  م��اأث��ورات��ه، 
اإ�ضالمية  واأدى الغر�س الديني والدنيوي، ماأثوراته 
امل�ضكوك  وتاريخه  وبال�ضهادتني،  بالتوحيد  ارتبطت 
يحدد زمانه وي�ضجل عهده، �ضهل القراءة والتداول، 

دائري ال�ضكل واملظهر.

الدينار العربي امل�سنوع من الذهب اخلال�س

اخلليفة 
عبدامللك بن 
مروان اأول من 
�رشب الدرهم 

على النمط 
الإ�سالمي العربي 

امل�ستقل

وثقــافـة فـكــر 
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الدينار األموي الذهيب
حوايل  ويعادل  واح��دًا،  مثقااًل  يزن  ال�ضكل  دائ��ري 
ملليمرت  ب�ضماكة  19.5 مم  4.25 جرامًا وقطره 
املجود  الكويف  باخلط  املاأثورات  عليه  كتبت  واحد، 
وغري املعجم، نافر االأحرف، متما�ضك ال�ضك، متني 

ال�ضنع، �ضجلت عليه املاأثورات التالية:
الوجه:  الو�سط  »ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك له«

املحيط:  »حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله«.

اخللف:  الو�سط  »اهلل اأحد اهلل ال�سمد مل يلد ومل يولد«
املحيط:  »ب�سم اهلل.  �رشب هذا الدينار يف �سنة �سبع و�سبعني«

تطور يف املسكوكات
الدنانري  �ضرب  يف  االأم��وي��ون  اخللفاء  ا�ضتمر  وقد 
الذهبية على هذا املنوال اإىل اآخر عهدهم باخلالفة 
مت  ال�ضرب  م��اأث��ورة  يف  امل��وج��ودة  »يف«  كلمة  اأن  اإال 

حذفها منذ عام 81ه�.
مدينة  ا�ضم  عليها  يذكر  مل  الدنانري  هذه  اأن  كما 
كما  ل��ل��دراه��م،  بالن�ضبة  احل��ال  ه��و  كما  ال�ضرب 

�ضيتبني فيما بعد.
اأنها �ضكت يف مدينة دم�ضق عا�ضمة  واعتربت على 
اخلالفة االأموية، وقد �ضكت دنانري اأموية يف كل من 

اأفريقيا واالأندل�س واحلجاز.

مكان السك
الدنانري  هذه  عل������ى  ال�ض������ك  مك������ان  ذك����ر  وق��د 

على النحو التايل:
دينار �رشب عام 101هـ باأفريقيا 

الوجه: الو�سط »ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك له«
املحيط:  حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق 

ليظهره على الدين كله«
اخللف:  الو�سط »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«

املحيط:  »�رشب هذا الدينار باأفريقية �سنة مئة وواحد«

دينار �ضرب عام 102ه� باالأندل�س 
الوجه:  الو�سط »ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك له«

املحيط:  »حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله«

اخللف:  الو�سط »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«
املحيط:  »�رشب هذا الدينار بالأندل�س �سنة مئة واثنني«

دينار ضرب عام 105هـ يف احلجاز 
الوجه:  الو�سط »ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك له«

املحيط:  »حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله«

اخللف:  الو�سط »اهلل اأحد اهلل ال�سمد مل يلد ومل يولد«
املحيط:  »ب�سم اهلل.  �رشب هذا الدينار �سنة مئة وخم�سة«

ب��داأت يف  اأنها  اإذ  ج��دًا  ن��ادرة  الدنانري  وتعترب هذه 
بعد  عادت  وجيزة،  لفرتة  وا�ضتمرت  101ه�  �ضنة 

ذلك اإىل الدنانري االأموية العادية.

أجزاء الدينار
وقد اأ�ضدر احلكم االأموي اأجزاًء ذهبية للدينار فقد 
هذه  حجم  ول�ضغر  وال��رب��ع،  والثلث  الن�ضف  �ضك 
امل�ضكوكات فقد اقت�ضرت الكتابة على النحو التايل:

الوجه الو�سط:  »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«
املحيط:  »�رشب هذا الن�سف )اأو الربع اأو الثلث( �سنة كذا..

اخللف الو�سط:  »ل اإله اإل اله وحده«
املحيط:  »حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق«

الدرهم والفلس
امل�ضتقلة،  العربية  الذهبية  الدنانري  االأمويون  �ضك 
والفل�س،  الدرهم  ف�ضمل  باأكمله  النقد  ط��وروا  كما 
ويعترب اخلليفة عبد امللك بن مروان اأول من �ضرب 
امل�ضتقل.   العربي  االإ�ضالمي  النمط  على  الدرهم 

�ضك  بدء  تارخ  املراجع خمتلفة يف  اأن  ومع 
بني  عليه  امل��ت��ف��ق  �ضبه  اأن���ه  اإال  ال���دراه���م 
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يف  �ضكت  قد  الف�ضية  الدراه��������م  اأن  اخلب������راء 
عام 76ه� واأن الفلو�س النحا�ضية قد �ضكت يف عام 
77ه�، واأن اأقدم درهم عربي م�ضتقل عرث عليه هو 
بن  امللك  عبد  اخلليفة  قبل  من  �ضك  ف�ضي  دره��م 
الف�ضي  الدرهم  هذا  ويعترب  )78ه�(  عام  مروان 
الذي �ضرب باأرمينيا من اأندر النقود واأهمها؛ الأنه 
يف  موجود  وهو  التاريخ،  هذا  يحمل  ال��ذي  الوحيد 

املتحف العراقي يف بغداد.
العربي  اخلط  فاإن  للدينار  بالن�ضبة  احلال  هو  كما 

للت�ضميم،  الوحيدة  االأ�ض�س  �ضكل  قد 
�ضك  يف  ا�ضتغلت  ق��د  الف�ضة  وم���ادة 
ال��دراه��م، وق��د اأدخ��ل��ت اأ���ض��م��اء مدن 
ال�����ض��رب ع��ل��ى ال����دراه����م، ك��م��ا اأن 
الدينار  على  زادا  قد  واملقا�س  احلجم 
هذه  �ضكت  وق��د  اأق���ل،  ب�ضمك  ولكنه 
الدراهم يف مناطق خمتلفة من الرقعة 

االإ�ضالمية، غري اإنها حافظت على جودتها واتقانها 
من  القرب  اأو  بالبعد  التاأثر  دون  الطيب  وم�ضتواها 
مركز ال�ضلطة وال�ضلطان، كما اأن الدرهم مل يجزاأ 
احلال  هو  كما  اأرب������اع  اأو  اأث��الث  اأو  اأن�ضاف  اإىل 

بالن�ضبة للدينار.

استخدام اخلط العريب
لقد ظهر لنا اأنه ا�ضتعمل اخلط الكويف املتقن وغري 
الكتابة  وظ��ه��رت  ال��دراه��م،  م��اأث��ورات  يف  املعجم 
اختلفت  وق��د  ال��دراه��م،  وجهي  على  ب��ارزة  نافرة 
عليه  كانت  عما  الدراهم  على  املوجودة  امل��اأث��ورات 
ال�ضرب  مكان  كتابة  حيث  من  وذلك  الدنانري،  يف 
القراآنية،  الن�ضو�س  واإك��م��ال  والرتتيب  وتاريخه 
اأن هناك يف بع�س االأحيان ثالث دوائر مكونة  كما 
املاأثورات  حتيط  اللوؤلوؤ  كحبات  مرتابطة  نقاط  من 
وتف�ضلها عن الهام�س، وقد ا�ضتمرت هذه ال�ضيغة 
من الدراهم الف�ضية تتداول يف جميع اأنحاء العامل 

االإ�ضالمي اآنذاك.
م�ضمون  يف  ب�ضيطة  واختالفات  تغريات  مع  ولكن 

املاأثورات التي كانت ت�ضجل على امل�ضكوكات.
ب������ني  الف�ضي������ة  ال������دراهم  اأوزان  ت����راوحت  لق��د 
القطر  اأم��������ا  غراما������ت،   3.05 اإل������ى   2.10
فقد تراوح بني 25 اإىل 30 ملليمرتًا، اأما املاأثورات 
ال��ن��ادر  ال��ع��رب��ي  ل��ل��دره��م  بالن�ضبة  ك��ال��ت��ايل  ف��ه��ي 

امل�ضروب باأرمينيا �ضنة 78ه�:
الوجه الو�ضط:  »ال اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له«

ودين  بالهدى  اأر�ضله  اهلل  ر�ضول  »حممد  املحيط:  
احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�ضركون«

اخللف الو�ضط:  »اهلل اأحد اهلل ال�ضمد 
مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا اأحد«

امل��ح��ي��ط:  »ب�����ض��م اهلل.  ���ض��رب ه��ذا 
الدرهم باأرمينيا يف �ضنة ثمان و�ضبعني«

الفلوس النحاسية
اأما الفلو�س النحا�ضية يف العهد االأموي 
خمتلفة  اأن��واع  ثالثة  اإىل  يق�ضمها  اأن  للمرء  فيمكن 
ه������ذه  واأول  املتنوع����ة،  املحتوي����ات  حيث  م��ن 
املاأثورات  الت����ي حملت  العربية  الفل���و�س  االأن��������واع 
فيه����ا  �ضك����لت  الت���ي  الفلو�س  وثانيها  العربية، 
والطري  واحلي��وان  االإن�ضان  ت�ضمل  متنوعة  �ض����ور 
على  ا�ضتملت  الت������ي  الفلو�س  وثالثها  واالأ�ضماك، 

الزخارف والورود والنبات.
العربية  املاأثورات  النحا�ضية  الفلو�س  ا�ضتملت  لقد 
بع�ضها  اإىل  اأ�ضيف  وق��د  واملخت�ضرة،  املت�ضابهة 
الفلو�س  بع�س  توجد  كما  ال�����ض��رب،  مدينة  ا�ضم 
وهناك  ال�ضرب،  وتاريخ  الدينية  امل��اأث��ورات  حتمل 
فلو�س نحا�ضية اأخرى ا�ضتملت على بع�س املعلومات 
املوجودة يف الدراهم من ماأثورات اإ�ضالمية، ومكان 

وتاريخ ال�ضك.
النحا�ضية  الفلو�س  من  اأخ��رى  اأن���واع  احتوت  وق��د 
االأموية على �ضور اإن�ضانية وماأثورات عربية اأو �ضور 
بدون  لطيور  �ضور  اأو  عربية  ماأثورات  مع  حيوانية 
واالأ�ضكال  والورود  االأ�ضماك  �ضورت  كما  ماأثورات، 
من  خمتلفة  اأن����واع  ع��ل��ى  وال���زخ���ارف  الهند�ضية 

كتابات تزعج 
العرب ومت�س 

عقيدتهم 
واإميانهم
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مقا�ضات  اأن  ولوحظ  النحا�ضية،  الفلو�س  م�ضكوكات 
اختلفت،  قد  االأوزان  اأن  كما  تنوعت،  قد  امل�ضكوكات 
واأن م�ضتوى العملة التي و�ضلت اإلينا معظمها يف حالة 
بالدنانري  قورنت  اإذا  م�ضتوى  واأقل  م�ضتمر  ا�ضتعمال 
لكرثة  يرجع  ه��ذا  اأن  واأعتقد  االأم��وي��ة،  ال��دراه��م  اأو 
فهي  امل�ضكوكات،  النوع من  لهذا  بالن�ضبة  اال�ضتعمال 
احلياتية  للمتطلبات  العامة  قبل  من  اليومية  العملة 

اليومية من بيع و�ضراء.

النقــــود بطــــابع  تـــأخر ســـك  ملـاذا 
عريب مستقل؟

مهتم  ب��اح��ث  ك��ل  �ضميم  اإىل  يتطرق  وج��ي��ه  ���ض��وؤال 
�ضك  تاأخر  مل��اذا  االإ�ضالمية..   امل�ضكوكات  مبو�ضوع 
النقود العربية بطابع عربي م�ضتقل اإىل عهد اخلالفة 
اخلليفة  حكم  اإىل  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى  االأم��وي��ة، 
االأ�ضباب احلقيقية  ثم ما    ... عبدامللك بن مروان؟ 
لالهتمام  م��روان  بن  عبدامللك  اخلليفة  دعت  التي 

باإ�ضالح النقد وتطويره؟
بع�س  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ض��ادر  بع�س  ل��ق��د حت��دث��ت 
مروان  بن  عبد امللك  اخلليفة  دعت  التي  املالب�ضات 
ليبا�ضر باإ�ضالح النقد؛ لي�ضبح عربيًا كاماًل م�ضتقاًل، 
ومع اأن هذه امل�ضادر تتفق على نوعية امل�ضببات ، اإال 
والإعطاء  التف�ضيلية،  النواحي  بع�س  يف  تختلف  اأنها 
القارئ الكرمي �ضورة مب�ضطة عن احلادثة التي رويت 
على اأنها ال�ضبب يف اتخاذ القرار احلكيم با�ضتقاللية 
كما  احلادثة  تلك  هنا  اأ�ضجل  ف��اإين  العربي،  النقد 

حتدثت عنها امل�ضادر العربية.

الرواية األوىل
ورق  العربية  م�ضر  من  ي�ضتوردون  البيزنطيون  كان 
يدمغون  امل�ضلمون  وكان  املخطوطات،  لكتابة  الربدي 
حممد  اهلل  اإال  اإل��ه  »ال  ال�ضهادة  بخامت  ال��ربدي  ورق 
الدمغة  اآث��ار  من  البيزنطيون  فا�ضتاء  اهلل«  ر�ضول 
فكتب جو�ضتينيان اإىل اخلليفة عبد امللك ياأمره باإلغاء 
مل  واإذا  ال��ربدي،  ورق  على  من  الديني  ال�ضعار  هذا 
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ي�ضتجب فاإنه �ضوف ي�ضرب على الدنانري البيزنطية 
امل�ضتعملة يف الدولة االأموية، »كتابات تزعج العرب 
ومت�س عقيدتهم واإميانهم«، وقد كان رد عبد امللك 

فعليًا واقعيًا ب�ضك النقود العربية »اخلا�ضة«.

الرواية الثانية
اأن  يف  تتلخ�س  ق�ضة  وال��دم��ريي  البيهقي  ذك��ر 
مكتوب  هو  ما  ترجمة  طلب  م��روان  بن  عبدامللك 
م�ضر،  يف  ال��ربدي  من  امل�ضنوعة  القراطي�س  على 
فعلم اأنها »االأب واالبن والروح القد�س« فاأمر عامله 
اهلل  »�ضهد  مكانه«  يكتب  »واأن  الطراز  هذا  باإبطال 
البيزنطي  القي�ضر  انزعج  وقد  هو«  اإال  اإل��ه  ال  اأن��ه 
الطراز  برد  »لتاأمرن  امللك  اإىل اخلليفة عبد  وكتب 
اإىل ما كان عليه اأو الآمرن بنق�س الدنانري والدراهم 
على  االأم���ر  ف�ضعب  نبيك«  �ضتم  عليها  فينق�س 

بن  حممد  عليه  فاأ�ضار  خا�ضته  وا�ضت�ضار  عبدامللك 
ب�ضناع  ال�ضاعة  ه��ذه  يف  »تدعو  احل�ضني  بن  علي 
والدنانري،  للدراهم  �ضككا  يديك  بني  في�ضربون 
التوحيد وذكر ر�ضول اهلل  النق�س على �ضورة  جتعل 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم«.
ورمبا تكون هذه احلادثة التاريخية ال�ضبب الرئي�س 
الذي دفع باخلليفة عبد امللك بن مروان ل�ضك النقد 
العربي امل�ضتقل، اإال اأن اأ�ضبابًا اأخرى قد برزت نتيجة 
للحياة املتجددة اأ�ضاليبها يف الدولة االإ�ضالمية مثل:
عديدة  مبراحل  مر  قد  املطور  العربي  النقد  اأن   •

حتى و�ضل اإىل التطوير الكامل.
التج�����ارة  جم�����ال  ف����ي  اله����ائل  الت���و�ضع   •

الداخلية واخلارجية
• �ضطوع جنم اخلالفة االأموية حتى اأ�ضبحت مهابة 

من قبل البيزنطيني والفر�س والهنود.
اأما بالن�ضبة لل�ضوؤال ملاذا تاأخر �ضك النقود العربية 
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مروان؟   بن  امللك  عبد  اخلليفة  عهد  اإىل  امل�ضتقلة 
فاإنني اأرجح عدة اأ�ضباب رئي�ضة اأهمها:

• تداول اأي نوع من ال�ضكة اجلديدة التي مل تتداول 
النا�س،  اإىل بع�س الوقت لقبولها من  �ضابقاأً يحتاج 
احلاكم  ينجح  وقد  فيها.   واملتاجرة  بها  والتعامل 
اأن��ه  اإال  حم���ددة،  منطقة  يف  اال�ضتعمال  بفر�س 
اخلارجية  التجارة  يف  النقد  يتداول  اأن  املهم  من 
هي  التي  القوافل  خالل  ومن  الغربية،  واالأم�ضار 
ع�ضب احلياة التجارية، ومثال على ذلك ا�ضتعمال 
العرب تلقائيًا للدرهم ال�ضا�ضاين والدينار البيزنطي 
ظهور  وبعد  قبل  زمنية  لفرتة  والتعامل  للتجارة 
اأعجمية  العملة  اأن  مع  يذكر،  تغري  دون  االإ���ض��الم 

غريبة على العرب واردة من خارج البالد العربية.
• بعد ظهور االإ�ضالم فتح العرب االأم�ضار العديدة، 
والبد من فرتة زمنية الأهل هذه البالد للتعرف على 
ملا  املغايرة  اجلديدة  نقوده  وقبول  اجلديد،  احلكم 
تعودوا عليه، ولهذا فاإن الوالة يف االأم�ضار املختلفة 
ا�ضتعملوا اللغة البهلوية يف �ضك الدرهم ال�ضا�ضاين 
املعرب، واإدخال التطوير اجلديد على مراحل بكتابة 
املاأثورات  اإدخ��ال  ثم  اأواًل،  ال�ضك  وم��دن  اأ�ضمائهم 

االإ�ضالمية الب�ضيطة باللغة العربية بعد ذلك.
ال�ضكاكون يف  االإ�ضالمي مبا�ضرة كان  الفتح  بعد   •
دواوين ال�ضك اإما اأعاجم اأو يهود، ويحتاج االأمر اإىل 
فرتة زمنية قبل اأن يتمكن ال�ضناع اجلدد من اإبراز 
ما هو مطلوب منهم من تطوير مغاير ملا عهدوه على 
اليهودي  البغل  راأ���س  �ضك  ولقد  اجلديدة،  ال�ضكة 
دراهم  عنه  اهلل  ر�ضي  اخلطاب  بن  عمر  للخليفة 
بالدراهم  �ضميت  ال�ضا�ضاين  ال��ط��راز  على  ف�ضية 

البغلية ن�ضبة اإىل ال�ضكاك اليهودي.
�ضبع  يف  االأم��وي  احلكم  بداية  يف  العملة  �ضك  مر   
م��راح��ل م��ن ال��ت��ط��وي��ر، وال��ت��ح�����ض��ني، وال��ت��ج��دي��د، 
بعد  الثامنة  املرحلة  يف  ا�ضتقر  اأن  اإىل  والتميكن 
با�ضتعمال  الكامل  التطوير  اإىل  عامًا   24 م�ضي 

النقد العربي امل�ضتقل.

• ان�ضغل اخللفاء االأمويون يف بداية الع�ضر االأموي 
ب��االه��ت��م��ام يف ا���ض��ت��ت��اب االأم����ن، واإخ���م���اد ال��ف��ن، 
ومتكني  االنف�ضالية،  احل��رك��ات  على  وال��ق�����ض��اء 
ومل  ونفوذها،  �ضلطانها  ن�ضر  من  االأم��وي��ة  ال��دول��ة 
م��روان  بن  عبد امللك  خالفة  يف  اإال  االأم��ر  ي�ضتتب 
املناه�ضة  اأن جنح يف ت�ضفية جميع احلركات  بعد 
اإع��ط��اء  ف��ق��د مت��ك��ن م��ن  وب��ه��ذا  للحكم االأم�����وي، 
مظاهر القوة واال�ضتقرار للحكم، واإدخال التعريب 
�ضك  دي���وان  فيها  مب��ا  ال��دواوي��ن  جلميع  امل��ط��ل��وب 
لنا  تبني  املذكورة  االأ�ضباب  االإ�ضالمية، هذه  العملة 
بالن�ضبة  الوقت والعمالة واال�ضتقرار  اأهمية  بو�ضوح 
النا�س،  بحياة  مرتبط  مهم  حيوي  مرفق  لتطوير 
فامل�ضكوكات االإ�ضالمية البد لها - يف اعتقادي - اأن 
والتجويد،  التطوير  من  عديدة  مراحل  خالل  متر 
م�ضتوى  اإىل  ت�ضل  اأن  قبل  والتعريب  والتح�ضني، 
مقبول للتداول يتعارف عليه النا�س ويقبلونه ب�ضهولة 
وي�ضر، وقد عرف اخللفاء الرا�ضدون هذه احلقيقة، 
للنقد  الكامل  التعريب  يف  ي�ضرعوا  مل  فاإنهم  ولهذا 
على  الدالة  امل��اأث��ورات  عليه  اأدخلوا  واإمن��ا  العربي، 
تعريبه دون امل�ضا�س بنوعيته، وقد ا�ضتعمل االأ�ضلوب 
فل�ضطني  حكموا  عندما  ال�ضليبيون  الغزاة  نف�ضه 
فاإنهم  الهجري  وال�ضابع  اخلام�س  القرن  بني  ما 
النقد الغريب  العملة الفاطمية ومل ي�ضتعملوا  قلدوا 
خالل  اأوروب��ا  يف  متداواًل  كان  وال��ذي  املنطقة  على 
احلملة  هذه  لتمويل  جمع  والذي  ال�ضليبية  احلملة 
اال�ضتيطانية.  ولهذا فاإن اال�ضتقرار، وعامل الوقت، 
القراآن،  للغة  وتقبلهم  االإ�ضالم  يف  النا�س  ودخ��ول 
جتمعت  اأ�ضا�ضية  مهمة  عوامل  نظري  يف  ه��ذا  كل 
فان  ولهذا  م��روان،  بن  امللك  عبد  خالفة  عهد  يف 
االإ�ضالمية  العملة  على  اأدخله  الذي  الكامل  التغيري 
قد مت تداوله بني النا�س يف االأم�ضار االإ�ضالمية دون 
القاعدة  امل�ضتقل  االإ�ضالمي  النقد  واأ�ضبح  م�ضكلة، 
الع�ضور  االإ�ضالمية يف معظم  للم�ضكوكات  االأ�ضا�س 

واملمالك بعد ذلك.

وثقــافـة فـكــر 
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»اجلرمية املعلوماتية هي االبن غري الشرعي الذي جاء نتيجة للتزاوج بني ثورة تكنولوجيا 
املعلومات والعوملة، أو هي املارد الذي خرج من القمقم، وال تستطيع العوملة أن تصرفه بعد 

أن أحضرته املمارسة السيئة لثورة تكنولوجيا املعلومات » د. حممود صاحل العاديل أستاذ 
القانون اجلنائي » ال تزال القوانني تسري خبطى السلحفاة بينما التكنولوجيا تقفز كاألرنب ».  

يشكل تنامي اجلرمية يف العاملة أحد أبرز الظواهر الالفتة يف عاملنا املعاصر، خاصة 
مع ظهور أمناط وأشكال وآليات جديدة ومبتكرة من اجلرائم، وتوظيف مرتكبيها للتقنيات 

والتكنولوجيا احلديثة ؛ ويربط الرافضون لظاهرة العوملة وانعكاساتها بني تزايد معدالت الفقر 
وصعوبات احلياة من ناحية، 

�رشيف طلعت ال�سعيد 

 اجلرمية االقتصادية يف عصر العوملة
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ناحية  واالإرهاب من  والعنف  وتزايد معدالت اجلرمية 
وحترير  احل��دود  تراجع  اأن  البع�س  ي��رى  كما  اأخ��رى، 
احلدود  عرب  االإجرامية  الن�ضاطات  �ضهال  قد  التجارة 
الدولية، االأمر الذي اأدى اإىل انتقال اجلرائم واالأن�ضطة 
غري امل�ضروعة من النطاق املحلي اإىل النطاق العامي، 
الدولية  والتجارة  العوملة  اقت�ضاد  جانب  اإىل  ون�ضاأت 
تعمل يف  اخلفي،  االقت�ضاد  من  موازية  �ضبكات  املعلنة 
االأموال  وغ�ضيل  املخدرات،  وجتارة  التهريب،  جماالت 
امل�ضروعة.   غري  االقت�ضادية  الن�ضاطات  من  وغريها 
الواليات  يف  اجلريحة  اتخذت  فقد  املثال  �ضبيل  وعلى 
املتحدة اأبعادًا بحيث �ضارت وباءًا وا�ضع االنت�ضار، ففي 
والية كاليفورنيا - والتي متثل مبفردها املرتبة ال�ضابعة 
يف قائمة القوى االقت�ضادية العاملية - و�ضل اأفق االإنفاق 
وهناك  التعليم،  مليزانية  الكلي  املجموع  ال�ضجون  على 
ع�ضر  على  يزيد  ما  – اأي  اأمريكي  مواطن  مليون   28
ال�ضكان – قد ح�ضنوا اأنف�ضهم يف اأبنية واأحياء �ضكنية 
ينفق  اأن  الغريب  ب��االأم��ر  لي�س  ه��ذا  وم��ن  حم��رو���ض��ة، 
�ضعف  امل�ضلحني  حرا�ضهم  على  االأمريكيون  املواطنون 

ما تنفق الدولة على ال�ضرطة.

خماوف عاملية جديدة
الهوية  اأنه ثمة خماوف جدية من افرتا�س ذوبان  كما 
على  تطرح  التي  الثقافة  اإط��ار  يف  والثقافية  القومية 
مع  عاملية،  اأو  كونية  ثقافة  بو�ضفها  العاملي،  ال�ضعيد 
املحل  يف  واأمريكية  اأ�ضا�ضًا  غربية  ثقافة  بكونها  الوعي 
اإىل  متعددة  باآليات  ت�ضعى  التي  الثقافة  ه��ذه  االأول، 
حتت  والقومية  الوطنية  الثقافات  من  غريها  اإدم��اج 
التاريخ  واأن  للب�ضرية،  املوحد  امل�ضتقبل  اأنها  دع��اوى 
اأن  ميكن  االإدم��اج  عملية  واأن  عندها،  وينتهي  يتوقف 
هذا  واأن  احل�ضارات،  بني  �ضدام  عنا�ضر  على  تنطوي 
ال�ضراع الذي ي�ضتهدف االإدماج والهيمنة يربر اأ�ضكااًل 
اأو  اأن متار�س �ضد الكيانات املتمردة  من العنف ينبغي 
»املارقة »حتت �ضعار احلرب �ضد االإرهاب اأو غريها من 
ال�ضعارات التي يخلع عليها لبا�س من ال�ضرعية الدولية، 
وتنتهك يف اإطارها احلقوق الثقافية الوطنية والقومية 

وال�ضيادة واحلق يف اال�ضتقالل والتحرر من االحتالل، 
وفل�ضطني  واأفغان�ضتان  »ال��ع��راق  يف  امل�ضري  وتقرير 
اأن  اإىل  الباحثني  م��ن  العديد  وي�ضري  ح��ي��ة«،  كنماذج 
مفارقة  عن  ك�ضفت  قد   2001 �ضبتمرب   11 اأح��داث 
اأتاحتها العوملة للدمج  حادة بني الفر�س واالآليات التي 
والتقارب بني دول وثقافات العامل، واالأفكار والقيم التي 
تنظيم  اأبرزها  لعل  متطرفة،  عديدة  تيارات  بها  توؤمن 
القاعدة، اإال اأن هذه املفارقات مل متنع ابن الدن ورفاقه 
التكنولوجيا  م��ن  اال�ضتفادة  م��ن  القاعدة  تنظيم  يف 
اأنه  اأي  اإليها،  وتدعو  العوملة  تتيحها  التي  واحل��ري��ات 
اإن هذا التنظيم الراف�س لقيم ومنجزات  ميكن القول 
لتنفيذ  ووظ��ف��ه��ا  ا�ضتخدمها  ق��د  ال��غ��رب��ي��ة  احل��داث��ة 
اجلرائم  اأكرب  من  واحدة  تعترب  دموية  اإرهابية  عملية 
تاريخها،  مدى  على  الب�ضرية  عرفتها  التي  االإرهابية 
ا�ضتخدموا  قد  العملية  ه��ذه  وخمططو  منفذو  اأن  اإذ 
بع�ضهم  ومتتع  دولة،  من  اأكرث  بني  التنقل  حق  ب�ضهولة 
الغربية، كما جنح بع�ضهم يف  مبا تتيحه قيم احلداثة 
التدرب على قيادة الطائرات التي ا�ضتخدمت فيما بعد 
تنظيم  ا�ضتفاد  كما  لالإرهاب،  ومبتكر  جديد  ك�ضالح 
القاعدة - اأي�ضًا - من التقدم الهائل احلادث يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت، وما تتيحه من فر�س 
هائلة لتبادل ون�ضر املعلومات، وجتنيد عنا�ضر جديدة، 
فا�ضتخدموا �ضبكة االإنرتنت يف نقل الر�ضائل والتعليمات 
�ضبكة  على  دع��ائ��ي��ة  م��واق��ع  لهم  وك��ان��ت  التنظيمية، 
الالزمة  االأم��وال  نقل  من  ب�ضهولة  ومتكنوا  االإن��رتن��ت، 
و�ضائل  اأخرى عرب  اإىل  دولة  من  التنظيمية  الأن�ضطتهم 
م�ضروعة، ودون اأي نوع من الرقابة املالية اأو ال�ضيا�ضية، 
باالإ�ضافة اإىل عدم وجود اأي تدخل اأو رقابة اأمنية ؛ الأن 
التدخل الرقابي اأو االأمني وفق منظومة العوملة يتناق�س 
وحرية التجارة وحرية اأ�ضواق املال، وال ميكن اعتبار ابن 
ال�ضياق  ا�ضتثنائية يف هذا  القاعدة حالة  وتنظيم  الدن 
بل هو جزء من ظاهرة العوملة، اأو من تداعياتها واآثارها 
ال�ضلبية، وهو ما دفع بالعديد من الباحثني اإىل الت�ضاوؤل 
عن اإمكانية اإيقاف ا�ضتغالل االإرهابيني ملنجزات العوملة 

من دون االإخالل باملنطلقات الفكرية اأو العلمية لها.
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مكافحة  كيفية  يف  تكمن  احلقيقية  االإ�ضكالية  اأن  اإذ 
النظرية  واملرتكزات  باالأ�ض�س  امل�ضا�س  دون  االإره��اب 
واآليات عملية العوملة، ودون حرمان الب�ضر من الفر�س 
هذا  ويف  بها،  وتب�ضر  العوملة  تتيحها  التي  واالإمكانات 
يف  التدخل  م��ن  االأدن���ى  احل��د  فكرة  طرحت  ال�ضياق 
من  حمايتها  ب��ه��دف  ال��ع��ومل��ة  لعملية  احل���ايل  امل�����ض��ار 
جوهرها  يف  التدخل  ه��ذا  ي��وؤث��ر  ال  وبحيث  االإره����اب، 
واآلياتها وغاياتها واأهدافها، ويف املقابل ظهرت فكرت 

مراجعة م�ضار العوملة مع التو�ضل اإىل اتفاقيات وا�ضحة 
وحمددة حلرمان االإرهاب من اال�ضتفادة من منجزات 
ثالثة هناك دعوة قوية الإطالق يد  ناحية  العوملة، ومن 
كل دولة منفردة يف اتخاذ ما تراه من اإجراءات وقائية 
اأن هذه  العوملة، طاملا  ا�ضتغالل منجزات  دفاعية �ضد 
االإجراءات �ضوف تتم يف اإطار د�ضتور كل دولة ونظمها 
قد  التي  والتحديات  التهديدات  وطبيعة  القانونية 

تتعر�س لها.

تدويل اجلرمية:
من  الكثري  وم��ااًل  ق��وة  تفوق  التي  املنظمة  الع�ضابات  لعبت  وق��د 
اأبرز  ومن  اجلرمية،  بتدويل  ت�ضميته  ميكن  فيما  دورًا  احلكومات 
اأمريكا  يف  الكوكايني  وع�ضابات  االإيطالية،  املافيا  الع�ضابات  هذه 
اليابانية،  والياكوزا  ك��وجن،  هوجن  يف  ترياد  وع�ضابات  اجلنوبية، 
وع�ضابات »فوري – ف – زاكوين »الرو�ضية، وت�ضري الدرا�ضات اإىل 
اأن تعاونًا متزايدًا يجري بني هذه الع�ضابات، ويرى الدكتور بطر�س 
املنظمة  اجلرمية  »اأن  املتحدة  لالأمم  ال�ضابق  العام  »االأم��ني  غايل 

ت�ضرب الدول والقارات كافة دون ا�ضتثناء. 
ويثري مو�ضوع حظر اجلرائم االإلكرتونية، واأهمية مكافحتها اهتمامًا 
كبريًا لدى الراأي العام املحلي والدويل ؛ الآثاره االجتماعية مبا تبثه 
�ضبكة االإنرتنت من خالل مواقع متاحة واأخرى حمظورة من فجور 
اأخرى مالية من �ضرقة االأر�ضدة امل�ضرفية  واآثار  واإباحية مفرطة، 
اخلا�ضة، واآثار اقت�ضادية من خالل التالعب يف املعلومات يف �ضوق 
االأوراق املالية، ومن اآثار اأمنية خطرية عن طريق تدمري املعلومات 
حول اإ�ضرتاتيجية الدولة يف و�ضائل دفاعها اأو الك�ضف عن خططها 
اأو اأ�ضلحتها الع�ضكرية، ويوؤكد ذلك اأن ال�ضراع املعلوماتي هو ال�ضمة 
االأ�ضا�ضية حلروب امل�ضتقبل.  وي�ضكل العدوان على البيئة املعلوماتية 
هذا  عن  املتحققة  فاجلرائم  احلديثة،  للتكنولوجيا  القبيح  الوجه 
وتاأثريها  الفائقة  ب�ضرعتها  التقليدية  اجلرائم  عن  تتميز  العدوان 
املدمر، وقدرة مرتكبيها على االإفالت من املالحقة والعقاب يف ظل 
مع هذا  التعامل  على  قادرة  قانونية  اأنظمة  الدول  كثري من  افتقاد 

العدوان واجلرائم الناجمة عنه.

اقـــــتـــــصـــــاد
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دخول الشبكات أصبح خماطرة:
االإلكرتونية  ال�ضبكة  يف  الدخول  اإن  القول  وميكن 
االإلكرتونية  اجلرائم  انت�ضار  »بعد  »خماطرة  بات 
وتزوير  االأموال،  وغ�ضيل  والتج�ض�س،  الن�ضب،  مثل 
وت�ضريب  االإل��ك��رتوين،  والقمار  االئتمان،  بطاقات 
والت�ضهري،  االأط���ف���ال،  ودع����ارة  االإب��اح��ي��ة  امل����واد 
احلوا�ضيب  واق��ت��ح��ام  االإن���رتن���ت،  ع��رب  واالب���ت���زاز 
اخلا�ضة، والدخول اإىل الربيد االإلكرتوين للجمهور 
وانتحال الهوية وغريها.  وقد ك�ضفت درا�ضة قدمت 
يف موؤمتر متخ�ض�س ا�ضت�ضافته القاهرة اأخريًا اأن 
اجلرمية حتدث كل ثالث دقائق على االإنرتنت التي 
ت�ضم 500 مليون موقع واأكرث من 15بليون �ضفحة 
قيمة  اخل��رباء  ويقدر  املعلومات،  قواعد  وماليني 
امللكية  حقوق  على  لالعتداءات  امل��ادي��ة  اخل�ضائر 
ك�ضفت  كما  �ضنويًا،  دوالر  بليون   72 بنحو  الفكرية 
املتحدة وحدها  اململكة  اأن  بريطانية حديثة  درا�ضة 
ت�ضهد جرمية اإلكرتونية جديدة كل ع�ضر ثوات حيث 
�ضهدت البالد ارتكاب اأكرث من ثالثة ماليني جرمية 

اإلكرتونية خالل عام 2007.

اإىل  اجل��رائ��م  تلك  ع��دد  زي��ادة  الدرا�ضة  واأرج��ع��ت 
ت�ضهيل  من  االإنرتنت  يتيحها  التي  الذهبية  الفر�س 
ومل�ضاعدته  ناحية،  من  التقليدية  اجلرائم  الرتكاب 
اإال عن  ال ميكن حدوثها  اأخرى  ابتكار جرائم  على 
طريق االإنرتنت من ناحية اأخرى، ويف ال�ضياق ذاته 
اأكدت �ضركة جارليك املتخ�ض�ضة يف جمال التاأمني 
% م��ن اجل��رائ��م   60 اأك���رث م��ن  اأن  االإل���ك���رتوين 
االإلكرتونية ت�ضتهدف االأفراد، واأ�ضافت ال�ضركة اأن 

عدد اجلرائم اجلن�ضية بلغ نحو 850 األف حالة.
فيما بلغت عمليات �ضرقة الهوية 92 األف حالة، بينما 
االأموال  على  للح�ضول  االحتيال  و�ضل عدد جرائم 
نحو 207 اآالف عملية، بزيادة 30 % عن العام 
ال�ضابق، يف حني متت نحو 145 األف عملية اخرتاق 
اإح�ضائية  اأّك��دت  وق��د  االإن��رتن��ت،  عرب  للحا�ضبات 
اأن   ،)F.B.I( الفيدرايل التحقيق  مكتب  بها  قام 
خ�ضائر ال�ضركات واالأفراد من الهجمات الفريو�ضية 
وغريها من اخلروقات غري القانونية يبلغ ما يقارب 
هذه  �ضملت  وق��د  �ضنويًا،  دوالر  بليون   67.2 ال��� 
�ضركة  اأو  موؤ�ض�ضة   2.006 من  اأك��رث  االإح�ضائية 

مت�ضررة من هذه الهجمات.

�سورة لبع�س اأفراد جمموعة انونيمو�س وهم يرتدون اأقنعة م�ستوحاة من فيلم يف فور فنديتا  والذي ميثل لهم �سعارا يف القر�سنه اللكرتونية
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فقد بات مبقدور املجرمني االختفاء يف بالد بعيدة، 
اأدوات  ا�ضتخدام  حتى  اأو  اآخ��ري��ن  هوية  وانتحال 
والهواتف  امل�ضفرة،  الكتابة  مثل  عالية  تقنية  ذات 
وب��رام��ج  ال�ضحفي،  الن�ضر  وب��رام��ج  اخل��ل��ي��وي��ة، 
عاملة  اأرق���ام  تكوين  ميكنها  التي  اللوغاريتمات 
لبطاقات االئتمان.  واإن كنا ال ننكر اأن انت�ضار �ضبكة 
االإنرتنت واحلا�ضب فتح جماالت عديدة لال�ضتفادة 
وم�ضمونة  �ضهلة  و�ضيلة  االإن��رتن��ت  تعد   – منها 
النت�ضار املعلومات و�ضمان ال�ضرية لتبادلها، كما اأن 
عن  ف�ضاًل  وامللفات  الوثائق  لتبادل  اإمكانية  هناك 
التخاطب ونظام الومي – فاإننا ال ن�ضتطيع اأن نغفل 
ن�ضر  اإىل  ذاته  الوقت  اأدى يف  قد  االنت�ضار  اأن ذلك 
ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثري من املجتمعات، 
لالنفتاح  نتيجة  واالإ�ضالمية  العربية  وخ�ضو�ضًا 
�ضبكة  ت�ضذ  ومل  ال��ت��ق��ن��ي��ات.   ه��ذه  فر�ضته  ال���ذي 
ك�ضابقاتها  ا�ضتغاللها  مت  اإذ  القاعدة  عن  االإنرتنت 
من  العديد  ارت��ك��اب  يف  التكنولوجيا  و�ضائل  م��ن 
فاإنه  جدال  ودومنا  ؛  واحلديثة  التقليدية  اجلرائم 
االجتماعي  لالأمن  كمهدد  لالإنرتنت  النظر  ميكن 
حيث   - وال�ضرقية  املغلقة  املجتمعات  يف  وخا�ضة   -
و�ضلوكيات  لقيم  املجتمعات  ه��ذه  مثل  تعّر�س  اإن 
املجتمعات االأخرى قد ي�ضبب تلوثًا ثقافيًا يوؤدي اإىل 
انهيار يف النظام االجتماعي العام لهذه املجتمعات، 
واإن اال�ضتخدام غري االأخالقي والالقانوين لل�ضبكة 
قد ي�ضل اإىل مئات املراهقني والهواة مما يوؤثر �ضلبًا 
على منو �ضخ�ضياتهم النمو ال�ضليم، واأزمات قيمية 
ال تتما�ضى مع النظام االجتماعي ال�ضائد، وبخا�ضة 
وتقدمي  االأخالقية  غري  املوا�ضيع  مع  التعامل  عند 

ال�ضور واملواد االإباحية.

التأثري على اخملزون القيمي 
اجملتمعي:

وي�ضل هذا التاأثري لالأطفال الذي تعر�ضهم ال�ضبكة 
العنكبوتية ل�ضيول من املواد غري املنا�ضبة، وامل�ضاهد 
وا�ضتدراجهم  بهم  التحر�س  اإىل  اإ�ضافة  العنيفة، 

فقد  نعلم  وك��م��ا  م��وؤذي��ة،  اأن�����ض��ط��ة  وت��وري��ط��ه��م يف 
القرن  من  االأخ��ري  العقد  منذ  باأ�ضرع  العام  �ضهد 
االت�ضاالت  جم��االت  يف  ت��ط��ورات  جملة  الع�ضرين 
بزوغ  �ضاحبت  واالقت�ضادية،  االإعالمية  والتقنيات 
املتعددة  واأبعادها  بدالالتها  العوملة  ظاهرة  انت�ضار 
وامل��ت��ب��اي��ن��ة، وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن ان��ف��ت��اح ال�����ض��م��اوات 
بني  والثقافية  واالت�ضالية  االإعالمية  والف�ضاءات 
وزي��ادة  وال�ضعوب  والثقافات  احل�ضارات  خمتلف 
يف  الب�ضر  ب��ني  وال��ت��اأث��ر  واالن��ف��ع��ال  التفاعل  درج��ة 
خمتلف اأنحاف العامل، وال ن�ضتطيع هنا اأن نتجاهل 
االآثار ال�ضبلية للعوملة يف التاأثري على الن�ضق القيمي 
واملحتوى االأخالقي واملجتمعي للقيم، وعلى تنميط 
مع  معظمها  يتفق  ال  و�ضلوكية  اأخ��الق��ي��ة  من���اذج 
وح�ضارات  �ضعوب  من  الكثري  واأخالقيات  ثقافات 
العامل وهذا يوؤدي اإىل اإحداث �ضل�ضلة من الت�ضوهات 
والقيمية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�ضلوكية  واالخ���ت���الالت 
بل ميتد  عند هذا احلد  االأم��ر  يقف  وال  اخلطرية، 
لي�ضمل حماولة اإعطاء هذه االأفعال واملمار�ضات الال 
اأخالقية – والتي يقع كثري منها يف دائرة التحرمي 
عليها  ت�ضفي  جديدة  وم�ضطلحات  م�ضميات   –
احلال  طبيعة  اأ�ضاًل  ت�ضملها  ال   – جديدة  اأب��ع��ادًا 
اأخالقيات  مع  التواءم  �ضمة  اأ�ضحابها  ومتنح   –
فتغدو  العوملة،  �ضلوكيات  ومواكبة  الع�ضر  وتطورات 
و»فهلوة«  )اإك��رام��ي��ة،  امل��ث��ال  �ضبيل  على  ال��ر���ض��وة 
ال�ضخ�ضية  واملعرفة  الو�ضاطة  وت�ضبح  وه��دي��ة(، 
واملح�ضوبية معايري حمددة للو�ضول اإىل الكثري من 
بالفعل  اأ�ضبحت  اأنها  ناهيك عن  واملنا�ضب،  املواقع 

االأداة االأوىل للح�ضول على عمل.
التي  الرائعة  االإمكانات  ُيغفل  اأن  اأحد  ي�ضتطيع  وال 
واالت�����ض��االت،  املعلومات  تكنولوجيا  لنا  مها  تقدِّ
واالت�ضاالت،  االآلية  احلوا�ضب  احتاد  بعد  وخا�ضًة 
و�ضائل  من  وغريها  االإنرتنت  خدمة  يف  واندماجها 
االآث���ار  نتجاهل  اأن  ن�ضتطيع  ال  كما  االت�����ض��االت، 

االنفتاح  ه��ذا  على  ترتَّبت  التي  ال�ضلبية 
التكنولوجية،  واالإم���ك���ان���ات  امل��ع��ل��وم��ات��ي 
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االإمكانات  َمْن ميتلكون ويحتكرون هذه  واأنَّ  خا�ضة 
عندهم  يعد  فما  وفكريًا،  عقائديًا  معنا  يختلفون 
مباحًا وعاديًا، جند له �ضوابط يف ديننا االإ�ضالمي 
الوعي  توفر  املتلقي، وعدم  ثقافة  احلنيف، وكذلك 
الكايف للقيام باالنتقائية املعلوماتية ؛ الأخذ ما ينفع 
وترك ما ي�ضر ؛ ومن هنا فقد �ضبب ذلك كله اآثارًا 

يف املجتمع االإٍ�ضالمي بكل م�ضتوياته.
االأ�ضرة، ومن املالحظ  اأو  الفرد  �ضواًء على م�ضتوى 
»كوكتيل«  م�ضوه  خليط  االإل���ك���رتوين  الف�ضاء  اأن 
واحلرية  والت�ضظي  والفو�ضى  التناق�س  بني  يجمع 
واالنغما�س املحظور اإىل اأق�ضى درجة ميكن تخيلها.

السبيل إىل العوملة:
– خا�ضة يف  التكنولوجيا  الهائل يف  التقدم  ويعترب 
جماالت االت�ضاالت والنقل واملعلومات – اأحد اأبرز 
الدوافع التي �ضاهمت يف دفع خطى العوملة حتى اإن 
الكثريين قد اأطلقوا على العامل اأنه قد اأ�ضبح قرية 
�ضغرية ي�ضتطيع الكل التحرك ب�ضهولة وي�ضر، ومنذ 
عوا�ضف  العامل  اأ�ضابت  قد  ال�ضبعينات  منت�ضف 
ث��ورات  �ضهد  ال���ذي  امل��ع��ل��وم��ات  جم��ال  يف  التغيري 
الزمنية  الفجوة  ت�ضييف  اإىل  اأدت  هائلة  وطفرات 

بني االكت�ضاف العلمي والتطبيق ال�ضناعي.
و�ضاهم يف اإحداث هذه الطفرة االنتقال من التقني 
االآيل اإىل التقني الرقمي Digital، حيث �ضهدت 
جماالت  يف  هائلة  تطورات  والت�ضعينات  الثمانيات 
والفاك�س،  التليفونات،  مثل  والنقل  االت�����ض��االت 
وقد  الرقمية  والتقنية  واالإن��رتن��ت،  والكمبيوتر، 
اأمناط  ظهور  والتغيريات  التطورات  هذه  �ضاحب 
تراجع  اأن  كما  واالنحرافات،  اجلرائم  من  جديدة 
التبادل  معدالت  وزي��ادة  التجارة،  وحترير  احلدود 
والفكري  الثقايف  والتفاعل  والتجاري،  االقت�ضادي 
اأنح���اء  �ضت��ى  ف��ي  اجلرمي��ة  انت�ضار  راف��ق��ه  ق��د 
وزادت  وتباينت،  اأمن��اط��ه��ا  وت��ع�����ددت  الع������امل، 
من  مبتكرة  اأمن���اط  وظ��ه��رت  وب�ضاعتها،  ق�ضوتها 

اجلرائم كالقر�ضنة االإلكرتونية، وغ�ضيل االأموال.

جرمية أم سوء استخدام؟ 
جلبها  التي  االأخ��الق��ي��ة  للمتاعب  اأن��ه  هنا  ون�ضري 
التطوير الكبري يف جمال ان�ضياب املعلومات ب�ضبكة 
االإنرتنت، فقد �ضعت العديد من الهيئات واملنظمات 
الت�ضريعات  فر�س  اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املخت�ضة 
من  وامل��ت��دف��ق  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م  لتنظيم  وال��ق��وان��ني، 
لهذا   - فظهرت  االإن��رتن��ت،  �ضبكة  على  املعلومات 
يزال  ال  التي  امل�ضطلحات  من  العديد   - الغر�س 
ورغم  االآن.  اإىل  قائم  معناها  �ضبط  يف  االختالف 
ال�ضبكات  على  وامل��م��ار���ض��ات  التقنيات  اخ��ت��الف 
االإنرتنت  اأخالقيات  �ضبط  اأ�ضكال  فاإن  واالإنرتنت، 
�ضبكة  م��ع  املتعامل  ال�ضمري  جعل  هدفها  يبقى 
اأن  االإنرتنت يقظًا وحيًا، وال نغفل هنا االإ�ضارة اإىل 
تبدو  االأخالقي  غري  والفعل  اجلرمية  بني  احل��دود 
واالإنرتنت،  الكمبيوتر  بيئة  يف  املعامل  وا�ضحة  غري 
لتحديد  امل�ضاألة اجلوهرية  ومتييز هذه احلدود هو 
جرائم  بني  من  جرمية  ما  فعل  يعد  اأن  ميكن  متى 
اأو اأنه جمرد اإ�ضاءة ا�ضتخدام  الكمبيوتر واالإنرتنت 
التي  امل�ضاألة  وه��ي  ج��رم��ي  ق�ضد  على  ينطوي  ال 
وحتى  ال�ضتينات  مطلع  يف  وا���ض��ع��ًا  ج��داًل  اأح��دث��ت 
منت�ضف ال�ضبعينات، وهي ذات الفرتة التي �ضهدت 
يعود  جديد  ومن  الكمبيوتر،  جرائم  ظاهرة  ميالد 

هذا اجلدل ب�ضبب �ضيوع ا�ضتخدام االإنرتنت.

اجلرائم املستحدثة
ومما ال �ضك فيه اأن م�ضطلح »اجلرائم امل�ضتحدثة« 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ل��ل��ت��غ��ريات  نتيجة  ظ��ه��ر 
الناحية  فمن  احلالية،  للمجتمعات  واالقت�ضادية 
االجتماعية  القيم  منظومة  تغري  جاء  االجتماعية 
»ليولد  »التعومل  العاملية  اإىل  املحلية  من  وحتولها 
�ضلوكيات جديدة – منحرفة وجمرمة – متعار�ضة 
والدينية  والثقافية  احل�ضارية  اخل�ضو�ضية  م��ع 
ملجتمعنا، ومن الناحية االقت�ضادية فاإن عوملة املال 
واالقت�ضاد الناجمة عن زيادة الرتابط االإلكرتوين، 
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املتزايدة  واالعتمادية 
ع������ل������ى ال����ت����ق����ن����ي����ة 
ت�ضيري  يف  واالت�ضاالت 
االقت�ضادية،  االأعمال 
وما جنم عن ذلك من 
م��وؤ���ض�����ض��ات و���ض��رك��ات 
اجلن�ضيات،  م��ت��ع��ددة 
و�ضركات عابرة للحدود 
اأ�ضهمت  ق��د  الوطنية، 
ف�����ى ب��������روز ج����رائ����م 
م�ضتحدثة،  اإقت�ضادية 
وظ����ه����رت م�����ض��م��ي��ات 
ج�����دي�����دة مل����ث����ل ه����ذه 
ال��ب��ن��ى، م��ث��ل ال��ط��ري��ق 
ال�����ض��ري��ع ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
والبناء  االإن��رتن��ت،  اأو 
ال��ت��ح��ت��ي امل��ع��ل��وم��ات��ي 

العاملي.

دور اإلنرتنت يف انتشار اجلرمية:
ون�ضتطي����ع الق����ول اإن االإنرتنت لعب اأدوارًا ثالثة يف 

حقل اجلرمية:
اجل��رائ��م  الرت��ك��اب  م��ت��ط��ورة  و�ضيلة  اإم���ا  ف��ه��و   •
التقليدية بفعالية و�ضرعة اأكرب من الطرق التقليدية 

كما يف التزوير اأو االحتيال.  
االأمناط  اإلي���ه  تتوج�����ه  الذي  اله�����دف  ه�������و  اأو   •
االإجرامي كما يف اخرتاق  ال�ضلوك  م���ن  احلديث�����ة 

النظم والدخول اإليها دون حتويل وغريها.  
• اأو هو البيئة مبا ت�ضمنه من حمتوى غري قانوين 
امل��خ��درات،  ت��روي��ج  باأن�ضطة  اخل��ا���ض��ة  ك��امل��واق��ع 
التخزينية  ال��ب��ي��ئ��ة  وه���و  االإب���اح���ي���ة،  واالأن�����ض��ط��ة 
خا�ضة  اجل��رائ��م،  ارتكاب  ت�ضهل  التي  والتبادلية 

العابرة للحدود.  
اجل����رائ����م  ك�������ض���ف  اأن  ذل������ك  اإل��������������ى  اأ������ض�����ف 
ف��������ي  احلديث������ة  التقني������ات  ا�ضتل��زم ا�ضتخ����دام 

ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ح���ري 
والك�ضف عن  والتحقيق 

االأدلة اجلرمية.

خماطر تقنية 
املعلومات:

ت��ق��ن��ي��ة  خم����اط����ر  اإن 
امل��ع��ل��وم��ات واأم��ن��ه��ا قد 
اأ�ضبحت جرميتها تنفذ 
احلاجة  دون  بعد  ع��ن 
الفيزيقي  ال��ف��ع��ل  اإىل 
مبو�ضوع اجلرمية، مثل 
غ�ضيل االأموال وحتويلها 
و�ضرقة  االإنرتنت،  عرب 
ال��ب��ن��وك واحل�����ض��اب��ات 
تتطلب  ت��ع��د  مل  ال��ت��ي 
يف  البنك  على  ال�ضطو 
واإمن��ا  الفعلي،  موقعه 
اأر�ضدة من  بتحويل  اإلكرتونيًا  يكون ذلك  اأن  ميكن 

احل�ضابات اإىل ح�ضابات اأخرى يف دول اأخرى.

تاريخ اجلرمية:
ارتباطًا  مرتبط  اجلرمية  تاريخ  اإن  القول  وميكننا 
الباحثون  اختلف  وق��د  الب�ضري،  بالوجود  ل�ضيقًا 
اختلفوا  كما  ودوافعها،  اأ�ضباب اجلرمية  تف�ضري  يف 
كذلك يف اعتبارها متاأ�ضلة يف االإن�ضان وموروثة اأم 
اأنها �ضلوكًا مكت�ضبًا، وانق�ضموا بني تيار يقوده العامل 
االإيطايل »�ضيزار المربوزو« الذي ربط بني ال�ضلوك 
والبيولوجي  اجل�ضماين  التكوين  وب��ني  االإج��رام��ي 
االإجرامي  والفعل  ال�ضلوك  يربط  اآخر  وتيار  للفرد، 
وبالظروف  واالقت�ضادية،  االجتماعية  بالعوامل 
املجرم،  االإن�ضان  يعي�ضها  التي  واحلاجات  النف�ضية 

ونحن منيل اإىل هذا التيار دومنا رف�س قاطع 
االإن�ضان  �ضخ�ضية  اأن  علمًا  االأول  لالجتاه 
وال��الم��ب��االة  ب��االن��ط��واء  تت�ضف  امل��ج��رم 

اقـــــتـــــصـــــاد



32
و�ضرعة  املفرطة،  واالأنانية  والعدوانية،  العاطفية، 
ال�ضقوط يف الرذيلة، وق�ضر النظر، و�ضهولة اخرتاع 

الق�ض�س التربيرية.
ويختلف مفهوم اجلرمية من جمتمع الآخر، كما اأنه 
ال من حيث  الواحد )13(،  املجتمع  ثابت يف  غري 
االأفعال اخلارجة  �ضل�ضة خطورة  تدرج اجلرمية يف 
تعد  مرة  فهي  عقوبتها،  حيث  من  وال  القانون  على 
وقد  جناية،  وثالثة  جنحة،  اأخ��رى  وم��رة  خمالفة، 
يحدد  مالب�ضات  لها  ح��االت  يف  حالها  على  تظل 
القانون فاعليتها، فجرمية الزنا مثاًل بعد اأن تعاملت 
معها امل�ضيحية واالإ�ضالم معاملة �ضارمة، اعتربتها 
الت�ضريعات املعا�ضرة جنحة ذات طابع خا�س.. اإلخ، 
ويت�ضع مفهوم اجلرمية لي�ضمل العديد من االأفعال اأو 
ال�ضلوكيات التي يعاقب عليها قانون الدولة يف مكان 
اجلرمية  ت�ضبح  وبذلك  معني،  زم��ان  ويف  حم��دد، 
انتهاكًا للقانون والقواعد االأخالقية.  وميكننا القول 
اإن اجلرمية عامل متباعد االأطراف، وا�ضع االنت�ضار 
يف هذه االأيام، مما يتطلب ت�ضافر قوى املجتمع كله 
مناهج  با�ضتخدام  ومكافحتها  اجلرمية،  منع  يف 
القيم وو�ضائله احلديثة، ومن بينها درا�ضة اجلرمية 
والف�ضيولوجيا،  والت�ضريح،  الطب،  علوم  �ضوء  يف 
وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا، وع��ل��م االج��ت��م��اع، وال��رتب��ي��ة، وعلم 
والعلوم  واالإنرثبولوجيا،  النف�ضي،  والطب  النف�س، 
م�ضاكل  وك���ذا  االق��ت�����ض��ادي��ة،  والنظم  القانونية، 
واالإدم���ان،  وال��غ��الء،  والفقر،  كالبطالة،  املجتمع 
والثقايف،  االإعالمي  واالنفتاح  االأ���ض��ري،  والتفكك 
واالإمكانات االأمنية، والعوامل الوراثية امل�ضوؤولة عن 

اجلرمية انطالقًا من االجتاه الذي يتبناه الباحث.

اجلرائم االقتصادية
ت��ع��د اجل���رائ���م االق��ت�����ض��ادي��ة م���ن اأه����م واأخ��ط��ر 
التحديات التي يواجهها املجتمع الدويل باأ�ضره، مبا 
الدولية،  املوؤ�ض�ضات  كافة  تهدد  اأخطار  من  ت�ضكله 
�ضور  تعددت  وقد  واالأف���راد.   وال�ضعوب  والوطنية، 
االعتداء  جرائم  يف  املتمثلة  االقت�ضادية  اجلرائم 

ال�ضريبي  ال��ت��ه��رب  وج���رائ���م  ال���ع���ام،  امل���ال  ع��ل��ى 
والغ�س  واالحتيال،  والن�ضب  والر�ضوة،  واجلمركي، 
التجاري، ثم جرائم امللكية الفكرية، وتلوث البيئة، 
وج��رائ��م ال��ب��ور���ض��ات، و���ض��وق امل���ال، وامل��خ��درات، 
وغ�ضيل االأموال، ثم جرائم االحتكار واملناف�ضة غري 

امل�ضروعة.

أواًل:  تعريف اجلرمية االقتصادية:
تعددت التعريفات اخلا�ضة باجلرمية االقت�ضادية، 
ف��ه��ن��اك م��ن ي���رى اأن��ه��ا ن���وع م��ن اجل���رائ���م التي 
اجلنائية  وال��ق��وان��ني  للت�ضريعات  خم��ال��ف��ة  ت��ق��ع 
الن�ضاط  اأوج��ه  خمتلف  تنظم  التي  واالقت�ضادية 
واالأذى،  باخلطر  امل�ضلحة  وت��ه��دد  االق��ت�����ض��ادي، 
االقت�ضادية  للجرمية  ثانيًا  تعريفًا  هناك  اأن  كما 
باأنها فعل يتنافى مع قواعد االأخالق؛ الأنها تت�ضمن 
ويقدر  ي��درك��ه��ا  ج��وه��ري��ة  م�ضلحة  على  اع��ت��داءًا 
القانوين  التعريف  وي�ضري  املجتمع،  اأف��راد  اأهميتها 
التي  املجرمة  االأف��ع��ال  اإىل  االقت�ضادية  للجرمية 
اقت�ضادية  م�ضلحة  على  مبا�ضرة  باالعتداء  تقع 
باملعامالت  املتعلقة  كاجلرائم  القانون،  يحميها 
والت�ضدير،  واال�ضترياد  العملة،  وجت��ار  امل�ضرفية 
وامل��ن��اف�����ض��ة غ��ري امل�����ض��روع��ة، وال��غ�����س ال��ت��ج��اري، 
والتهريب  عليه،  واال�ضتيالء  العام  املال  واختال�س 
وج��رائ��م  ال��ن��ف��وذ،  ا�ضتغالل  وج��رائ��م  اجل��م��رك��ي، 
التموين والت�ضعري اجلربي، باالإ�ضافة اإىل جمموعة 
اجلرمية  ت��ع��رف  كما  اجل���رائ���م.   م��ن  م�ضتحدثة 
االقت�ضادية باأنها فعل �ضار، له مظهر خارجي يخل 
بالنظام االقت�ضادي واالئتماين، وباأهداف ال�ضيا�ضة 
االق��ت�����ض��ادي��ة.  وت��ع��رف اجل��رمي��ة االق��ت�����ض��ادي��ة 
مبفهومها الوا�ضع باأنها جميع االنتهاكات التي مت�س 
وتنظيم  االإنتاج،  وو�ضائل  والتعاونية،  العامة  امللكية 
يوؤدي  ب�ضكل  واحلريف  والزراعي  ال�ضناعي  االإنتاج 
منفعة  ويحقق  الوطني،  باالقت�ضاد  االإ���ض��رار  اإىل 
اإن  القول  ميكننا  واإجمااًل  م�ضروعة؛  غري  �ضخ�ضية 
اأو  ف��رد  يقرتفه  فعل  كل  اإىل  ي�ضري  اجلرمية  لفظ 
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لالتهام خلروجه  وقابل  اأو جهات،  اأفراد  جمموعة 
عن نطاق ال�ضوابط القانونية واملعايري االجتماعية 
ويلتزمون  اجلميع،  يقبلها  التي  ال�ضاحلة  العامة 

بها، ويرتتب عليها الو�ضع االقت�ضادي للبالد. 

خصائص اجلرائم االقتصادية:
ت��ت��م��ت��ع اجل���رائ���م االق��ت�����ض��ادي��ة مب��ج��م��وع��ة من 

اخل�ضائ�س من اأهمها : 
االقت�ضادية  اجلرائم  جمال  يف  الت�ضريع  • يتطلب 
واأبعادها  االقت�ضادية  احلياة  م�ضاكل  بكل  العلم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة مم���ا ي�����ض��ه��ل حت��ق��ي��ق ال���ه���دف امل��ن�����ض��ود 

لل�ضيا�ضة االقت�ضادية.
على  معظمها  يف  االقت�ضادية  اجلرائم  تقوم   •

تاأثيم الفعل اخلطر.
�ضلطة  اإ���ض��ن��اد  اإىل  الت�ضريعات  بع�س  تتجه   •
االقت�ضادية  اجلرائم  بع�س  يف  واحلكم  التحقيق، 
املخت�ضة  ال�ضلطة  اإىل  ولي�س  اإداري����ة،  جل��ان  اإىل 

بالتحقيق يف اجلرائم اجلنائية اأو املحاكم.
جرائم  باأنها  االقت�ضادية  اجلرائم  معظم  • تت�ضم 
موقوتة  ظ��روف  اأو  ط��ارئ��ة،  ح��االت  ملواجهة  تقوم 
تغرّي  منها  اأ�ضباب  لتغري  اأو  دائ��م��ة،   غري  بظواهر 

اأو  اآخ��ر،  اإىل  نظام  من  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضة 
التدرج يف نف�س النظام.

أهم صور اجلرائم االقتصادية: 
فيما  ن��ت��وق��ف 
ي�����ل�����ي ع���ن���د 
جم�����م�����وع�����ة 

خم�����ت�����ل�����ف�����ة 
م����ن اجل���رائ���م 

االق���ت�������ض���ادي���ة 
ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة 

وامل�ضتحدثة :
جرائم التج�ض�س   •

و�ضرقة  االقت�ضادي، 

االأ�ضرار العلمية واالأبحاث ذات االأهمية ال�ضناعية، 
والتكنولوجية  العلمية  املمتلكات  على  كاال�ضتيالء 
والقر�ضنة  املجتمع،  و���ض��الم��ة  اأم���ن  ي��ه��دد  ال���ذي 
ال�ضناعية التي ت�ضتهدف الك�ضب املادي واال�ضتيالء 
جرائم  اأم��ا  بالقوة،  الغري  وممتلكات  حقوق  على 
خمابرات  اأجهزة  بها  فتقوم  االقت�ضادي  التج�ض�س 
املركزية  امل��خ��اب��رات  ن�ضاطات  مثل  ك��ربى،  ل��دول 
واملعلومات  البيانات  بتجميع  تقوم  التي  االأمريكية 
يف  املناف�ضة  على  االأمريكية  ال�ضركات  مل�ضاعدة 

االأ�ضواق العاملية.
• جرائم البور�ضات وت�ضمل ممار�ضة الن�ضاط وطرح 
اأوراق مالية لالكتتاب بدون ترخي�س، و�ضمول اأوراق 
التاأ�ضي�س للن�ضاط على بيانات كاذبة، ثم التزوير يف 

�ضجالت ال�ضركات.  
• جرائم احلا�ضبات االآلية، وت�ضمل جرائم ا�ضتغالل 
البيانات املخزنة على احلا�ضب ب�ضكل غري قانوين، 
وجرائم اخرتاق احلا�ضب لتدمري الربامج والبيانات 
ث������م  عليه������ا،  املخ����������زن  امللفات  يف  امل��وج��ودة 

جرائ���م ا�ضتخدام احلا�ضب ب�ضكل غري قانوين.
غري •  �ضلع  اإنتاج  مثل  االقت�ضاد،  مت�س  جرائم 

مطابقة، وجرائم ن�ضر وقائع كاذبة 
يف  انخفا�س  اإح����داث  ب��ه��دف 

قيمة العملة الوطنية.
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وزعزعة الثقة ال�ضيا�ضية يف العملة، والتحري�س على 
ال�ضناديق  اأو  البنوك  يف  املودعة  االأم��وال  ح�ضاب 
اإت��الف  وج��رائ��م  ال��دول��ة،  �ضندات  بيع  اأو  العامة، 
العمالء،  ح�ضابات  اإف�ضاء  وجرائم  االإنتاج،  اأدوات 
امل�����ض��روع ع��ن املعلومات  االإف�����ض��اح غ��ري  وج��رائ��م 

املوؤثرة يف املركز املايل لل�ضركات. 
• جرائم �ضركات توظيف االأموال، وت�ضمل جرائم 
تلقي اأموال من االأفراد على خالف اأحكام القانون، 
وجرمية الدعوة لتلقي اأموال االكتتاب العام اأو جمع 
االأموال لتوظيفها اأو ا�ضتثمارها، ثم جرمية االمتناع 

عن رد املبالغ امل�ضتحقة الأ�ضحابها.  
التي  امل�ضروعة  غري  واملناف�ضة  االحتكار  جرائم   •
متخذة  الراأ�ضمالية،  االقت�ضادية  النظم  �ضرعتها 

عدة مناذج واأ�ضاليب منها االإغراق.
ال�����ع�����امل�����ي�����ة ب���ني االح���ت���ك���ار، ت��ق�����ض��ي��م ال�����ض��وق 

ال���������ض����رك����ات 
ال��������ك��������ربى، 
ت������������زوي������������ر 
ال�����ع�����الم�����ات 

التجارية.
ج����رمي����ة   •
االجت����ار غري 
امل�����������ض�����روع 
ب��االأ���ض��ل��ح��ة؛ 
وه��������������ي 

باالإ�ضافة  كبرية،  اقت�ضادية  تكلفة  ذو  �ضري  ن�ضاط 
�ضفقات  عملية  تدرها  التي  ال�ضخمة  اأرباحها  اإىل 

االجتار غري امل�ضروع باالأ�ضلحة.
ال�ضرعيني،  غي����ر  املهاجرين  تهريب  جرمية   •
اأن  اإل������ى  التقديري����ة  البيان����ات  وت�ضي����ر 
املنظم����ات االإجرامية حتاول تهريب ما ي�ضل اإل�����ى 
الفقرية  ال��دول  م�����ن  �ضن�����ويًا  �ضخ����س  ملي����ون 

اإل����ى ال����دول الغنية.
• اجلرائم التي متثل انتهاكًا لل�ضيا�ضات االقت�ضادية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه وال��رق��اب��ة، م��ث��ل ج��رائ��م 
الت�ضعري، وعلى نظم اال�ضترياد  اخلروج على نظام 
والت�ضدير، وتهريب االأموال اإىل اخلارج، والتوقف 
الن�ضب  وج��رائ��م  الداخلية،  القرو�س  �ضداد  عن 
واالحتيال، وتزوير الوثائق وامل�ضتندات بهدف الربح 
غري امل�ضروع، ثم جرائم الغ�س التجاري، واالجتار يف 
�ضلع منتهية ال�ضالحية، اأو تقليد املاركات العاملية اأو 
اإىل جرائم تزييف  املحلية ذات اجلودة، باالإ�ضافة 
امل�ضرفية  ال�ضيك��ات  وتزوير  واملجوهرات،  النقد 

واحلواالت واالعتمادات امل�ضتندية.  
�ضراء  عند  وال��دول��ي��ة  املحلية  ال��ر���ض��وة  ج��رمي��ة   •
قيام  لقاء  وت��دف��ع  مناق�ضات،  يف  اأو  م�ضتلزمات 
معدات  ب�ضراء  النامية  ال��دول  من  دولة  يف  حكومة 
وجتهيزات حتتاجها من �ضركة دون االأخرى، كذلك 
االأن�ضطة  ح���االت  وال��ع��م��والت يف  ال��ر���ض��وة  ج��رائ��م 

ال�ضيا�ضية، واأن�ضطة اجلا�ضو�ضية الدولية.  
• جرمية العنف واالإرهاب، فقد اأظهرت الدرا�ضات 
اأن املنظمات االإجرامية متار�س االإرهاب ملجرد 
مل�ضاريعها  مالئمة  اأك��رث  بيئة  توفري 
تقومي  يعنيها  ال  االإج��رام��ي��ة، 
قاباًل  دام  ما  القائم  النظام 
ل��ل��ت��ط��وي��ع، اأم�����ا اجل��م��اع��ات 
حتقيق  اإىل  ت�ضعى  فهي  االإرهابية 
اأهداف �ضيا�ضية، وهي قلب نظام احلكم 
قد  ولكنها  ال��دويل،  اأو  الداخلي  امل�ضتوى  على 
التي  امل���وارد  لتوفري  االإج��رام��ي  الن�ضاط  مت��ار���س 
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ال�ضيا�ضي ب�ضور  اأعمالها  متكنها من متابعة جدول 
اأكرث فاعلية، حيث ت�ضتفيد املنظمات االإجرامية يف 
توفره  الذي  ال�ضيا�ضي  الغطاء  املخدرات من  جمال 
ا�ضتغاللها  ع��ن  ف�ضاًل  لها،  االإره��اب��ي��ة  العمليات 
من  �ضحنات  عبور  لت�ضهيل  اجلم����اعات  هذه  نفوذ 

املخدرات عرب الدول.
ج���رائ���م االجت�����ار يف ال�����ض��ل��ع واخل���دم���ات غري   •
و�ضبكات  البغاء،  واأن�ضطة  كاملخدرات،  امل�ضروعة 
الب�ضرية،  االأع�ضاء  يف  واالجت��ار  االأبي�س،  الرقيق 
التي  ال��دول  داخ��ل  االأجنبية  العمالت  يف  والتجارة 
تفر�س رقابة �ضارمة على التعامل يف هذا الن�ضاط. 
اخل��ارج  اإىل  وتهريبها  االأم����وال  غ�ضل  ج��رائ��م   •
والقرو�س  واملعونات  امل�ضاعدات  من  جزء  وحتويل 
االقت�ضادية  للمعونات  املانحة  الدول  تقدمها  التي 

اإىل ح�ضابات م�ضرفية خارجية خا�ضة.  
ج��رائ��م االع��ت��داء على امل���ال ال��ع��ام م��ن خالل   •
بفوائد  ال��دول��ة  بنوك  م��ن  ق��رو���س  على  احل�ضول 
من  االأع��م��ال  رج��ال  ح�ضول  وت�ضهيل  منخف�ضة، 
القطاع اخلا�س على قرو�س بدون تقدمي �ضمانات، 
�ضورة  يف  القر�س  من  جزء  على  احل�ضول  مقابل 
بع�س  على  اال�ضتيالء  خ��الل  من  عمولة  اأو  ر�ضوة 
املمتلكات العامة حيث التزوير يف االأوراق الر�ضمية، 

اأو ا�ضتئجارها لفرتة زمنية طويلة مببالغ زهيدة. 

ثانيًا:  العوملة.. قراءة مبسطة لظاهرة 
معقدة:

اأ�ضلح ما يكون لتعريف ظاهرة العوملة:  اأنها عملية 
لتعدد  نظرًا  ب�ضاأنها،  دقيق  تعريف  �ضياغة  ي�ضعب 
الباحثني  بانحيازات  اأ�ضا�ضًا  وتاأثرها  تعريفاتها 
االأيديولوجية، واجتاهاتهم اإزاء العوملة قبواًل ورف�ضًا 
 Process عملية  اأنها  ومنها   ،« وعدمًا  »وج��ودًا 
ميكن  فال  وتطور،  �ضريورة  على  تنطوي  وبالتايل 
منطقًا  حتمل  كلمات،  ع��دة  يف  ح�ضرها  معرفيًا 
�ضوريًا ال يوؤ�ض�س الوعي الكامل بها، اإ�ضافة اإىل اأنها 
ظواعرها  معطيات  جمال  يف  التنوع  �ضديدة  عملية 

و�ضيا�ضة  اقت�ضادًا  احلياة  جوانب  كافة  ت�ضمل  التي 
متقلبة  عملية  اأن��ه��ا  كما  اإل���خ،  واإع���الم���ًا..  وثقافة 
التي حدث  الظواهر  اأبرز  اأحد  م�ضتقرة، وهي  غري 
املوؤيدين  بني  املواقف  ف����ي  ه����ائل  ت�ضارب  عليه 

واملعار�ضني لها.
• االمتداد اجلغرايف الذي ي�ضمل العامل باأ�ضره كما 
جمموعة  هي  فالعوملة  نف�ضها،  الت�ضمية  من  يظهر 
الثقافية،  االق��ت�����ض��ادي��ة،  واالأح�����داث  الن�ضاطات 
اأنحاء  معظم  تغطي  التي  االت�ضالية،..  ال�ضيا�ضية، 

الكرة االأر�ضية. 
اإذ  التفاعل عرب العامل يف كافة املجاالت،  كثافة   •
»حيث  »ال�ضبكة  ي�ضبه  العوملة  ظل  يف  العامل  اأ�ضبح 
يوجد عدد كبري ومت�ضابك من االأطراف والعالقات 

واالرتباطات التي توؤثر على بع�ضها البع�س.  
تدريجيًا  العامل  كل  يف  الب�ضر  من  املزيد  اجت��اه   •
واملوؤ�ض�ضات،  الن�ضاطات  يف  الت�ضابه  من  مزيد  اإىل 
بل ويف القيم والذوق العام واأ�ضلوب احلياة اليومية، 

كنتيجة منطقية للت�ضابك العاملي املكثف.
العامل  من������اطق  خمت�����لف  ف��������ي  وال�ض���رك��������ات 

ف�����ي ع�ضر العوملة هي:
�أواًل : �ضبكة االت�ضال االإعالمي.  

ثانيًا : �ضبكة املعلومات الدولية »االإنرتنت ».  
ثالثًا : �ضبكة العالقات االقت�ضادية واملالية العاملية.  
اأخ��ريًا  مت  التي  العربية  الرتجمة  هو  العوملة  ولفظ 
امل�ضطلح  لرتجمة  ا�ضتخدامها  على  اال�ضتقرار 
ظهر  ال���ذي   Globalization االإجن��ل��ي��زي 
ت�ضابك  ظ��اه��رة  ل��و���ض��ف  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ات  يف 
االقت�ضادات الدولية، وكلمة Globe – كما نعلم 
– تعني العامل اأو الكرة االأر�ضية، وقد ظهرت عدة 
ترجمات وا�ضتخدامات منذ اأوائل العقد االأخري من 
التعومل،  الكوكبة،  الكونية،  اأهمها  الع�ضرين  القرن 
والعوملة، التي مت اال�ضتقرار على ا�ضتخدامها اأخريًا 

امتد  اأن  بعد  العربية،  الكتابات  معظم  يف 
ا�ضتخدامها لكافة اأوجه ونواحي احلياة.  

تطورين  ب�ضبب  العوملة  م�ضطلح  نتج  وق��د 
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 ،Modernity هامني وموؤثرين هما: التحديث

.Interdepdence واالعتماد املتبادل
�ضروط  واملفكرين  م��ن اخل���رباء  ع��دد  وق��د ح��دد   
�ضتة  اأع��م��دة  �ضوء  يف  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اإىل  االنتماء 

للعوملة تتمثل يف:
ال�ضوق،  وفتح  ال�ض����وق،  نظ�����ام  مب���ادئ  تبني   •

واالقت�ضاد احلر.  
• اأيديولوجية ليبريا لية جديدة.

• اأ�ضواق مالية كوكبية.
• االن���دم���اج يف ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ض��ادي ال��ع��امل��ي، 
ومنظمات  اجل���ات،  اتفاقية  ب��ق��واع��د  واالل���ت���زام 

التجارة العاملية.  
• تكنولوجيا جديدة لالإعالم واالت�ضاالت.

• الدميقراطية والتعددية وحقوق االإن�ضان.  

حماولة لفهم أبعاد العوملة:
ويف حماولتهم لفهم اأبعاد ظاهرة العوملة وداللتها، 
ومن خالل حتليلهم لنمط االإنتاج الراأ�ضمايل يرى 

املفكر ال�ضوري »جالل �ضادق العظم«.
اأن العوملة هي و�ضول منط االإنتاج الراأ�ضمايل عند 
من  االنتقال  نقطة  اإىل  الع�ضرين  القرن  منت�ضف 
عاملية التبادل والتوزيع وال�ضوق والتجارة والتداول 

اإىل عاملية دائرة االإنتاج واإعادة االإنتاج نف�ضه.
العوملة  اأن  ���ض��رور«  فتحي  »اأح��م��د  الدكتور  وي��رى 
تتمثل يف تزايد درجة االندماج واالرتباط املتبادل 
التجارة  حترير  خالل  من  واملجتمعات  الدول  بني 

الدولية.
واإزال����ة ال��ع��وائ��ق اأم���ام ت��دف��ق��ات روؤو����س االأم���وال 
ظهور  ويعترب  االأجنبية،  واال�ضتثمارات  امل�ضرفية، 
العوملة مبثابة الثورة الثالثة بعد الثورة ال�ضناعية، 

وبعد ثورة التكنولوجيا واملعلومات.
ويرى الدكتور »م�ضطفى كامل ال�ضيد« اأنها مرحلة 
وتت�ضم  ال��راأ���ض��م��ايل،  ال��ن��ظ��ام  ت��ط��ور  ج��دي��دة يف 
يجعل  نحو  على  معًا  وال��زم��ان  امل��ك��ان  باخت�ضار 

العامل اأ�ضبه بالقرية ال�ضغرية.

ثالثــــــًا:  اجلـــرائم اإللكتـــــرونية 
فــــي عصر العوملة:

اإذا كان الع�ضر املعلوماتي هو نتاج ثورة االت�ضاالت 
وطفرة تقنية املعلومات، فاإن ما جاء به من اأن�ضطة 
اأن�ضطة  – على  �ضك  – بال  تنطوي  م�ضروعة  غري 
ف�ضبكة  م�ضتحدثًا،  �ضكاًل  تاأخذ  تقليدية  اإجرامية 
وذل��ك  اجل��رمي��ة،  الرت��ك��اب  اأداة  ت�ضكل  االإن��رتن��ت 
غري  نحو  على  وا�ضتغاللها  ا�ضتخدامها  ب��اإ���ض��اءة 
م�ضطلح  ي��وج��د  ال  اأن���ه  اإىل  هنا  ون�ضري  م�����ض��روع، 
فالبع�س  االإلكرتونية  اجلرائم  على  للداللة  موحد 
يطلق  »واالآخ����ر  املعلوماتي  »ال��غ�����س  عليها  يطلق 
ظاهرة  يطلق  »واالآخ��ر  املعلوماتية  »اجلرمية  عليها 
»االختال�س املعلوماتي »، واالآخر يطلق عليها »جناح 
باإمكان  التقرير  معه  ي�ضعب  مما   ،« املعلوماتية 
الظاهرة  ه��ذه  اأن  باعتبار  موحد  تعريف  اإي��ج��اد 

حديثة ن�ضبيًا
وق���د اأ���ض��اع��ت ت��ع��ب��ريات م��ع ب���داي���ات ال��ظ��اه��رة، 
والدار�ضني  الفقهاء  عند  حتى  ا�ضتخدامها  وات�ضع 
احلا�ضوب،  اأوغ�س  املعلوماتي  كالغ�س  القانونيني، 
ون�ضب  احلا�ضوب،  احتيال  او  املعلوماتي  واالحتيال 
على  ال��رتك��ي��ز  يجمعها  مم��ا  وغ��ريه��ا  احل��ا���ض��وب 
رغم  تتمحور  امل�ضتحدثة  االإجرامية  الظاهرة  اأن 
اختالف اأمناط ال�ضلوك االإجرامي حول فعل الغ�س 
اإن  القول  ميكن  واإج��م��ااًل  االحتيال،  اأو  الن�ضب  اأو 
م�ضتجدة  اإجرامية  ظاهرة  االإلكرتونية  اجلرمية 
لتنبه  اخل��ط��ر  اأج��را���س  جنباتها  يف  ت��ق��رع  ن�ضبيُا 
وهول  املخاطر  حلجم  الراهن  الع�ضر  جمتمعات 
ت�ضتهدف  باإعتبارها  عنها،  الناجمة  اخل�ضائر 

االعتداء على املعطيات بدالالتها التقنية.

معىن اجلرمية واجلرمية 
اإللكرتونية:

اجل��رم  م��ن  اللغة  يف  اجل��رمي��ة  كلمة  اأ�ضتقت  وق��د 
وهي التعدي اأو الذنب، وعرفت ال�ضريعة االإ�ضالمية 
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اجلرمية باأنها : »حمظورات �ضرعية زجر اهلل عنها 
نطاق  يف  عمومًا  اجلرمية  وتعرف  تعزيز«،  اأو  بحد 
ت�ضميات  اأي�ضا  عليه  يطلق  الذي  اجلنائي  القانون 
غري  »فعل  باأنها  العقوبات  وق��ان��ون  اجل��زاء  قانون 
القانون  له  يقرر  جنائية  اإرادة  عن  �ضادر  م�ضروع 
الكمبيوتر،  جرمية  اأما  احرتازيًا«  تدبريًا  اأو  عقوبة 
لي�س  ع���ددًا  لها  وال��دار���ض��ون  الفقهاء  و���ض��ع  فقد 
قد  الظاهرة  ه��ذه  تناولت  التعريفات  من  بالقليل 
بالتعريف  تناولها  من  فمنهم  بينها،  فيما  اختلفت 
وا�ضع،  نحو  على  ومنهم من عرفها  �ضيق  نحو  على 
املعلوماتية  للجرائم  امل�ضيقة  التعريفات  وم��ن 
حيث    merwe الفقيه  به  »ماجاء  »االإلكرتونية 
غري  »الفعل  يف  تتمثل  املعلوماتية  اجلرمية  اأن  يرى 
االآيل«،  احلا�ضب  ارتكابه  يف  يتورط  الذي  امل�ضروع 
ويرى Tredman  ان اجلرمية املعلوماتية ت�ضمل 
املعاجلة  با�ضتخدام  املال مرتبطة  »اأي جرمية �ضد 
االآلية للمعلومات«، ومن التعريفات التي ت�ضتند اإىل 
مو�ضوع اجلرمية تعريفها باأنها »ن�ضاط غري م�ضروع 
اإىل  ال��و���ض��ول  اأو  ح��ذف  اأو  تغيري  اأو  لن�ضخ  موجه 
املعلومات املخزنة داخل احلا�ضب اأو التي حتول عن 
اأو  �ضلوك غري م�ضروع  »كل  باأنها  »وتعريفها  طريقه 

غري م�ضموح به فيما يتعلق باملعاجلة االآلية للبيانات 
تعريف  يف  جاء  كما  هي  »اأو  البيانات  هذه  نقل  اأو 
يكون  Dauid Tompson»جرائم  الفقيه  
معرفة  الفاعل  ل��دى  يتوافر  اأن  القرتافها  متطلبًا 
من  انطلقت  التي  التعريفات  اأما  احلا�ضب،  بتقنية 
و�ضيلة ارتكاب اجلرمية فاإن اأ�ضحابها ينطلقون من 
الكمبيوتر  با�ضتخدام  تتحقق  الكمبيوتر  جرمية  اأن 
ما  التعريفات  هذه  من  اجلرمية،  الرتكاب  و�ضيلة 

عرفها به االأ�ضتاذ جون فور�ضرت.
»فعل  اأن��ه��ا    Esli D.  Ball االأ���ض��ت��اذ  وك��ذل��ك 
ك��اأداة  ارت��ك��اب��ه  يف  الكمبيوتر  ي�ضتخدم  اإج��رام��ي 
باأنها   Tiedemam تادميان  »ويعرفها  رئي�ضة 
يرتكب  ال��ذي  امل�ضروع  غ��ري  ال�ضلوك  اأ�ضكال  »ك��ل 
التعريفات  ه��ذه  وتقنية   ،« احلا�ضوب  با�ضتخدام 
الرجوع  ي�ضتدعي  تعريف اجلرمية  اأن   اأ�ضا�س  على 
اإىل  فح�ضب  ولي�س  لها  املكون  االأ�ضا�س  العمل  اإىل 
النقد  ه��ذا  وي��ع��زز  لتحقيه،  امل�ضتخدمة  الو�ضائل 
لي�س  اإنه  بقوله    R.E. Anderson االأ�ضتاذ 
اأن  ج��رمي��ة  يف  ا�ضتخدم  ق��د  احل��ا���ض��ب  اأن  مل��ج��رد 

ويعرف  املعلوماتية«،  اجلرائم  من  نعتربها 
بالنظر  االإلكرتونية  اجلرمية  اآخ��ر  جانب 

معدل ارتفاع اجلرمية القت�سادية يف ع�رش العوملة خالل بداية القرن احلادي والع�رشين حتى الن
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 Masse االأ�ضتاذ  يرى  اإذ  االع��ت��داء،  نتيجة  اإىل 
املعلوماتية  اأو  االإلكرتونية  باجلرمية  املق�ضود  اأن 
يتمثل »باالعتداءات القانونية التي ترتكب بوا�ضطة 
  Parker املعلوماتية بغر�س حتقيق ربح »، ويرى
اأن اجلرمية املعلوماتية هي »كل فعل اإجرامي متعمد 
تلحق  خ�ضارة  عنه  ين�ضاأ  باملعلوماتية  �ضلته  كان  اأيًا 

باملجني عليه، اأو ك�ضب يحققه الفاعل«.
خ�ضائ�س اجلرائم االلكرتونية:

االإنرتنت بخ�ضائ�س ذاتية �ضواء يف  تنفرد جرائم 
اأ�ضلوبها اأو طريقة ارتكابها، وتتبدى يف: 

االأح��وال  جمي������ع  ف����ي  االآل������ي  احل���ا�ضب  اأن   •
ه��������و اأداة ارتكاب اجلرمية.

ترتكب عرب �ضبكة االإنرتنت، وال حدود جغرافية   •
لها.  

يف  فائقة  خ��ربة  ذو  �ضخ�س  اجل��رمي��ة  مرتكب   •
جمال احل�ضاب االآيل.  

• �ضعوبة التحقيق والتحري واملقا�ضاة.  
قد  كما  امل��ال،  على  اال�ضتيالء  اإىل  تهدف  ه�-قد 
وتخطي  احلا�ضب  نظام  يف  ال��ول��وج  ملجرد  تركتب 

احلماية اخلا�ضة به، اأو بدافع االنتقام.  
بع�س  قيام  ب�ضبب  اجلرائم  تلك  بع�س  تقع  و-ق��د 
واملعلومات  احل��ا���ض��ب��ات  تقنية  يف  املتخ�ض�ضني 
بتباري اأفكاره���م اأو مم������ار�ضة بع�����س اله�����وايات 

ف�ي اإطار هذه التقنية.
خارجيًا  اأث���رًا  ت��رتك  ال  فهي  اكت�ضافها  ز-�ضعوبة 

مرئيًا، وكذلك �ضعوبة اإثباتها.
االإن��رتن��ت  ب�ضبكة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل���رائ���م  ح-ت��ت�����ض��م 
باخلطورة البالغة من نواحي : فمن ناحية اأوىل اأن 
اخل�ضائر الناجمة عنها كبرية جدًا قيا�ضًا باجلرائم 
التقليدية خا�ضة جرائم االأموال، ومن ناحية ثانية 
جندها من فئات متعددة جتعل التنبوؤ بامل�ضتبه فيه 
اأمرًا �ضعبًا، ومن ناحية ثالثة تنطوي على �ضلوكيات 

غري ماألوفة.  
اأ�ضاليب  بنف�س  مواجهتها  ت��ك��ون  ق��د  ط-ج��رمي��ة 

واإجراءات ارتكابها حتى واإن كانت غري م�ضروعة.

وتعود �ضعوبة اإثبات جرائم احلا�ضب االآيل اإىل اأمور 
عدة اأبرزها: 

• اأنها كجرمية ال ترتك اأثرًا لها بعد ارتكابها. 
• �ضعوبة االحتفاظ الفني باآثارها اإن وجدت.  

املحقق  على  وي�ضعب  فنية  خ��ربة  اإىل  حت��ت��اج   •
التقليدي التعامل معها.  

• تعتمد على قمة الذكاء يف ارتكابها.
تعتمد على اخلداع يف ارتكابها والت�ضليل يف • 

التعرف على مرتكبيها.

أهداف 
اجلرائم 

اإللكرتونية: 
اإن اأهداف اجلرائم 
ال��ت��ي ت��رت��ك��ب عرب 
االإن������رتن������ت اإمن�����ا 
احل�ضول  يف  حتدد 
اأو  املعلومات  على 
تغيريها اأو حذفها 
واالأغلب  نهائيًا، 
ه��ذه  يف  االأع�����م 
احل������������������االت، 
ت��ك��ون ج��رائ��م 
اق���ت�������ض���ادي���ة 
ل����ل����ح���������ض����ول 
اأو  ع��ل��ى م��زاي��ا 

مادية،  مكا�ضب 
وق�����������د ي����ك����ون 
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مبحاولة  وذل��ك  ذاتها،  الكمبيوتر  اأجهزة  الهدف 
الأط��ول  تعطيلها  االأق���ل  على  اأو  نهائيًا  تخريبها 
بوا�ضطة  تتم  اجلرائم  تلك  ومعظم  ممكنة،  فرتة 
ا�ضتخدام الفريو�ضات، وهي ت�ضتهدف اإما اأ�ضخا�ضًا 
اأو جهات بعينها، وقد ترتكب تلك اجلرائم بطريقة 
اأو  التهديد  اأو  االبتزاز  �ضورة  ذلك  ومن  مبا�ضرة، 
الت�ضهري، وقد ترتكب بطريقة غري مبا�ضرة، ومثال 
واملعلوم�����ات  البيان����ات  عل����ى  احل�ضول  ذل��ك 
اخل�������ا�ضة بتل������ك اجله�����ات اأو االأ�ضخ��ا�س، وذلك 

ال�ضتخدامها يف ارتكاب جرائم مبا�ضرة.  

رابعــــًا:  تطــــور حجــــم ومعدالت 
اجلرائم االقتصادية:

املجتمع  يف  اجل��رمي��ة  مل��ع��دالت  ال��ع��ام  املتو�ضط  اإن 
ال�ضكان  م��ن  ج��رائ��م   409 اإىل  ت�ضل  ال��ع��رب��ي 
اأك��رث االأمن��اط �ضيوعًا  1993م وك��ان  ه��ذا ع��ام 
جرائم  يليها  املمتلكات،  �ضد  اجلرائم 

وتوقعت  املالية،  االإن�ضان، ثم اجلرائم  التعدي على 
اإحدى الدرا�ضات اأن يزيد حجم اجلرمية ي املجتمع 
بعام  مقارنة   %34 بن�ضبة   2000 عام  العربي 
ارتفاع  اإىل  اأخ��رى  درا�ضة  خل�ضت  كما   ،1993
ب��ني االأم��ي��ني واأ���ض��ح��اب التعليم  م��ع��دل اجل��رمي��ة 
امل��ت��و���ض��ط، م��وؤك��دة ارت��ب��اط ال�����ض��ل��وك االإج��رام��ي 
واجلرائم  العنف  جرائم  و�ضكلت  التعليم،  مب�ضتوى 
�ضد املمتلكات ن�ضبة ترتاوح ما بني 40% و %50 

من حجم اجلرمية.
ن�ضري يف ال�ضياق ذاته اإىل اأن العديد من الدرا�ضات 
االأزم��ة  اأن  اإىل  اأ�ضارت  قد  االقت�ضادية  والتقارير 
�ضجعت  قد  العامل  اجتاحت  التي  االأخ��رية  العاملية 
االقت�ضادية،  اجل��رائ��م  ارت��ك��اب  يف  االن���زالق  على 
بيت  اأع��ده��ا  التي  امل�ضحية  الدرا�ضة  اأ���ض��ارت  وق��د 
 %30 »اأن  ووت��ره��او���س  »براي�س  العاملي  اخل��ربة 
امل�ضحية  الدرا�ضة  يف  �ضاركت  التي  ال�ضركات  من 
متزايدة  ب�ضورة  االقت�ضادية  للجرمية  تعر�ضت 
االأزم��ة  الن��دالع  التالية  �ضهرًا  ع�ضر  االثني  خ��الل 

االقت�ضادية العاملية.  

تطور جرميتي �ملخدر�ت وغ�سل �الأمو�ل:
• تطور جرمية اخملدرات:

 – امل���خ���درات  ال��ع��امل��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارة  تبلغ ح��ج��م 
– خم�ضمائة  التقديرات  بع�س  به  ت�ضري  ما  ح�ضب 
التجارة  حجم  يفوق  ما  وهو  �ضنويًا،  دوالر  بليون 
امل�ضتثمرة من  االأموال  وتقدر  البرتول،  العاملية يف 
املخدرات واجلرمية املنظمة ب�ضفة عامة بحوايل 
الناجت  تعادل  وهي  العاملي،  االقت�ضاد  من   %5
االأمم  يف  االأع�ضاء  ثلثي  حلويل  االإجمايل  القومي 

املتحدة.
• تط�����ور جرمي����ة غ�ض������ل االأم�����وال ف������ي الوطن 

العربي:
غ�ضل االأموال هو اإخفاء حقيقة االأموال امل�ضتمدة 

عن طريق غري م�ضروع عن طريق القيام 
دول  م�ضارف  يف  اإيداعها  اأو  بت�ضديرها 
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ا�ضتثمارها  اأو  توظيفها  اأو  اإيداعها  نقل  اأو  اأخ��رى، 
مالية  عملية  هي  اآخر  مبعنى  م�ضروعة،  اأن�ضطة  يف 
لالأموال  امل�ضروع  غري  امل�ضدر  اإخفاء  اإىل  تهدف 
غ�ضل  جرمية  وتعد  ال�ضرعية،  ال�ضفة  واإك�ضابها 
االأموال من اجلرائم امل�ضتحدثة التي اأفرزها التطور 
ارتبطت  وقد  املجاالت،  خمتلف  يف  الهائل  العلمي 
امل�ضروع  غري  االجت��ار  جرائم  عن  املتاأتية  باالأموال 
باملخدرات، ولي�س هناك مقيا�س دقيق حلجم غ�ضل 
اأنه لي�ضت كل االأموال امل�ضتمدة  االأموال، فاملالحظ 
بع�ضها  ت�ضغيل  يعاد  اإذ  غ�ضلها  يجري  اجلرائم  من 
يف االأن�ضطة االإجرامية ويف �ضراء �ضلع ترفيهية، ويف 
وم�ضوؤويل  البنوك  موظفي  من  ال�ضرفاء  غري  ر�ضوة 
من  ومثلهم  ال��ق��ان��ون  على  والقائمني  احل��ك��وم��ات 
ل�ضندوق  التنفيذي  املدير  اأو�ضح  ولقد  ال�ضا�ضة، 
تقديرات  اأن  1998م  ف��رباي��ر  يف  ال���دويل  النقد 
اإذ  اخل��ي��ال  تفوق  الظاهرة  لهذه  احل��ايل  احلجم 
املحلي  االإنتاج  من   %5 اإىل   %2 بني  ما  ت��رتاوح 
االإجمايل، كما ت�ضري االأرقام اإىل اأن ما بني %50 
عليها  جتري  امل�ضروعة  غري  االأم��وال  من   %70 و 
عمليات غ�ضل يف البنوك العاملية، ومن بني تقديرات 
االأموال  غ�ضل  عمليات  حجم  يرتاوح  املتحدة  االأمم 
املخدرات  جتارة  عن  الناجتة  ال�ضناعية  الدول  يف 
دوالر،  بليون   500 اإىل  دوالر  بليون   120 بني  ما 
وت�ضري تقديرات حجم الدخول غري امل�ضروعة – عام 
1993 – يف الواليات املتحدة اإىل اأن 700 مليار 

11% من الناجت القومي االأمريكي(  دوالر )متثل 
ق��د حتققت م��ن جت���ارة ال��ه��ريوي��ن وامل���خ���درات – 
امل�����ض��در االأ���ض��ا���س ل��ه��ذه ال��دخ��ول – يف ال��والي��ات 
االأوروبية، كما ت�ضل  املتحدة وكندا ودول اجلماعة 
تقديرات املبيعات منه يف الدول ال�ضناعية االأوربية 
الربح  16 مليار دوالر يرتاوح معدل  الغنية حوايل 

فيها ما بني 50% اإىل 70% �ضنويًا.  
املراقبني  من  العديد  يوؤكد  الف�ضاد:   جرائم  تطور 
منهجيًا  طابعًا  اتخذ  الف�ضاد  اأن  العربي  العامل  يف 
ويرجع  العربية،  ال��دول  من  العديد  يف  وموؤ�ض�ضيًا 
ارتفاع معدالته اإىل �ضعف اآليات امل�ضاءلة وال�ضفافية 
يف هذه الدول، وترتكز ممار�ضات الف�ضاد يف العقود 
ب�ضروطها،  والتالعب  االل��ت��زام  وع��دم  احلكومية، 
و���ض��وء ت��وزي��ع اخل��دم��ات وامل��راف��ق واالأرا���ض��ي التي 
من  الدولة  ح�ضيلة  وتخفي�س  احلكومات،  متنحها 

ال�ضرائب واجلمارك من خالل الر�ضوة.
من  تتطلب  القادمة  ال�ضنوات  ب��اأن  القول  وميكننا 
اأج��ل  م��ن  الكثرية  اجل��ه��ود  ب��ذل  العربية  ال��ب��ل��دان 
املرتكزات  خ��الل  من  يتم  وال��ذي  الف�ضاد  حماربة 

التالية : 
• اإ�ضدار ت�ضريعات حماربة الف�ضاد.  

واحت��������رامها  الت�ض������ريعات  ه���ذه  تنفيذ   •
وتطبيقها من قبل اجلميع.  

• اإعطاء الق�ضاء يف البلدان العربية قدرًا اأكرب من 
اال�ضتقاللية من اأجل تنفيذ املهام امللقاة عليه.  
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• اإح��داث تطوير ج��ذري يف االأج��ه��زة االإداري���ة يف 
والتخفيف  البريوقراطية  وحماربة  العربية،  الدول 

منها؛ الأنها غالبًا تقود اإىل مزيد من الف�ضاد.  
ن�ضاطه  ورب��ط  وربطه  االإداري  اجلهاز  اإح���داث   •
ي�ضمن  وه��ذا  احلديثة،  والتكنولوجيا  بالتقنيات 
يف  ال�ضفافية  اأج��ل  من  العمل  يف  املركزية  الرقابة 

االأداء، ومن ثم تكون امل�ضوؤولية.  
دميقراطيًا  اإ���ض��الح��ًا  تتطلب  الف�ضاد  حم��ارب��ة   •

جذريًا يف جميع الدول العربية.  
تطور حجم بع�س اجلرائم االقت�ضادية امل�ضتحدثة:

معدالت  بلغت   : الفكرية  امللكية  �ضرقة  جرمية   •
م�ضر  يف  االآيل  احلا�ضب  برامج  ملجال  القر�ضنة 

حوايل 85% مقابل 28% يف الواليات املتحدة.
تتعدد   : امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  اجل��رمي��ة يف جم���ال   •
املعلوماتية  اجلرائم  الرتكاب  امل�ضتخدمة  التقنيات 
حيث التالعب يف املدخالت من خالل اإدخال بيانات 
اأو  احلا�ضب  معلومات  نظام  يف  حمرفة  اأو  خمتلفة 
كذلك  املدخلة،  ال�ضحيحة  البيانات  م�ضار  تغيري 
التالعب يف الربامج من خالل اإدخال تعديالت غري 

مرخ�س بها على الربامج امل�ضتخدمة.
• جرائم احلا�ضب االآيل:  حيث اختال�س املعلومات، 
امل��ل��ف��ات، وح��دوث  وال��ت��الع��ب يف  ال��ربام��ج،  ون�ضخ 
وم�ضتندات  ب��رن��ام��ج  )���ض��رق��ة  ف��ردي��ة  ان��ت��ه��اك��ات 
لت�ضيب  الفريو�ضات  اإىل  ت��ط��ورت  ث��م  وم��ل��ف��ات(، 
ال�ضناعة  اأ���ض��رار  �ضرقة  كذلك  ال�ضبكة،  مكونات 

التكنولوجية الأجهزة من �ضركة ما.  
• جرمية ن�ضخ الربامج وامللفات.

• جرائم تزوير بطاقات االئتمان : بلغ قيمة بطاقات 
مليون   250 نحو  اآ�ضيا  امل��زورة يف جنوب  االئتمان 
احلديثة  التقنيات  با�ضتخدام  1999م  عام  دوالر 
يف ن�ضخ البطاقات امل�ضروقة على �ضريحة احلا�ضب، 
ع�ضابات  اإىل  بالفاك�س  واإر�ضالها  بياناتها  لنقل 
بنف�س  مزورة  ائتمان  بطاقات  بطباعة  متخ�ض�ضة 

البيانات االأ�ضلية.
االإلكرتونية:   التجارة  وجرائم  االإنرتنت  جرائم   •
من  متكاملة  جمموعة  االإلكرتونية  التجارة  متثل 
عمليات عقد ال�ضفقات وتاأ�ضي�س الروابط التجارية، 

وتوزيع املنتجات، وت�ضويقها بو�ضائل اإلكرتونية
املدفوعات  ت�ضفية  خدمات  جلمعية  تقرير  وي�ضري 
يف بريطانيا اإىل تزايد االحتياالت التي يتعر�س لها 
حاملو البطاقات امل�ضرفية لدى عقدهم ال�ضفقات 
عن بعد بالهاتف اأو الربيد اأو االإنرتنت بن�ضبة ت�ضل 

اإىل %11 خالل عام واحد.

خامسًا: األسباب الداخلية 
والدولية املهيئة لتنامي اجلرمية 

االقتصادية:
• االأ���ض��ب��اب امل��ح��ل��ي��ة امل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ن��ام��ي اجل��رمي��ة 

االقت�ضادية:
تتعدد االأ�ضباب وراء تنامي ظاهرة اجلرمية 
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االقت�ضادية يف العامل العربي لعل من اأبرزها ما يلي 
 :

• التحوالت االقت�ضادية واأثرها يف تنامي اجلرائم 
االق��ت�����ض��ادي��ة ح��ي��ث اأف�����رزت ���ض��ي��ا���ض��ة االإ���ض��الح 
والتحوالت االقت�ضادية يف بع�س الدول العربية على 

العامل العديد من اجلرائم االقت�ضادية.  
كما ترتب على التحوالت االقت�ضادية ال�ضريعة دون 
هذه  لنجاح  املالئمة  والرتتيبات  اجليد  اال�ضتعداد 
على  انعك�ضت  التي  االأزم��ات  من  العديد  التحوالت 
راأ�ضمالية  املجتمع، حيث  اأفراد  و�ضلوكيات  توجهات 
االإ�ضالح يف �ضعيها ال�ضريع اإىل تكوين الرثوة، وبروز 

بع�س الو�ضائل غري امل�ضروعة للك�ضب.
وك���ان ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وارت���ك���اب اجل��رائ��م 

الرتكاب  املدخالت  يف  التالعب  فر�ضة  املعلوماتية 
تغذية  ال�ضهل  م��ن  ح��ي��ث  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،  اجل��رمي��ة 
بيانات  اإدخ���ال  منع  اأو  زائ��ف��ة،  ببيانات  احلا�ضب 

ووثائق معينة
• حاجة الن�ضاط االقت�ضادي اإىل التوجه احلكومي 
ال��دول  تدخل  ح��ول  القائم  اجل��دل  اأن  يف  �ضك  ال   :
موؤيدين  بني  االقت�ضادية  وال�ضيا�ضات  الن�ضاط  يف 
وم��ع��ار���ض��ني، وم��ا ت��ع��اين منه ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
وراأ���س  االأ�ضا�ضية  البنية  كفاية  ع��دم  من  العربية 
املتاحة  االأم���وال  روؤو���س  ونق�س  االجتماعي،  امل��ال 
واملوؤ�ض�ضات  احل��واف��ز  كفاية  وع���دم  لال�ضتثمار، 
اعتمادها  وك��ذل��ك  امل��ن��ت��ج،  لال�ضتثمار  ال��داع��م��ة 
الكبري على التجارة اخلارجية واملعونات اخلارجية، 
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قصور التدابري التقليدية يف مكافحة اجلرمية االقتصادية : 
ومكافحة  الوقاية  طرق  لتغيري  �ضرورة  هناك  فاإن  احلديثة،  االقت�ضادية  اجلرائم  �ضورة  يف  للزيادة  نظرًا 
اجلرائم امل�ضتحدثة يف ال�ضنوات االأخرية ذات �ضمات خمتلفة عن �ضابقتها يف العقود املا�ضية، فارتكاب هذه 
اجلرائم اأ�ضبح يتم بوا�ضطة الطبقات املثقفة عن طريق ا�ضتغالل نفوذها، وتتحدد اأمناطها وبواعثها بال�ضياق 
بعملي����ات  املجتم���������ع  اأف���������راد  ون�ض���������ج  وع���������ي  ودرجة  والقيمي،  الثقايف  واالإطار  االجتماعي  واحلدث 

التحول االقت�ض�����ادي واالجتماعي وال�ضيا�ضي.
ب - االأ�ضب������اب الدولي��������ة املهني��������ة لتن��������امي اجلرائم االقت�ضادية: 

ي�ضاهم املناخ االقت�ضادي وال�ضيا�ضي العاملي يف تنامي اجلرمية، حيث االقت�ضاد احلر، واحلرية االقت�ضادية، 
النامية، كذلك  الدول  اإىل  ال�ضناعية  الدول  الف�ضاد من  انتقال  وما ينجم عن ذلك من 
انحدار اأخالقيات العمل ال�ضيا�ضي والتحالفات بني القادة ال�ضيا�ضيني وجماعات 

اجلرمية �ضواء يف الدول املتقدمة اأو النامية واالأمثلة كثرية.
كما ترتبط عملية الف�ضاد بالبيئة الدولية واملناخ االقت�ضادي وال�ضيا�ضي 
عن  والنافذة  املوؤثرة  القوى  وم�ضالح  وتوازنات  وبح�ضابات  العاملي، 
الدولية  واملنظمات  الدول  ت�ضم  وهي  وظروفه،  واأو�ضاعه  املحيط 

والكيانات اخلا�ضة ويف مقدمتها ال�ضركات متعددة اجلن�ضية.
وبنم���ا، حي���ث  والي�����ابان  اإيطاليا  كثرية على ذلك يف  واالأمثلة 
عك�ضت الف�ض��ائح املالية مدى التاأثري ال����ذي ت����م������ار�ضه ه�����ذه 

اجلماعات على احلياة ال�ضيا�ضية.
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الالزمة  الراأ�ضمالية  وال�ضلع  االأموال  على  للح�ضول 
لكل  واالجتماعية،  االقت�ضادية  التنمية  الأغرا�س 
ل�ضمان  ال����دول  ت��دخ��ل  اإىل  احل��اج��ة  ت�ضتد  ذل���ك 
احلفاظ  خ��الل  من  االقت�ضادية  اأهدافها  حتقيق 
اخلدمات  واإق��ام��ة  والقانون،  واالأم��ن  النظام  على 
الطرق  و�ضبكات  واالجتماعية  وال�ضحية  التعليمية 
واملرافق العامة.  كما ميكنها تطبيق املبا�ضرة اأو غري 
املبا�ضرة من خالل التعريفات اجلمركية وال�ضرائب 
واإقامة  واالأ�ضعار،  االأ�ضواق  على  والرقابة  واالئتمان 
بالفر�س  االأ����ض���رار  دون  احلكومية  امل�����ض��روع��ات 
املتاحة اأمام القطاع اخلا�س يف ممار�ضة اختياراته.
وتنامي  واالجتماعية  االقت�ضادية  امل�ضكالت   •
اجلرمية االقت�ضادية : تعاين معظم الدول العربية 
امل��وؤدي��ة  واالجتماعية  االقت�ضادية  امل�ضكالت  م��ن 
البطالة،  ظاهرة  امل�ضكالت  ه��ذه  وم��ن  للجرمية، 
االأو���ض��اع  على  وت��اأث��ريه��ا  اخل��ارج��ي��ة  املديونية  ث��م 
معدالت  منو  وتوا�ضع  واالجتماعية،  االقت�ضادية 
االدخار واال�ضتثمار، كمحددات للتطور االقت�ضادي، 
وتدين م�ضتويات الدخول، وارتفاع تكلفة املعي�ضة مع 
املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  لتدفق  كبري  نق�س 
وهجرة  الطبقية،  الفوارق  وتزايد  العربية،  للدول 

االأموال العربية للخارج.

دور املساعدات يف الصراع:
بني  ال�����ض��راع  اأدوات  اأه��م  م��ن  امل�����ض��اع��دات  تعترب 
ال�ضرق والغرب، واأهم و�ضائل مقاومة املد ال�ضيوعي 
يف العامل الثالث ويف اأوروبا ذاتها، كما كانت ت�ضاهم 
وهذا  احللفاء،  ودعم  واال�ضتقرار  االأمن  حتقيق  يف 
اإىل  باالإ�ضافة  للم�ضاعدات،  االأمريكي  الهدف  هو 
امل�ضتعمرات  يف  خ�ضو�ضًا  الثقافة  ق�ضايا  دع��م 
تعترب  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  فرن�ضا،  يف  كما  ال�ضابقة 
تقدمي املعونة ذات اأهداف اإن�ضانية واأخالقية، هناك 

اأهداف اأخرى وهي املجامالت والر�ضاوى الدولي������ة 
ك�ض��������ب  اأو  معين��������ة،  دول  مواقف  ل�ض����������راء 

ت�ض��������ويتها، اأو ا�ضتخدام قواعدها الع�ضكرية.
واأدى حترير التجارة اخلارجية وانفتاح اأ�ضواق املال 
ظاهرة  االأم��وال  غ�ضيل  عملية  تغدو  اأن  اإىل  العاملية 
عاملية حقيقة، حيث بداأت ع�ضابات االإجرام املنظم 
التجارة  ومناطق  املفتوحة،  احلدود  من  اال�ضتفادة 
امل�ضرفية  واملراكز  وعمليات اخل�ضخ�ضة،  احلرة، 
اأ�ضبحت  كما  االإل��ك��رتون��ي��ة.   والتحويالت  احل��رة 
العاملي،  االقت�ضاد  يف  مندجمة  الدول  اقت�ضاديات 
وداخلة �ضمن النظام املايل الدويل الذي ال يعرف 
حدودًا وطنية، وال يتطلب اأي والء اإال احل�ضول على 

الربح ال�ضريع.
�ضنع  م��ن  لي�س  الفقر  اإن  ال��ق��ول  ميكننا  واإج��م��ااًل 
لف�ضل  مبا�ضرة  نتيجة  ه��و  ب��ل  اأنف�ضهم  ال��ف��ق��راء 
نف�ضه  يف  وه��و  واجتماعية،  اقت�ضادية  �ضيا�ضات 
امل�ضماة  اجل��دي��د  العاملي  النظام  للعبة  حم�ضلة 
بالعوملة التي ثبت بالتجربة اأنها نظام ليربايل غري 
واأدى  االجتماعي،  البعد  مراعاة  يف  ف�ضل  من�ضف، 
اأكرث  والفقراء  ث��راءًا  اأكرث  االأغنياء  ي�ضبح  اأن  اإىل 

فقرًا.
ظاهرة  تنامي  يف  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  وعن 
والتكنولوجية  العلمية  اللجنة  ك�ضفت  فقد  اجلرمية 
عن اأن جهاز املخابرات املريكية يلتقط �ضهريًا مائة 
مليون ر�ضالة بالربيد والهاتف والفاك�س واالإنرتنت، 
�ضرقة  بهدف  اأمريكية،  االأجن��ل��و  �ضبكة  بوا�ضطة 
والتجارية  ال�ضناعية  بامل�ضاريع  اخلا�ضة  املعلومات 

االأوربية.

سادسًا:  اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية للجرائم االقتصادية:

فر�س  اإىل  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضة  اجت��ه��ت  كلما 
اقت�ضاديات  منو  معدل  زاد  و�ضوابط  قيود 
معدل  منوها  معدل  وف��اق  الف�ضاد،  جرائم 
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القلق  يبعث على  ما  واأهم  الر�ضمي،  االقت�ضاد  منو 
غري  الفرد  ي�ضعر  اأن  ال�ضيا�ضي  والقلق  االجتماعي 
اإذ  املعاملة  بالغنب يف  املحدود  الدخل  اأو ذو  القادر 
يتهربون  ال�ضرائب  �ضداد  على  القادرين  اأن  يرى 
نف�ضها  اخلدمات  على  يح�ضلون  نف�ضه  الوقت  ويف 
التي يح�ضل عليها دافعو ال�ضرائب، وتت�ضمن تكلفة 
اجلرمية التكاليف املبا�ضرة املتمثلة يف العبء املايل 
على  الواقعة  واخل�ضائر  املجتمع،  على  يقع  ال��ذي 

الدخل القومي واملتغريات االقت�ضادية االأخرى.

أواًل:  اآلثــــــــــــــار االقتصــــــادية 
للجـــــــرائم االقتصادية:

اال�ضتثمار  مناخ  على  اآثارها  االقت�ضادية  للجرمية 
والدخل القومي، وم�ضتويات االأ�ضعار املحلية، وقيمة 
العمالت الوطنية وعلى اجلهاز امل�ضريف وال�ضيا�ضات 
النقدية  ال�ضيا�ضات  االقت�ضادية املختلفة، وبخا�ضة 
للدول،  العامة  املوازنات  على  التاأثري  حيث  واملالية 
والتاأثري  اخلارجي،  العامل  مع  مدفوعاتها  وموازين 
واملجتمع،  ل��الأف��راد  االجتماعية  االأو����ض���اع  على 
ويتمثل اجلانب االقت�ضادي يف اخل�ضائر التي تلحق 
باملجتمع من جراء فقده للعنا�ضر الب�ضرية الفاعلة 
املجرمون خ�ضارة على  يعد  التنمية حيث  يف عملية 
عن  عاطلة  ق��وى  فهم  جمتمعهم،  وعلى  اأنف�ضهم 
املجتمع،  وعلى  ذويهم  على  عالة  يعي�ضون  العمل 

وتتدنى اإ�ضهاماتهم يف العملية االإنتاجية.  
العوملة  دعاة  ويزعم 

التنظيم  اأن 

من  ك��ب��ريًا  ق���درًا  �ضيوفر  العاملية  لل�ضوق  ال��ذات��ي 
ال�ضخ�ضية  قدراتهم  اأ�ضا�س  على  لالأفراد  الفوائد 

وم�ضاهمتهم يف االإنتاج.
توؤثر  التدهور حيث  توؤثر يف  االقت�ضادية  واجلرائم 
العوادم امللوثة، وكرثة املخلفات ال�ضناعية، ودفن 
التي  العنا�ضر  تركيبة  ت��وازن  اإف�ضاد  يف  النفايات 
والغذاء  وامل��اء،  الهواء،  من  االإن�ضان  عليها  يعي�س 

مبا يهدد اأمنه على حياته وم�ضتقبله وا�ضتقراره.
االإلكرتونية  للتجارة  امل�ضاحبة  املخاطر  تنمي  كما 
والبطاقات االئتمانية اإذ تقوم التجارة االإلكرتونية 
مادية  مذكرات  اأو  م�ضتندات  بدون  تعاقدات  على 
ما يثري التزامات االأطراف املتعاقدة يف القوانني، 
وم��ن خم��اط��ر ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة ع��دم وج��ود 
التجارية  املعامالت  يحكم  دول������ي  قانوين  نظام 

الداخلية عرب �ضبكة االإنرتنت.
ان��ت��ه��اك  اإم��ك��ان��ي��ة  اأي�����ض��ًا  ال�ضلبية  االآث�����ار  وم���ن 
الذين  القرا�ضنة  خالل  من  العمالء  خ�ضو�ضية 
امل��واد  عر�س  اأو  بث  واإمكانية  ال�ضبكة  يخرتقون 
ال�ضبكة  على  واخلدمات  ال�ضلع  ملختلف  الدعائية 
االإب��اح��ي��ة واخل��دم��ات  امل��واد  نوعها حتى  ك��ان  اأي��ًا 
غري امل�ضروعة دون رقابة اأو حتكم، هذا باالإ�ضافة 
اإىل  ي��وؤدي  التي  الوهمية  التعاقدات  خماطر  اإىل 
من  العديد  ظهور  ث��م  واح��ت��ي��ال،  ن�ضب  عمليات 
املت�ضلة  املالية  امل�ضكالت  يف  املتمثلة  امل�ضكالت 
اأو ال�ضرائب على التبادل  بكيفية حت�ضيل الر�ضوم 
امللكية  حماية  م�ضكلة  كذلك  االإلكرتوين،  التجاري 

الفكرية من ال�ضرقة عرب �ضبكة االإنرتنت.
بجرائم  املت�ضلة  امل�����ض��اك��ل  وجم��م��وع��ة 
االع���ت���داء ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ع ن��ق�����ض��ًا يف 
بدوره  يوؤدي  قد  الذي  العام  االإنفاق 

اإىل حالة ك�ضاد يف االقت�ضاد
واجل��رمي��ة االق��ت�����ض��ادي��ة ت��وؤث��ر على 
االإيرادات العامة، وحتد من الرتاكم 
الراأ�ضمايل حيث توؤدي جرمية الر�ضوة 
ر�ضومها  دون حت�ضيل  �ضلع  دخول  مقابل 
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م��وارد  و�ضياع  االقت�ضاد  خ�ضارة  اإىل  اجلمركية 
اعتياد  على  امل��رتت��ب  االأث���ر  ع��ن  ناهيك  ال��دول��ة، 

املوظف على ال�ضلوك الفا�ضد.
االأم��وال  غ�ضل  بعمليات  املرتبطة  االأن�ضطة  ومتثل 
تقل  وعليه  �ضريبية  اأعباء  اأي��ة  تتحمل  ال  اأن�ضطة 

ال�ضيادية للدولة. املوارد 
وتتزايد الديون العامة، وي�ضتمر العجز يف املوازنة 
يف  للدولة  املالية  امل���وارد  �ضاآلة  وت�ضهم  العامة، 
قطاعات  الذي مي�س  العام  االإنفاق  تخفي�س حجم 
والبحث  والتعليم،  وال�ضحة،  كاالإ�ضكان،  حيوية 

االجتماعي. وال�ضمان  العلمي، 
االأخ��رى  ال��دول  يف  الف�ضاد  ف�ضائح  تاأثريات  وتتخذ 
مبا�ضرة  متعددة  �ضورًا  العربية  االقت�ضادات  على 
اإن  القول  ميكن  املثال  �ضبيل  فعلى  مبا�ضرة،  وغ��ري 
ال�ضركات االأمريكية  اأ�ضهما يف  الذين ميلكون  العرب 
اأ�ضعار  ان��ه��ارت  والتي  لف�ضاد  مو�ضوعًا  كانت  التي 
حتى  اأو  ف��ادح��ة  خل�ضائر  ت��ع��ر���ض��وا  ق��د  اأ�ضهمهما 
التقارير  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ا�ضتثماراتهم،  ل��ف��ق��دان 
ال�ضم�ضرة،  بيوت  بع�س  تن�ضرها  التي  الدقيقة  غري 

ومكاتب التحليل املايل عن ال�ضركات.
العربية  الدول  اقت�ضاديات  يف  بالتاأثري  يتعلق  وفيما 
اأن  امل��ع��روف  فمن  العربية  اخلليج  دول  فيها  مب��ا 
ب��اإي�����������رادات  ترتب��ط  له��ا  احل��ك��وم��ي��ة  االإي�����رادات 
االإيرادات  لهذه  ال�ضرائية  القيمة  وتتوقف  البت��رول، 

على قيمة الدوالر.

ثانيـــــــــًا:  اآلثـــــــار االجتمــــــــاعيــة 
للجرائم االقتصادية:

يرتتب  حيث  االقت�ضادية،  االجتماعية  االآثار  تتعدد 
من  جمموعة  وامل�ضكرات  امل��خ��درات  جرمية  على 
الهو�س؛  ذه��ان  مر�س  مثل  ال�ضلة  ذات  االأم��را���س 
ومن اأنواعه هو�س االكتئاب، وهو�س ال�ضرقة، وهو�س 
التطرف الديني، والهو�س اجلن�ضي، وهو�س الكذب، 
افتقاد  ف����ي  ي�ض������اهم  ذل��ك  ك���ل  القتل،  وهو�س 
بامل�ضوؤولية  االإح�ضا�س  و�ضعف  االأخ��الق��ي،  الطابع 

على  ي�ضاعد  وجميعها  االجتماعية،  املعايري  جت��اه 
انحراف ال�ضلوك اإىل اجلرمية.

وهناك نتائج اجتماعية اأخرى للتنظيمات االإجرامية 
الداخليني  واال���ض��ت��ق��رار  االأم���ن  تهديد  يف  تتمثل 
يف  االجتماعي  لل�ضالم  ورمبا  ال�ضيادة،  ذات  للدول 
االإنرتنت  اأن  توؤكد  درا���ض��ات  وظهرت  ال��دول،  ه��ذه 
ما  اأن��ه  تبني  اإذ  االجتماعي،  لالأمن  تهديدًا  ميثل 
القطاع  يف  املنظمات  من   %42 اإىل   %24 بني 
مرتبطة  جلرائم  �ضحية  كانت  واخلا�س  احلكومي 
هذه  »فا�ضتخدام  واالإنرتنت  »احلا�ضب  بالتقنيات 
اإىل  ي�ضل  قد  والالقانوين  االأخالقي  التقنيات غري 
مئات ال�ضباب املراهقني والهواة ما يوؤثر �ضلبًا على 
منو �ضخ�ضياتهم ب�ضكل �ضليم، ويف�ضي الف�ضاد اإىل 
تخ�ضي�س  يف  الكفاءة  وعدم  االقت�ضادي،  التبذير 

املوارد املتاحة �ضواء املحلية اأم االأجنبية.
ومن خماطر اجلرائم االقت�ضادية يف الدول العربية 
اأم �ضد  الدولة  �ضواء �ضد  واالإره��اب  العنف  انت�ضار 
االأفراد اأو املوؤ�ض�ضات العامة واخلا�ضة، ثم اإ�ضعاف 
ال��دويل  املجتمع  حلركة  املنظمة  العاملية  االأنظمة 
ذات  واالأ�ضلح���ة  امل����واد  بع�س  م���ع  تعامل��ه  يف 

الطبيع������ة اخلا�ضة.
وتوؤثر اجلرائم االقت�ضادية على الكفاءة االإنتاجية، 
عند  التجاري  الغ�س  ظاهرة  تتوقف  مل  اأن��ه  علمًا 
حدود ال�ضلف ال�ضناعية اأو بع�س ال�ضلع امل�ضتوردة، 
واإمنا امتدت اإىل جمال ال�ضلع الغذائية االأمر الذي 

يهدد �ضحة امل�ضتهلكني.
ونظرًا الأن اجلرائم االقت�ضادية ذات طبيعة خا�ضة 
الرتباطها بالنظام االقت�ضادي، وباأهداف ال�ضيا�ضة 
االقت�ضادية نحو حتقيق معدالت منو اقت�ضاد عالية 
واالجتماعية  االقت�ضادية  الرفاهية  م��ن  وامل��زي��د 
من  ذل��ك  ينجم عن حتقيق  وم��ا  االأرب���اح،  وحتقيق 
و�ضائل  يف  وتطور  واأم��ن��ي،  و�ضيا�ضي  اإداري  ف�ضاد 
عليها،  وال��ت��ح��اي��ل  ال��ق��وان��ني  تطبيق  م��ن  ال��ت��ه��رب 

واجل��رائ��م  املنظمة  للجرمية  وا���ض��ع  ومن��و 
اجلرائم  بع�س  وت��دوي��ل  للحدود،  العابرة 
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االأم��وال،  وغ�ضل  املخدرات،  كتهريب  االقت�ضادية، 

وجرائم الغ�س التجاري.
على  يلقي  ذلك  كل  العملة،  وتزييف  ال�ضلع  وتهريب 
واتخاذ  الت�ضريعات،  اإ�ضدار  م�ضوؤولية  الدولة  عاتق 
للوقاية من اجلرائم  املنا�ضبة  االإداري��ة  االإج��راءات 
الو�ضائل الالزمة  واإعداد  االقت�ضادية قبل وقوعها، 
اجلنائية  وال�ضيا�ضة  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  لر�ضم 
ال��ظ��روف  – م��ن  – اإىل احل��د االأدن���ى  ال��ت��ي تقلل 

واالأ�ضباب املهيئة لتنامي اجلرمية االقت�ضادية.  

دور السياســـــات العــــــربية فــــي 
مكافحة اجلرمية:

ل���دى جم��م��وع��ة من  ن��ت��وق��ف  اأن  ن���ح���اول  و����ض���وف 
يف  ودوره��ا  واالقت�ضادية  االجتماعية  ال�ضيا�ضات 

مكافحة اجلرائم االقت�ضادية يف الدول العربية : 
مكافحة  يف  ودوره���ا  االجتماعية  ال�ضيا�ضة  اأواًل:  
اجلرائم االقت�ضادية : تخدم ال�ضيا�ضات االجتماعية 
ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة االق��ت�����ض��ادي��ة ال�����ض��ائ��دة، 
االجتماعية  ال�ضيا�ضة  تفعيل  للت�ضريع  ميكن  وال 
وب�ضرية،  مادية  اإمكانيات  واكبه  اإذا  اإال  وتر�ضيدها 
بالقاعدة  املخاطب  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  ر�ضيدة  وتهيئة 
النامية  ال��دول  يف  نالحظ  ما  فكثريًا  الت�ضريعية، 
تبني مناذج ت�ضريعية وافدة من جمتمعات متقدمة 
هذه  يف  املتاحة  االإمكانات  مع  اأهدافها  يف  تتفق  ال 

الدول، فيبقى الن�س الت�ضريعي معطاًل.  
وتت�ضمن االجتاهات العامة للعمل العربي امل�ضرتك 
يف م��ي��دان ال��ت�����ض��ري��ع��ات االج��ت��م��اع��ي��ة اجت��اه��ات 
اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة مل��ك��اف��ح اال���ض��ت��ع��م��ال غ��ري امل�����ض��روع 
االتفاقية  كذلك  العقلية،  وامل��وؤث��رات  للمخدرات 
االتفاقية  ثم  باملخدرات،  االجتار  ملكافحة  العربية 
العمل  واإ�ضرتاتيجية  االأحداث.   ب�ضاأن عمل  العربية 
بالقرار  اأقرت  والتي  العربي  الوطن  يف  االجتماعي 
ل��وزراء  ال�ضاد�س  امل��وؤمت��ر  عن  ال�ضادر   )7( رق��م 
ال�ضوؤون االجتماعية العرب يف الرباط، والتي تو�ضح 
الوطني  امل�ضتوى  على  االجتماعي  العمل  م�ضار 

والقومي، واإعالن اأول عقد للعمل االجتماعي العربي 
يف الفرتة )1980 – 1990(، وقد �ضملت هذه 
االإ�ضرتاتيجية العديد من املو�ضوعات احليوية التي 

ت�ضاهم يف الوقاية من اجلرائم.
غري  اال�ضتعمال  ملكافحة  العربية  واالإ�ضرتاتيجية 
يف  متثلت  العقلية  وامل��وؤث��رات  للمخدرات  امل�ضروع 
تون�س  يف  العرب  الداخلية  وزراء  مبجل�س  اإقرارها 
وال��ت��ي   72 رق���م  وب���ق���راره  1986م«  »دي�����ض��م��رب 
ت�ضمنت االأهداف واملجاالت واملقومات على م�ضتوى 
التعاون  م�ضتوى  وعلى  املحلية،  الوطنية  ال�ضيا�ضة 
العربي، والتعاون العربي االإقليمي والثنائي، واأخريًا 

على م�ضتوى التعاون العربي الدويل.
امل�ضروع  غري  االجتار  ملكافحة  العربية  االتفاقية   •

باملخدرات واملوؤثرات العقلية.  
التي  االأح����داث  عمل  ب�ضاأن  العربية  االتفاقية   •
موافقة  اإط��ار  يف   8 برقم  1996م  ع��ام  اأب��رم��ت 
القاهرة يف مار�س  املنعقد يف  العربي  العمل  موؤمتر 
1996م والتي �ضملت حماية الطفل من اال�ضتغالل 
وحماية  خا�ضة  رعاية  اإىل  وحاجته  االقت�ضادي، 

متميزة.  
• البيانات واالإعالنات العربية التي تاأتي يف املرتبة 
كالبيان  واالتفاقيات،  االإ�ضرتاتيجية  بعد  الثالثة 

العربي حلقوق االأ�ضرة )القاهرة، مايو(.  
اأهمها  من  والتي  االجتماعية  العربية  املواثيق   •
وال�ضادر  العربية،  للدول  االجتماعي  العمل  ميثاق 
عن املوؤمتر االأول لوزراء ال�ضوؤون االجتماعية العرب 
الطف����ل  حق������وق  ميث������اق  ك����ذلك  1971م، 

العربي 1983م.  
ال��دول  يف  االج��ت��م��اع��ي  العمل  موؤ�ض�ضات  ث��ان��ي��ًا:  
العربية : يرتبط تطور موؤ�ض�ضات العمل االجتماعي 
واالأهلي  احلكومي  الوعي  بتطور  العربية  ال��دول  يف 
والتي  ووظائفها،  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  اأدوار  باأهمية 
الر�ضمية  وغ��ري  الر�ضمية،  التنظيمات  تت�ضمن 
من  اأك��رث  اأو  ن�ضاطًا  متار�س  »التي  احلكومية  »غري 
الوقاية  �ضيا�ضة  وتقوم  االجتماعي،  العمل  ن�ضاطات 
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م���ن اجل���رمي���ة ع��ل��ى اأ���ض��ا���س 
توفري الرعاية ال�ضاملة الأفراد 
االحتياجات  وتوفري  املجتمع، 
وملب�س  ماأكل  من  ال�ضرورية، 
ورع����اي����ة ���ض��ح��ي��ة وت��رب��وي��ة 
ال�ضبط  وت��اأم��ني  وتعليمية، 
عدالة  خالل  من  االجتماعي 
القانون و�ضيادته، واال�ضتقرار 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي، ون��ظ��م احل��ك��م 
�ضالمة  م��ع  العادلة  ال�ضليمة 
االأجهزة الق�ضائية والتنفيذية 

والتوعية �ضد اجلرمية.
وتتمثل م�ؤ�س�سات

 العمل االجتماعي مبا يلي:

مؤسسات العمل االجتماعي:
ال�ضاملة  ال��رع��اي��ة  تت�ضمن    : ال�ضاملة  ال��رع��اي��ة   •
دخول  اأ�ضحاب  لوجود  ال�ضرورية،  االحتياجات  توفري 
اإىل  واحلاجة  العوز  يدفعها  فقرية  وطبقات  حم��دودة 
وجرائم  كال�ضرقة،   – م�ضروعة  غري  لو�ضائل  اللجوء 
هذه  الرتكاب  – وتفاديًا  واالإت��الف  واالإي���ذاء،  القتل، 
بتكلفة  االأج����ور  م�ضتويات  م��راع��اة  يجب  اجل��رائ��م 
التاأمني  نظام  واإق���رار  العاطلني،  وتوظيف  املعي�ضة، 
االحتياجات  ت��وف��ري  م��ع  ال��ق��ادري��ن  لغري  االجتماعي 
من  البيئة  و�ضالمة  والعالجية،  الوقائية  ال�ضحية 
اخلدمات  وتقدمي  الوبائية  االأمرا�س  وحماربة  التلوث 

ال�ضحية.
لل�ضبط االجتماعي  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  تفعيل دور   •
: لل�ضبط االجتماعي جمموعة من املقومات تتمثل يف 
وااللتزام  الحرتامه  �ضمانًا  و�ضيادته،  القانون  عدالة 
ر�ضينة  علمية  اأ���ض�����س  ع��ل��ى  ي��و���ض��ع  واأن  ب��اأح��ك��ام��ه، 
م�ضتمدة من واقع املجتمع العربي، ا�ضتجابة حلاجاته 
تكافوؤ  مبداأ  تراعي  االجتماعية،  امل�ضلحة  ومقت�ضيات 
احلقوق  يف  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  وامل�����ض��اواة  ال��ف��ر���س 
والواجبات، و�ضمان حرية العقيدة وحرية الراأي له��م 

االآخرين  بحريات  امل�ضا�س  دون 
واملقومات االأ�ضا�ضية للمجتمع.

ان��خ��ف��ا���س  ي�����ض��اه��م يف  ومم����ا 
م���ع���دالت اجل���رمي���ة ا���ض��ت��ق��رار 
اأن��ظ��م��ة احل��ك��م وق��ي��ام��ه��ا على 
اأن  ك��م��ا  ث��اب��ت��ة،  �ضليمة  اأ���ض�����س 
ل���الإع���الم – ب��ك��اف��ة ���ض��وره – 
�ضد  الوقائية  التوعية  يف  دور 
بتنمية  االأف����راد  ل��دى  اجل��رمي��ة 
مب�ضوؤولياتهم  لديهم  االإح�ضا�س 
يف ال��ت��ع��اون م��ع اأج��ه��زة االأم��ن 
ب���ال���ت�������ض���دي ل���ك���ل حم�����اوالت 

االإخالل باأمن املجتمع.
وم����ن امل���ق���وم���ات االأ���ض��ا���ض��ي��ة 
العربية  االأمنية  لالإ�ضرتاتيجية 
املناهج  بالقيم من خالل  العربية  حت�ضني املجتمعات 
ال�ضحيحة،  والرتبية  ب��االأخ��الق  املدعمة  الدرا�ضية 
اإيجاد وعي عام  وتكثيف ا�ضتخدام و�ضائل االإعالم يف 

�ضد التيارات الفكرية امل�ضبوهة.
االإنتاج  ن�ضر  وت�ضجيع  الوافدة،  ال�ضلوكية  واالنحرافات 
على  دقيقة  رقابة  فر�س  مع  االأ�ضيل،  والفني  الثقايف 
و�ضائل االإعالم املرئي والكتب واملجالت واملطبوعات، 

للحيلولة دون ا�ضتخدامها لن�ضر ما يخل باالأخالق.
  

ثالثًا:  دور املؤسسات غيــــر 
الرسمية يف الوقاية من اجلرمية 

من  يكت�ضب  الفرد  فيها  ين�ضاأ  التي  االجتماعية  البيئة 
خاللها القيم واأمناط ال�ضلوك القومي، ويف هذا ال�ضدد 
يرى اأحد الباحثني اأن جتاهل دور البيئة االجتماعية يف 
فاعل  على  الرتكيز  اإىل  يوؤدي  لالنحراف  الفرد  تهيئة 

اجلرمية دون اإ�ضالح بيئته.
تلك  تولدهم  اآخرين  جمرمني  ظهور  يف  ي�ضاهم  مما 
دور  على  ن��وؤك��د  ذات��ه  ال�ضياق  ويف  الفا�ضدة،  البيئة 
من  الوقاية  يف  وامل�ضجد  ال�ضكني،  واحل��ي  االأ���ض��رة، 

اجلرمية.
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رابعًا:  دور املنظمات األهلية العربية 
يف مكافحة اجلرائم االقتصادية

املتنامي  االجت��اه  ا�ضتمرار  االأخ��رية  ال�ضنوات  �ضهدت 
نحو الزيادة يف اأعداد املنظمات االأهلية العربية املعنية 
حقوق  ومنا�ضرة  االإن�ضان،  وحقوق  الب�ضرية،  بالتنمية 
املدنية  االإن�ضان  حقوق  عن  والدفاع  املهم�ضة،  الفئات 
وال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية ومكافحة الفقر، 

ومواجهة البطالة، وتوفري امل�ضروعات ال�ضغرية.

خامسًا:  الرقابة من خالل اجملالس 
النيابية واإلدارات العامة واملواطنني

واالإجن���ازات  االإي���رادات  رقابة  املجال�س  لهذه  ميكن   
امل���ردود  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل���وازن���ات  ب��ن��ود  ومناق�ضة 
االقت�ضادي واالجتماعي، لي�س ذلك فح�ضب بل ميكن 
ممار�ضة  املهنية  والنقابات  االقت�ضادية  للموؤ�ض�ضات 
دورها يف حتقيق ال�ضالم االجتماعي وحماربة الف�ضاد.

سادسًا:  السياسة املالية ودور املوازنات
اأ�ضبحت املوازنة العامة للدولة تلعب دورًا مهمًا وخطريًا على 
كافة االأ�ضعدة �ضيا�ضيًا واجتماعيًا واقت�ضاديًا، واأن اأ�ضلوب 
اإعدادها واإدارتها يلعب دورًا ال يقل اأهمية يف التاأثري على 
اأن ندرة املوارد املالية  ال�ضيا�ضة املالية وفاعليتها، خا�ضة 
تعد قيدًا على اجلهود التنموية، وحتقيق الغر�س االأ�ضا�س 
من اإعداد املوازنة يق�ضي اعتماد نوعني من الرقابة على 
ا�ضتخدام املال العام، وتعد املوازنة وثيقة �ضيا�ضية وقانونية 

تخدم اأهداف الرقابة الد�ضتورية.
ومن االأ�ضباب والدوافع وراء عملية االإ�ضالح القانوين يف 
الدول العربية تنقية االإطار القانوين من التعقيدات والقيود 
املبالغ فيها، وتب�ضيط االإجراءات الواجبة االتباع، وتخفي�س 
املوافقات املطلوب احل�ضول عليها يف كل �ضاأن، وحتديث 
املتغي�����رات  مل�ض������ايرة  العربي����ة  والد�ض��اتي���ر  القوانني 

املحلي�����ة واالإقليمية والدولية.

سابعًا:  النتائج:
للتحوالت  نتيجة  االقت�ضادية  اجل��رائ��م  �ضور  تعدد   •
�ضواء  والثقافية  وال�ضيا�ضية  واالجتماعية  االقت�ضادية 
كجرائم  جديدة  اأمناطًا  �ضملت  حيث  الدولية  اأو  املحلية 
الب�ضرية،  االأع�ضاء  يف  واالجت��ار  االقت�ضادي،  التج�ض�س 
االإلكرتونية  التجارة  وجرائم  املهنية،  النفايات  وجرائم 
غري  املهاجرين  تهريب  كذلك  واحلا�ضبات، 
االئتمان  وج��رائ��م  ال�ضرعيني 

وغري ذلك.
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• م��ن اأه��م االأ���ض��ب��اب وراء 
تنامي اجلرمية االقت�ضادية 
ال����ت����ح����والت امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و���ض��ي��ا���ض��ات االإ����ض���الح وم��ا 
���ض��اح��ب��ه��ا م���ن االإف�������راط 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي، وارجت���ال���ي���ة 
ال��ق��رارات وت��دين االأو���ض��اع 
واالجتماعية،  االقت�ضادية 
االأجنبية  ال�ضركات  وتدخل 
اإح��داث قدر من الف�ضاد  يف 
و�ضعف  امل�ضيفة  ال���دول  يف 
امل��دين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 

التوجيه  و�ضعف  الطبقية،  ال��ف��وارق  وت��زاي��د  وتهمي�ضها، 
الديني، واأ�ضاليب التن�ضئة االجتماعية وال�ضيا�ضية والدينية، 
كما �ضاهم املناخ االقت�ضادي وال�ضيا�ضي العاملي يف تنامي 
اجلرمية االقت�ضادي باالإ�ضافة اإىل ظهور التحالفات بني 
القيادات ال�ضيا�ضية وجماعات االإجرام املنظم مع ق�ضور 
النظم والقوانني الدولية يف املكافحة، لي�س ذلك فح�ضب بل 
�ضاهمت عملية حترير التجارة الدولية، وانفتاح اأ�ضواق املال 
العاملية يف �ضهولة انتقال االأموال وعنا�ضر االإنتاج، وعدم 

التوازن والعدالة يف العالقات االقت�ضادية الدولية.  
ال��دول  يف  امل�ضبوطة  امل��خ��درات  واأن���واع  كميات  تزايد   •
وحرب  العراقية  احل��رب  عن  الناجمة  واالآث���ار  العربية، 
اأفغان�ضتان، والو�ضع االأمني املتدهور يف هذه املناطق، علمًا 
اأن التجارة العاملية يف املخدرات تتعدى 500 بليون دوالر 
وتفوق التجارة الع����املية ف�����ي البت�����رول، واأنه���ا متثل حوايل 

5%  من االقت�ضاد العاملي.
ملوارد  نزيفًا  التي متثل  املغ�ضولة  االأم��وال  تزايد حجم   •
الدول وعبئًا على النمو االقت�ضادي، والتي جتد طريقها اإىل 

بنوك �ضوي�ضرية واإيطالية وحمميات م�ضرفية متعددة.
اأكدت الدرا�ضة على غياب مفهوم عام متفق عليه بني   •
الدول ح����ول من����اذج الن�ض�����اط املك�����ون للج�����رمية املتعلقة 

بالكمبيوتر واالإنرتنت.
اأو  الثنائية  للمعاونة  اأو  للت�ضليم  معاهدات  وج��ود  عدم   •

ال��دول ت�ضمح  اجلماعية بني 
اأو ع��دم  ال����دويل  ب��ال��ت��ع��اون 
موج����ودة  كانت  اإن  كفايتها 
املتطلب�����ات  مل��واج��ه�����������������ة 
اخل�����������������ا���ض��ة ل��ل��ج��رائ��م 

االقت�ضادية واالإلكرتونية.
تاأثريها  الف�ضاد  جلرمية   •
اال�ضتثمارات  توجيه  حيث 
وال��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ���ض��ل��ع غري 
�ضاحلة  وغري  بل  �ضرورية، 
ل��ال���ض��ت��خ��دام وال�����ض��راك��ة 
اإىل  ت����وؤدي  ال  مب�����ض��روع��ات 
زيادة الطاقة االإنتاجية اأو حدوث قيمة م�ضافة لالقت�ضاد 
اجتم��اعية  اآث��ارًا  االقت�ضادية  للجرائم  اأن  كما  الوطني، 
وتقوي�س  االأخ���القي،  الط���ابع  افتق��اد  ف��ي  تتمثل  �ضلبية 

ظ���اهرة عدم امل�ضاواة والعدالة يف التوزيع.
ت�ضمل  اإ�ضرتاتيجيات وقائية من اجلرمية  اأهمية و�ضع   •
وتفعيل  وتربويًا،  واجتماعيًا  اقت�ضاديًا  ال�ضاملة  الرعاية 
لل�ضبط االجتماعي مع حت�ضني  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  دور 
واحل��ي،  االأ���ض��رة،  خ��الل  من  بالقيم  العربية  املجتمعات 

واملجتمع، ودور العبادة.
• اأهمية دور ال�ضيا�ضات االقت�ضادية يف مكافحة اجلرائم 
االقت�ضادية من خالل تنظيم اأ�ضواق املال، وتكوين هياكل 
بنكي���ة قوي����ة مناف�ض���ة م����ع وج������ود اإط�����ار تنظيمي �ضليم 

للعمل امل�ضريف.
• �ضرورة التعاون االأمني االإقليمي العربي والتعاون الدويل 
من خالل االتفاقيات الدولية واالإج��راءات املالية املنبثقة 

عن اجتماعات الدول ال�ضناعية واملنظمات الدولية.
من  اآخ��ر  ن��وع  اأي  االقت�ضادية  اجلرائم  خماطر  تفوق   •
اجلرائم؛ الأن اآثارها قد ت�ضمل اأجيااًل من الب�ضر، فاإنهاك 
اقت�ضاد الدولة اأو ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الكربى يوؤدي اإىل 
كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملني فيها، و�ضياع 

ملدخراتهم وم�ضادر دخلهم.
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جملة كانو الثقافية
رسالة هامة إىل مجيع القراء والقارئات الكرام..

�ل�سري باملجلة  �لثقافية جهدً� كبريً� يف  �أع�ساء هيئة حترير جملتكم كانو  يبذل 
نحو مد�رج �لرقي و�لتميز وتقدمي �الأف�سل.

وهذ� هو �لعدد �خلام�س بني �أيديكم �لذي نرجو �أن ينال ر�ساكم و��ستح�سانكم.
�لعناوين  �أحد  على  و�قرت�حاتكم  ومالحظاتكم  �نطباعاتكم،  نتلقى  �أن  وي�سرنا 

�لتالية ور�أيكم �سيكون حمل تقديرنا وعنايتنا و�هتمامنا:

ولكم خال�س �ل�سكر و�أزكى �لتحيات،،

رئيس التحرير
د. سعيد بن عطية أبو عايل

kanooawd@batelco.com.bh  :بريد �إلكرتوين 
 فاك�س:  0097317226154

 �س.ب:  1170 – �ملنامة – مملكة �لبحرين
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هناك العديد من مدخين السجائر يف مناطق العامل اخملتلفة من رجال ونساء، صغار وكبار 
يف السن، يعانون يف حياتهم بسبب التدخني وآثاره الضارة على صحتهم، ليس ذلك فقط بل 
إن هذه املعاناة يشعر بهــا غيــــر املـــــدخنني مــــن املــــوجودين فـــــي حميـــط مــن يدخنون.

والتــــدخني وتــــــداعياته فــــي أغــــلب األحــــــوال قــــاتل للمدخن بسبب العديد من حاالت 
اخلــــلل واألمــــراض التــــي حيدثها فــــي أنظـــــمة اجلـــــسم اخملتلفة.

فمثاًل هناك ما يقارب 50 – 55 مليون مدخن يف الواليات املتحدة األمريكية، ميوت منهم 
كل عام ما يقارب 115000 ألفًا من أمراض القلب املتعلقة بالشرايني اليت متد القلب 

،)Coronary heart disease – وعضالته بالدم )مرض الشريان التاجي

اأ.د اأحمد عبداهلل ثابت

التدخني له عالقة وطيدة
مبرض السرطان وأمراض أخرى يف اجلسم
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ب�ضبب مر�س �ضرطان  األفًا   126000  وحوايل 
األفًا ب�ضبب ان�ضداد   57000 الرئة، وما يقارب 
القن��وات الهوائية املزمنة اإ�ضافة اإل��ى 27000 
الدموية  اجللطات  ب�ضبب   - تقريبًا   - األ��ف��ًا 
املختلفة، وهناك قطاع وا�ضع من غري املدخنني 
االأم���را����س،  ه���ذه  ببع�س  ي�����ض��اب��وا  اأن  مي��ك��ن 
اأو  املدخنني  م����ع  يعي�ض�����ون  ع�����ادة  وه���وؤالء 
ال�ضجائر  دخان  ي�ضتن�ضقون  حيث  حميطهم  يف 
عن غري ق�ضد )ما يعرف بالتدخني ال�ضلبي اأو 

.)Passive smoking – التدخني املي�ّضر
من  واح��دًا  اأن  املجال  هذا  يف  الباحثون  ويرى 
كل اثنني من املدخنني املزمنني ميكن اأن ميوت 
تقريبًا  ون�ضفهم  ال�ضابقة،  االأم��را���س  ب�ضبب 

ميوت يف منت�ضف العمر.
ف������ي  امل�����وج������ودة  ال�����ض������دارة  امل���ركب������ات 

ودخانها: ال�ضجائر 
املركبات  من  العديد  ال�ضجائر  تبغ  يف  يوجد 
وحتت  التدخني  عند  وه��ذه  للج�ضم،  ال�ضارة 
غ��ازي��ة يف  ���ض��ورة  تظهر على  احل���رارة  ت��اأث��ري 

ال�ضجائر. دخان 
غري  املركبات  لهذه  م�ضتقات  تظهر  وك��ذل��ك 
الفّعالة  املواد  من  وكثريًا جدًا  التاأك�ضد،  كاملة 

  .)Free radicals( اأو الن�ضطة

أهم مركبات السجائر:
اأم��را���ض��ًا  ي�ضب���ب  �لفورمــالدهيد:   •
عل����ى  ت�����اأثري  ول�����ه  خمتلف�����ة،  �ضرط�����انية 

الغذائية.   والقناة  واجل���ل����د،  التن���ف�س، 
املحفزة  املواد  اأكرث  من  وهو  �لنيكوتني:    •
لالإدمان على التدخني عند االإن�ضان، وهو مادة 

�ضامة.
وهو    :)CO( �لكربون  �أك�سيـــد  �أول   •
ويتكون  ط��ع��م،  اأو  رائ��ح��ة  ل��ه  لي�س  ���ض��ام  غ��از 
الغاز  وه��و  مبا�ضرة،  ال�ضيجارة  اإ�ضعال  عند 
لالرتباط  وقابليته  ال�ضجائر  دخان  الرئي�س يف 

قابلية  من  بكثري  اأكرث  الدم  يف  بالهيموجلوبني 
اإىل  �ضيوؤدي  ا�ضتن�ضاقه  ف��اإن  ل��ذا  االأك�ضجني؛ 
اإىل  �ضت�ضل  التي  االأك�ضجني  انخفا�س يف كمية 
التن���ف�س،  ف���ي  قل���ة  وبالت��ايل  اجل�ضم،  خاليا 
بالن�ضاطات  للقيام  الالزمة  الط����اقة  واإنت����اج 

احليوية املختلفة يف اجل�ضم.  
يتكون  ���ض��ائ��ل  وه��و    :)Tar( �لــقــطــر�ن   •
م��ن م��زي��ج م��ع��ق��د م��ن امل��رك��ب��ات ال��ع�����ض��وي��ة، 
الفينول  الزيلني،  ال��ب��ن��زول،  التولوين،  منها 
التربيد  ال�ضائل عند  ويتحول هذا  واالأنرثا�ضني 

اإىل مادة �ضلبة.  
عند  ال�ضابقة  الع�ضوية  امل��رك��ب��ات  وت�ضحب 
ا�ضتن�ضاق دخان ال�ضجائر امل�ضتعلة اإىل الرئتني 
هذا  من   %70 يقارب  ما  منها  يرت�ضب  حيث 

التنف�ضية. القنوات  ال�ضائل يف 
م��رك��ب��ات  ال�����ض��ج��ائ��ر  دخ����ان  ي��وج��د يف  كما 
�ضيانيد  االأر�ضينيك،  مث��������ل  اأخ���رى  �ضامة 

واالأٍيتونت.   الهيدروجني، 
دخان  يف  ال�ضابقة  املركبات  اإىل  اإ�ضافة  يظهر 
ال�ضجائر جتمعات ذرية خطرية جدًا، ومدمرة 
املجموعات  وه��ي  واأن�ضجته،  اجل�ضم  خلاليا 
ب�ضيء  يلي  فيما  لها  �ضنتعر�س  التي  الن�ضطة 

من التف�ضيل .
من  جت��م��ع  ع��ن  ع��ب��ارة  الن�ضطة  امل��ج��م��وع��ات 
يف  ويوجد  واح��دة،  �ضورة  على  توجد  ال��ذرات 
تركيب اأحد ذرات هذا التجمع مدار اإلكرتوين 
اثنني  من  بداًل  فقط  واحد  اإلكرتون  فيه  يدور 
يف  ال��ذرة  وتكون   )Un Paired electron(
يوجد  عندما  ا�ضتقرار  حالة  الذري يف  التجمع 
اإلكرتون  ذك��ره  ال�ضابق  الوحيد  االإلكرتون  مع 
املدار، وهذه  االإلكرتونات يف  اأي زوج من  اآخر 
التجمعات يف �ضعيها لال�ضتقرار تلجاأ اإىل �ضحب 
تقابلها  ع�ضوية  مركبات  اأي  من  اإل��ك��رتون��ات 
جزئيات  تهاجم  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  اجل�ضم،  يف 
اجل�ضم،  خاليا  ن��وى  يف  )اجل��ي��ن��ات(   DNA
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واملركبات  واالإنزميات،  الربوتينات،  وتهاجم 
ال��ك��رب��وه��ي��درات��ي��ة وم��رك��ب��ات ع��دي��دة اأخ���رى، 
لكي  اإلكرتونات منها وتغري يف تركيبها  ت�ضحب 
ت�ضتقر هي، وحتول املركبات التي هوجمت اإىل 
جمموعات ن�ضطة وباأعداد كبرية متهد ل�ضل�ضلة 
من التفاعالت ال�ضريعة من النوع املدمر وهي:

�الأوك�سيد فوق  • مركب 
املركب  هذا  وينتج   )Super oxide-O2-(
 )O2( ع��ن ا���ض��ت��ق��ب��ال االأك�����ض��ج��ني اجل��زي��ئ��ي

اإلكرتون واحد .
�لربوك�سيد • �إيون 

عند  وي��ظ��ه��ر    )Peroxide ion -O2-(
اإلكرتون.   ا�ضتقبال فوق االأوك�ضيد ال�ضابق 

�لهيدروجني �أوك�سيد  • فوق 
)Hydrogen peroxide – H2O2( وهذا 
من  اإثنني  الربوك�ضيد  اإيون  ا�ضتقبال  عند  ينتج 

.)+2H( الربوتونات
• ك��م��ا ت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ات ن�����ض��ط��ة م���ن ن��وع 

Hydroxyl free rad -(  الهيدروك�ضيل
cal – OH( وجمموعات اأخرى تنتج من �ضق 
تركيبة  الت�ضاهمية بني جمموعتني يف  الروابط 
يحدث  وهذا   )R-R R+R( ذرتني  اأو  ع�ضوية 
عديدة  الهيدروكربونية  املركبات  اأك�ضدة  عند 
اأخرى  ومركبات  االأنث����را�ضني  مث��ل  احللقات 

يف القطران.  
ال�ضجائر  يف  الن�ضط��������ة  املجموع������ات  تاأثي��ر 

على خاليا اجل�ضم:
• التاأثري على جزئيات DNA )اجلينات( يف 

نوى خاليا اجل�ضم:
 DNA جزئيات  الن�ضطة  املجموعات  تهاجم 
لكي  منها  اإلكرتونات  على  احل�ضول  اأجل  من 
�ضال�ضل  تركيبة  ك�ضر  على  وتعمل  ت�ضتقر، 
DNA وتبديل يف تركيب القواعد االأزوتية يف 
اإىل حدوث طفرات  هذه ال�ضال�ضل، مما يوؤدي 

لظهور  الطريق  متهد   )Mutations(
النمو ال�ضرطاين يف االأن�ضجة واالأع�ضاء 
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االأكرث تعر�ضًا لها.

للدم واملغذية  الناقلة  ال�ضرايني  التاأثري على   •
لع�ضالت القلب واأن�ضجة الدماغ: 

االأحما�س  باأك�ضدة  الن�ضطة  املجموعات  تقوم 
ج�ضيمات  يف  امل��وج��ودة  امل�ضبعة  غري  الدهنية 
الناقلة   )Lipoproteins( الليبوبروتينات 

للمادة الدهنية يف الدم نوع..
)Low density lipoprotein-LDL( ذات 
واجلوالة  الكول�ضتريول  من  املرتفع  املحتوى 
الليبوبروتينات  ج�ضيمات  بجانب  ال���دم  يف 
الدم  يف  الدهنية  للمركبات  الناقلة  االأخ��رى 
و   )Chylomicrons( الكيلوميكرونات  مثل 
 )Very Low density lipoprotein-VLDL(
.)High density lipoprotein-HDL( و
وبعد  الدم  LDL اجلوالة يف  ت�ضبح ج�ضيمات 
املناعية  باخلاليا  لالرتباط  قابلة  االأك�����ض��دة 
الدم  يف  واجلوالة   )Macrophage( البالغة 
هذه  حركتها.   وتعيد  ت�ضطادها  حيث  اأي�ضًا 
ال�ضرايني  اأقطار  ت�ضييق  على  تعمل  التجمعات 
انتقال  اإىل �ضعوبة  توؤدي  وتليفها كما  وت�ضلبها 
تتطور  وقد  اجل�ضم،  خاليا  اإىل  وو�ضوله  الدم 
يف  الرت�ضبات  الزدي���اد  نتيجة  احل��ال��ة  ه���ذه 

ال�ضرايني. باطن 
اأك�ضجني  م��ن  ف��ي��ه  ال����دم مب��ا  و���ض��ول  وع����دم 

ومغذيات اإىل اخلاليا امل�ضتهدفة.
لع�ضالت  املغذية  لل�ضرايني  ذلك  حدث  ما  اإذا 
هذه  موت  اإىل  �ضيوؤدي  فهذا  )التاجية(  القلب 
 )Myocardial infarction( الع�ضالت 
وهو  احلياة،  وتوقف  العمل،  القلب عن  وتوقف 
 )Heart attack( القلبية  بالنوبة  يعرف  ما 
الدماغ  الأن�ضجة  املغذية  ال�ضرايني  حالة  ويف 
ما  اأو   )Brain attack( دماغية  نوبة  حتدث 
ت��وؤدي   )Stroke( الدماغية  باجللطة  يعرف 
ال�ضلل  من  خمتلفة  اأمن��اط  اإىل  اأو  الوفاة  اإىل 
يعترب  لذلك  اجل�ضم،  من  خمتلفة  اأج���زاء  يف 

الأم��را���س  الرئي�ضة  االأ���ض��ب��اب  اأح���د  ال��ت��دخ��ني 
Cardio vascular di -( القلب  اأوع��ي��ة 
ease( ومنها وكما �ضبق الذكر مر�س ال�ضريان 

التاجي، واأوعية الدماغ..
.)Cerebro vascular disease(

التأثري على الرئتني:
دخان  ا�ضتن�ضاق  واأث��ن��اء  القطران:   مركبات 
ال�����ض��ج��ائ��ر مي��ك��ن��ه��ا ال��رت���ض��ب ع��ل��ى ج���دران 
غالف  هيئة  على  الهوائية  وال�ضعب  الق�ضبات 
اأ�ضود اأ�ضبه بالغطاء الذي يظهر على اجلدران 

الداخلية لفوهة موقد.
املكثف  التدخني  اأن  املجال  هذا  يف  ذكر  ولقد 
اأن   - احل���االت  بع�س  ويف   - ميكن  �ضنة  مل��دة 
القطران  م��ن  210جرام  م��ق��داره  م��ا  ير�ضب 

على جدران قنوات الهواء.
ويوؤدي التدخني وتداعياته ال�ضابقة اإىل التهاب 

.)Bronchit، S( ال�ضعب الهوائية
وتعفنها،   )Emphysema( الرئتني  وانتفاخ 
�ضرطان  ومر�س  فيها،  �ضرطاين  منو  وظهور 
ع�ضر  اأك��رث  املدخنني  عند  يحدث  ال��ذي  الرئة 

مرات مما هو عند الذين ال يدخنون.
من  ال��ن��اجت  ال��ك��رب��ون  اأوك�ضيد  اأول  يعمل  كما 
وب��ط��ري��ق��ة غ��ري م��ب��ا���ض��رة - على  ال��ت��دخ��ني - 
ال��دخ��ول  م��ن  مينعه  حيث  االأك�����ض��ج��ني  �ضرقة 

والع�ضالت. للرئتني 
مرور  مع  التنف�س  قنوات  تنتفخ  لذلك  ونتيجة 
الوقت، ويقل و�ضول الهواء مبا فيه من اأك�ضجني 

اإىل الرئتني واأن�ضجة اجل�ضم املختلفة.
حتفيز  على  الكربون  اأوك�ضيد  اأول  يعمل  كما 
خاليا  من   )Mucus( املخاطية  املادة  اإف��راز 
وب�ضورة  الهوائية  والق�ضبات  الرئة  واأن�ضجة 
 )Chronic mucus hypersecreation( مزمنة
موؤهلني  هم  من  عند  االأخ��رية  احلالة  وتظهر 

جينيًا )وراثيًا( لالإ�ضابة بها.
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التأثري على 
األطراف:

مي���ك���ن وب��ف��ع��ل 
املوؤك�ضد   LDL
واالآليات ال�ضابق 
تفعل  اأن  ذكرها 
الدموية  االأوعية 
الدم  تنقل  التي 
االأط�����راف  اإىل 
ك�����������االأي�����������دي 
واالأق���������������������دام 
)االأوع����������ي����������ة 
اخل��������ا���������ض��������ة 
ب������االأط������راف( 
وه��������ذا ي�������وؤدي 
م���وت���ه���ا  اإىل 
مم���ا ي�����ض��ت��دع��ي 
ونذكر  ب��رته��ا.  
اأي�������ض���ًا   - ه���ن���ا 
م��ك��ون��ات  اأن   -
واأول  النيكوتني 

اأوك�ضيد الكربون التي تظهر يف دخان ال�ضجائر 
توؤدي اإىل توتر القلب، واالأوعية الدموية، وتزيد 

من �ضغط الدم.

إنتـــــــاج  علــــى  التـــأثري 
 Nitric( النيتـــــريك  أوكسيـــــد 

:)Oxide – NO
املبطنة  اخلاليا  ق��درة  املوؤك�ضد   LDL يثبط 
النيرتيك،  اأوك�ضيد  اإنتاج  من  الدموية  لالأوعية 
لتحفيز  مهمًا  ع��ام��اًل  االأوك�ضيد  ه��ذا  ويعترب 
 )Vasodilatation( تو�ضيع االأوعية الدموية
جتمع  يثبط  اأن���ه  ك��م��ا  وراح��ت��ه��ا،  وارت��خ��ائ��ه��ا 
ال�ضفائح الدموية والت�ضاقها باخلاليا املبطنة 

ومينع  لالأوعية، 
عن  ال���دم  تخرث 
طريق منع حتول 
ال��ف��ربوي��ن��وج��ني 
اإىل  ال����������ذواب 
ف����ي����ربي����ن غ��ري 
يف  ذواب 
ال������دم م����ن ب��ني 
التي  االأن�����ض��ج��ة 
ت��ن��ت��ج اأوك�����ض��ي��د 
ال���ن���ي���رتي���ك يف 
املبطنة  اخلاليا 
اأن�ضجة  الأوعيتها 
اجلهاز الع�ضبي 
امل�����������رك�����������زي 
وال�����������ط�����������ريف 
الرئة  واأن�����ض��ج��ة 
اإ�ضافة  وال��ك��ب��د 
)اخل���الي���ا  اإىل 
امل����ن����اع����ي����ة يف 

اجل�ضم(.

التأثري على أغشية اخلاليا:
يف  امل���وج���ودة  الن�ضطة  امل��ج��م��وع��ات  ت��ت��ف��اع��ل 
غري  الدهنية  االأحما�س  مع  ال�ضجائر  دخ��ان 
الفو�ضفوليبيدات  تراكيب  يف  املوجودة  امل�ضبعة 
وتوؤك�ضدها.  والفو�ضفوليبيدات مكون رئي�س من 
االأحما�س  واأك�ضدة  اخللوية  االأغ�ضية  مكونات 
يحولها  حيث  لالأغ�ضية،  ومدمر  امل�ضبعة  غري 
ال�ضلبة  ال�ضورة  اإىل  �ضائلة  �ضبه  �ضورة  من 
واالأيونات  املركبات  حركة  يعيق  وهذا  تقريبًا، 

الالزمة،
اخللية  واإىل  م��ن   )Metabolites(

ويوقف ن�ضاطات اخللية احليوية.

ج�سيمات hdl عند تكونها بجدران ال�رشايني
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التأثري على جسيمات HDL يف 
الدم:

الكول�ضتريول  اأخذ  HDL على  تعمل ج�ضيمات 
ج�ضيمات  وم��ن  اجل�ضم،  اأن�ضجة  م��ن  ال��زائ��د 
يتم  حيث  الكبد  اإىل  وتنقله  ال��دم  يف   LDL

متثيله يف جزيئات اأحما�س الكوليك
مما   – م�ضتحلبة  عوامل   –)Bile Acids(
من  اجل�ضم،  يف  الكول�ضتريول  كمية  من  يقلل 
التدخني  اأن  ظهر  وقد  الدم،  يف   LDL تركيز 
تخفي�س  على  يعمل  لل�ضجائر  والطويل  املزمن 

تركيز ج�ضيمات HDL يف بالزما الدم.

التأثري على اجلهاز املناعي 
وكريات الدم احلمراء: 

الناجتة  الن�ضطة  واملجموعات  التدخني  يعمل 
املدخنني،  عند  االأك��ل  �ضهية  تقليل  على  عنه 
من  كثري  ت��ن��اول  م��ن  ل��ذل��ك  تبعًا  و�ضيحرموا 
حلماية  والالزمة  املهمة  االأ�ضا�ضية  املغذيات 
املختلفة،  كالفيتامينات  االإ�ضابات  من  اجل�ضم 
الالزمة  الكربى  املغذيات  اإىل  اإ�ضافة  واملعادن 
الإن��ت��اج ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��اء ك��ال��ك��رب��وه��ي��درات، 

والربوتينات. والدهون، 

التأثري علـــى شبكية العني 
واملفـــاصل ومستوى الليبيدات 

والكوليسرتول يف الدم:
�ضبكية  ع��ل��ى  ال��ن�����ض��ط��ة  امل��ج��م��وع��ات  ت���وؤث���ر 
Retinop -( اعتاللها اإىل  وت���وؤدي   ال��ع��ني، 

مر�س  ظهور  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  كما   )thy
وهدم   ،)Cataracts( ال�ضاد  االأبي�س  امل��اء 
 ،)Arthritis( املفا�ضل  والتهاب  االأن�ضجة، 
وارت��ف��اع  التدخني  ب��ني  ع��الق��ة  ه��ن��اك  اأن  كما 
لذلك  الدم  يف  والدهون  الكول�ضتريول  م�ضتوى 
اأك�ضدة  طريق  واإق��ف��ال  التدخني،  وق��ف  يجب 

با�ضتخدام  ممكن  واالإقفال   ،LDL ج�ضيمات 
تناول  طريق  عن  املختلفة  االأك�ضدة  م�ضادات 
امل�ضادات  ه��ذه  وم��ن  حتتويها،  التي  االأغ��ذي��ة 
– كاروتني  بيتا  و�ضبغات   C، E، A فيامينات 

والزنك. وال�ضيلينيوم، 
الكوينوين  االإن����زمي  وم��راف��ق  واجل��ل��وت��اث��ي��ون 
واالإينو�ضيتول،  االأخ�����ض��ر،  وال�ضاي   )CoQ(
وحام�س الليبويك، وزيت ال�ضمك الذي يحتوي 

.)Omega – 3( حام�س اللينولينيك

بأمـــــراض  التــــدخني  عالقــــة 
أخـــرى يف اجلسم:

تاأثري �لتدخني على �جلهاز �له�سمي:
حرقة ال�ضدر )Heart burn( وقرحة املعدة، 
واالإثني ع�ضرية )Peptic ulcer( وااللتهابات 
 Crohn،( االأمعاء  يف  املوا�ضع  لبع�س  املزمنة 
على  االإدم���ان  �ضمات  م��ن  وه��ي   )s disease

التدخني.  
وت��ن��ت��ج ح��رق��ة ال�����ض��در م��ن ت��دف��ق ال��ع�����ض��ارة 
الهيدروكلوريك  حام�س  حتتوي  التي  املعدية 
الت����ي  القن�����اة   – امل��ريء  )اإىل  اخللف  اإىل 
 Gastroeophagela( باملعدة(  الفم  ت�ضل 

املريئي. املعدي  الق�������ل�س   )reflux
امل��واد  ه�ضم  على  املعدية  الع�ضارة  وت�ضاعد 
الداخلية  املعدة  وج��دران  املعدة،  يف  الغذائية 
ل��ك��ن امل���ريء ال  ال��ع�����ض��ارة،  حممية م��ن ه��ذه 
باملريء  املعدة  وتت�ضل  احلماية  هذه  به  توجد 
عن طريق �ضمام ع�ضلي مينع دخول الع�ضارة 
التدخني  اأن  وج��د  وق��د  امل���ريء،  اإىل  امل��ع��دي��ة 
حلام�س  ي�ضمح  مم��ا  ال�ضمام  ه��ذا  ي�ضعف 
باحلرقة  وال�ضعور  املريء  اإىل  بالو�ضول  املعدة 

واالأمل يف منطقة ال�ضدر.
املعدة  يف  ب��اأمل  بال�ضعور  امل��ع��دة  قرحة  وت��ب��داأ 
وم��ن��ط��ق��ة االإث���ن���ي ع�����ض��ري��ة )ب���داي���ة االأم��ع��اء 
االأمل  ه��ذا  م��رك��ز  ي��ك��ون  م��ا  وع���ادة  الدقيقة( 

علـميـة دراســات 
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بطانة املعدة واالإثني ع�ضرية.

بالقرحة  االإ�ضابة  يف  دور  له  املعدة  وحام�س 
يتم  املعدة  خاليا  من  اإف��رازه  احلام�س  وه��ذا 
امت�ضا�ضه بوا�ضطة املادة الغذائية فيها، والذي 
معادلته  ويتم  ع�ضرية،  االإثني  يدخل  ميت�س  ال 
التي  ال�ضوديوم  بيكربونات  بوا�ضطة  ب�ضرعة 
 ، االأمعاء  اإىل  البنكريا�ضية  الع�ضارة  مع  ت�ضل 
يقلل  التدخني  اأن  الدرا�ضات  بع�س  بينت  وقد 
يف  امل��ف��رزة  ال�ضوديوم  بيكربونات  كمية  م��ن 
معادلة  من  يقلل  مما  البنكريا�ضية  الع�ضارة 
يكون  اأن  وميكن  ع�ضرية،  االإثني  يف  احلام�س 

ذلك موؤقتًا وغري دائم.
االإ�ضابة   - اأي�ضًا   - املعدة  قرحة  اأ�ضباب  ومن 
 )Helicobacter Pylori( ب��ب��ك��ت��ريي��ا 
وال��ت��دخ��ني ي��زي��د م��ن خ��ط��ر االإ���ض��اب��ة بهذه 
لاللتهابات  امل�ضادة  االأدوية  اأن  كما  البكترييا، 
يف  �ضبب  االأ�ضربين  مثل  املزمن  وا�ضتخدامها 
قد  قليلة  ح��االت  اإىل  اإ�ضافة  القرحة،  ظهور 

يكون �ضببها منو �ضرطاين يف البنكريا�س.
والتوابل،  احلار،  الفلفل  تناول  اأن  هنا  ونذكر 
حالة  ي��زي��د  لكن  ق��رح��ة  ي�ضبب  ال  وال��ب��ه��ارات 
الكحول،  �ضرب  اأن  كما  القرحة،  يعانون  من 
واالإدمان عليه، يزيد من خطر االإ�ضابة بقرحة 

املعدة واالإثني ع�ضرية.
االإ���ض��اب��ة مبر�س  م��ن خطر  ال��ت��دخ��ني  وي��زي��د 
واأع��را���ض��ه   )Crohn، s( ك���رون  م��ت��الزم��ة 
ال��ت��ه��اب��ات م��زم��ن��ة يف االأم���ع���اء، وان��ت��ف��اخ يف 
ومعظم  واإ�ضهااًل  اأمل��ًا  ي�ضبب  وه��ذا  بطانتها.  
ميكن  لكن  الدقيقة،  االأمعاء  يف  يظهر  التاأثري 
اأن يحدث هذا يف اأي جزء من القناة اله�ضمية 
، وعند من يعانون مر�س )Crohn ، s( اإذا ما 
اأجريت لهم عمليات جراحية وعوجلوا باأدوية، 
انتكا�ضة  اإىل  ال�ضفاء  بعد  معر�ضون  فاإنهم 

جديدة.
واملعاجلة  جراحية  عملية  الإج��راء  وي�ضطرون 

باالأدوية مرة اأخرى .
ويرجع �ضبب االإ�ضابة باملر�س ال�ضابق رمبا اإىل 
اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  االأمعاء  اإىل  ال��دم  و�ضول  قلة 

�ضعف اجلهاز املناعي فيها وقلة مقاومتها.

تأثري التدخني على الكبد :
ية  �ضمِّ اإزال���ة  ع��ن  م�����ض��وؤول  اجل�ضم  يف  الكبد 
من  والتخل�س  االإن�ضان  يتناولها  التي  االأدوي��ة 
اأن  وجد  اإىل ج�ضمه،  ت�ضل  التي  ال�ضامة  املواد 
هذه  اأداء  يف  الكبد  فاعلية  من  يقلل  التدخني 
من  يعانون  ممن  يجعل  اأن��ه  كما  الن�ضاطات، 
اأمرا�س يف الكبد ناجتة عن االإدمان يف �ضرب 
اإىل  يوؤدي  اأ�ضواأ، ورمبا  الكحول يجعل حاالتهم 

تلف الكبد يف نهاية املطاف.

تأثري التدخني على املرارة:
من  التدخني  يزيد  الدرا�ضات  من  كثري  ح�ضب 
 )Gallstones( خطر ظهور ح�ضى يف املرارة
على  وظهورها  فيها،  ال�ض����وائل  ت�ضلب  ب�ضبب 

اأ�ضبه باحل�ضى. هيئة قطع 
يف  وكفاءتها  امل��رارة  على  يوؤثر  بالطبع  وه��ذا 
)اأحما�س  فيها  امل�ضتحلبة  العوامل  تو�ضيل 
وبالتايل  ال��دق��ي��ق��ة،  االأم��ع��اء  اإىل  ال��ك��ول��ي��ك( 
الدهني����ة  امل��واد  وامت�ضا�س  ه�ضم  ك��ف��اءة 
االأغذية. االإن�ضان عن طريق  يتن�����اولها  الت�����ي 

تأثري التدخني على املرأة احلامل:
اأن  ميكن  احلمل  اأثناء  امل��راأة  تدخني  اأن  وجد 
والدته  اإمكانية  اإىل  اإ�ضافة  املولود  وزن  يقلل 
االإ�ضقاط  اإىل  املراأة احلامل  خديجًا، وتتعر�س 
ويف  للطفل،  املبكر  وامل��وت  للجنني،  التلقائي 
اأود  واأ���ض��راره  التدخني  عن  املقال  هذا  نهاية 
طريق  هو  التدخني  اأن  حتفظ  وبدون  اأذكر  اأن 

املدخن للموت البطيء.
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د. امتنان عثمان ال�سمادي

من دفرت امرأة مؤمنة
 م�ضى ن�ضف �ضاعة والرجل الذي جتل�س بجانبه تلك املراأة 
املتجملة يف اأح�ضن �ضورها، وهو �ضامت ال يتكلم، هي حتدق 
تعد  وه��ي   يفكر،  هو  �ضيجارته،  من  املت�ضاعد  بالدخان 

حلقات الدخان، يتناول �ضيجارة اأخرى.
لتحدق  تعود  وج��ه��ه،  يف  تنظر  ل���ه..   اإ�ضعالها  اإىل  ت��ب��ادر 
اأعلى  اإىل  و�ضلت  التي  املت�س(اعدة  الدخانية  باحللق��ات 

ال�ضقف.
املتجملة  امل��راأة  تذكرت  اأخ��رى،  �ضاعة  ن�ضف  م�ضي  وبعد 
دفرت االإميان، تناولته بهدوء فتحت ال�ضفحة اخلام�ضة بعد 
املقدمة، قراأت يف راأ�س ال�ضفحة ال�ضفر االأول الذي يقول:  
ال�ضيء الوحيد الذي توؤمن به هذه املراأة هو خمافة اهلل عز 

وجل.
اأغلقت الدفرت، رفعت يد الرجل - الذي ما زال يفكر - عن 
اأخ��رى هي على  ام��راأة  تفت�س عن  واأخ��ذت  الغائرة،  جبينه 

يقني اأنها تنام يف حلقات دخان �ضيجارة رجل اآخر.

شجــــــرة
�ضاألني يومًا رجل مر بجانبي يحب الع�ضافري: من اأنت؟  قلت: 
اأنا �ضجرة من اأر�س حتب اأن تنظر دائمًا اإىل ال�ضماء.  تعجب 
قلياًل ثم م�ضى يبحث عن دجاجة ال حتفر اإال يف باطن االأر�س.
مر رجل ثاِن اأعجبه �ضموخي ف�ضاألني: من اأنت؟  قلت له:  اأنا 
ندى،  ال�ضباح  يف  تاأتي  جيدًا،  ا�ضمها  ح��روف  حتفظ  ن�ضمة 
وت�ضيل مع االأيام ع�ضاًل..  فكر قلياًل ثم م�ضى م�ضرعًا كي ال 

يتاأخر عن موعده الليلي.
مر ثالث يبدو من هيئته اأنه فالح يفهم اأحوال االأر�س، فقلت 
اأ�ضاله اأنا: يا هذا، هل ت�ضتطيع اأن تقول يل من اأنا؟  تفح�ضني 
الكل،  ينادي  والثمر  بالثمر،  مليئة  �ضجرة  اأنت  وق��ال:   بدقة 
را�ضخة  �ضتظلني  لكنك  ب��اإع��ج��اب،  قلبك  اإىل  ينظر  وال��ك��ل 
مو�ضم  يف  الفالحني  وراء  ال�ضري  ت�ضتطيعي  ولن  االأر���س،  يف 

القطاف.
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البيت �ضرادق كبري..  زحام  اأمام  الوا�ضعة  ال�ضاحة  يف 
وفرقة  مرحة..  �ضحكات  منت�ضية..   زغاريد  ملون.. 
ال�ضجيج..   بحر  من  اأح��د  ي�ضمعها  يكاد  ال  مو�ضيقية 
مت�ضحة  )ه��ي(  تقف  مبا�ضرة  البيت  ب��اب  ج��وار  اإىل 
بال�ضمت..  عيناها �ضارحتان عرب فيايف االأنني..  تفي�س 
دموعها لي�س اإىل خارج مقلتيها مثل بقية الدموع، ولكن 
القلب، ومتالأ اجلوف بتالطم  تغرق  الداخل حيث  اإىل 
وفوران يجعلها بني احلني واالآخر ت�ضل اإىل املقل، مما 
حماولة  ال�ضفافة  جفنيها  اأ�ضتار  اإ�ضدال  اإىل  ي�ضطرها 
حال  على  اليثبت  متاأرجحًا  حينها  الكون  يبدو  �ضدها، 

بينما الزغاريد عويل.
كما  )حنان(  تبدو  ال�ضرادق  مقدمة  ويف  الداخل،  يف 
مل تبد من قبل، بي�ضاء الثياب والوجه، دافئة العينني، 
تالحقها   .. احل�ضور  على  ح�ضاب  بال  الب�ضمات  تبعرث 
تتاأجج  دموعه  يف  ال��غ��ارق  وقلبها  مكمنها  من  )ه��ي( 
اأبيها لها: حنان جبل اجلليد  النريان، تتذكر نعت  فيه 
نور،  اإىل جبل من  هاهو جبل اجلليد  يتحرك، يتحول 
حتى  جامدًا  باالأم�س  يكن  مل  كاأمنا  حنان،  من  في�س 
اأمامها  تتفتح  الزجاجي  القناع  ذات  حنان   . النخاع 
الظفر،  بلمعة  العينني  متاألقة  تبدو،  �ضاخمة  االأب��واب، 
يا�ضمينه على احل�ضور، ترمقها  الغ�س يفر�س  �ضبابها 
العيون كما مل ترمقها من قبل.  خلعت قناعها الثلجي 
وانفرجت ق�ضماتها وارتّدت اإىل اأنوثتها نا�ضجة �ضهية، 
الكربى جبل  اأختها  اأما )هي(  العيون..   �ضبابها  يغزو 
التهداأ،  التي  ل�ضانها  لثورة  اأب��وه��ا  ي�ضميها  كما  النار 
متهالك  جدار  جوار  اإىل  فتنزوي  الزائدة،  و�ضراحتها 
الطالء، تنه�س اللحظات حلمها دون اأن تبدي اأملًا، تفرح 
حينًا،  مالحمها  الب�ضر  وميالأ  ل�ضعادتها  وت�ضعد  حلنان 
الدموع  فتفي�س  االأخ��رى،  االأفكار  تغزوها  اآخر  وحينًا 
ظ��الاًل  ال��ك��ون  وت��رى  اجل��ب��ني،  وتقطب  ال��وج��ه  ويعب�س 
تل�ضقه���ا  ب�ضم��ة  عن  تبح��ث  لها،  م���المح  ال  واأ�ضباحًا 
 - اأمها  خا�ضة   - اأح��د  يكت�ضف  اأن  خ�ضية  وجهها  على 
ب�ضمة، تدير عينيها  بالذات المتلك  اليوم  اأنها يف هذا 

مل�ضقة  ب�ضمات  حولها  الوجوه  من  تقتب�س  الزائغتني، 
ب�ضمة  وجهها  على  تبدو  املالمح،  انقبا�س  فوق  بعناية 
مغ�ضولة مباء الدموع، تثور يف قلبها النب�ضات، تفر منها 
باحثة عن اأمها، تنطلق نحوها بلهفة غري اأنها تتوقف، 
وهي  ال�ضغرى  حلنان  تفرح  وجهها،  يغزو  الفرح  نور 

تن�ضاها، تن�ضاها!.
باالأم�س بكت من اأجلها ..�ضاألتها كما �ضاألتها مرارًا:

األي�س لك اأ�ضدقاء، زمالء عمل..  مثل حنان؟
زم��الء،  هناك  ت��رد،  ومل  االأر����س  اإىل  بنظراتها  رم��ت 
اأ�ضدقاء، لكن اأنا جبل النار كما يدعوين اأبي اأحتول اإىل 

جبل جليد اإذا جتراأ اأحدهم وفكر يف مالحقتي.
ت�ضمع  وه��ي  بقوة  قلبها  ي��دق  تتحرك،  للزفة.   تنتبه 
االأج�ضاد،  تتدافع  املو�ضيقى،  و�ضراخ  الزغاريد   عويل 
ترتنح  خلفها،  اجل��دار  على  ت�ضتند  ال�ضحكات،  ت��رن 
االأ�ضياء،  تختلط  الكون،  يرتنح  جوفها،  يف  النب�ضات 
تتحول  ال��وج��وه،  وتغيم  ���ض��وداء،  ظ��الاًل  جميعها  تبدو 
ال�ضفاه املفتوحة لالبت�ضام اإىل كهوف �ضوداء، تربز من 
حتاول  اجل�ضد،  يرتنح  للدماء،  ما�ضة  اأنياب  اأح�ضائها 
اأن  بعد  يديها  متد  اجل��دار،  على  اال�ضتناد  ال�ضراخ، 
اأعياها البحث عن ل�ضانها وفمها، اليد ت�ضتغيث، ال اأحد 
ي�ضمع اإ�ضارة اليد اأو يفهم لغة االأ�ضابع، تتفجر عروقها 
بالدماء الالهثة عرب دروبها، تذكر اأمها و هي ترد حتية 

املدعوات بزغاريد اأعلى واأطول.
تذكرها وهي متتطي جواد الفرحة غري عابئة بنظراتها 
من  بكت  التي  اأمها  البعد،  على  ترقبها  وهي  الك�ضرية 
اأجلها باالأم�س تن�ضاها االآن وتعي�س حلنان، تذكر كيف 
بنريان  تبال  مل  اأنها  وكيف  البعد،  على  بلوم  رمقتها 
املدعوين  تداعب  اآخر  اإىل  ركن  من  وراحت  نظراتها، 
واملدعوات، متطر عيناها الفرحة نقاطًا تتناثر حولها، 
اأريدك يا  اإليها، �ضدتها من يدها :-  اأنها ذهبت  تذكر 
�ضاأعود  تغادرها،  وهي  برفق  خدها  ربتت  وكيف  اأم��ي 
تنغلقان  وعيناها  املغيب،  حلظة  هذا  كل  تذكر  اإليك، 

رويدًا رويدًا.. وهي تهوي!!
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رأيته جالسًا وحده مواجهًا للداخل، السيجارة بني يديه دخانها يصنع ستارًا ضبابيًا بيين وبينه، من 
خلف الضباب رأيت عينيه تربقان، جنمتان خيرتق نورهما ضبابية اللحظة، لكنهما شاردتان تائهتان 

يف فضاء النهائي، يرحمان عرب براحة، اليهدآن.
حلظتها فهمت معىن أن يفقد اإلنسان عزيزًا.  أطلق بعض الدخان من فمه، ازدادت ضبابية اللحظة 

بيننا، من خلفها واصلت النظر ناحيته .كان ينتظر مين اخلرب، ينتظر أن أنطق به، أهز ركود الصمت 
الذي حيتوي كلينا، لكنين مل أستطع النطق به.  خلت نفسي أعود إليها أتصورها تصرخ ذاهلة، ترفع 
يديها أمامها، حتاول رد القدر، يطلق القطار صفريه، أفزع، تعاودين الرعدة، أنفجر يف وجه الضباب 

والدخان..  دهسها
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صفري القطار..!

األدب

حممد عبا�س علي



67

القطار
قا�ضدًا اأختي..  قال ببطِء:  اأعرف

ونفخ مزيدًا من الدخان..  تفجرت الدموع من عيني..  
القطار حديد يتحرك، واحلديد القلب له، مهما ارتفعت 

حرارته اليح�س، اليلني، قلت:
اأبي..  ال اأحب القطار.

من خلف ال�ضحابة امل�ضببة بلونها الرمادي قال:
مل يكن لها اأن تقف اأمامه.

عيناها  اأم���ي،  م��ن  دن���وت  ب��ال�����ض��واد،  ال��رده��ة ممتلئة 
اأن  ا�ضفرار.  متنيت  يعلوها  ذابلة  ق�ضماتها  حمراوان، 
لها  وقلت  قلياًل  اأ�ضرعت  لو  تاأخرت.   الأنني  لها  اأعتذر 
اأن  قبل  الوقت  لبع�س  �ضتفرح  كانت  ل��ّدي  اخلربالذي 

يدهمها احلزن.
مددت لها يدي، اعتمدت عليها، هم�ضت وهي تنظر يف 

:  لن ترى اأختك ثانية عينيَّ
القطار ير�ضل �ضفريه  ان�ضرخ �ضدري من احلزن، عاد 
امل�ضوؤوم، ي�ضرخ منذرًا، مهددًا، مطلقًا طيوره ال�ضوداء 
، حتجب �ضوء ال�ضم�س، واأختي هناك،  حتلق اأمام عينيَّ
ظنًا  يدها  ومتد  مكانها،  يف  تت�ضلب  ترتعد،  ت�ضتدير، 
اأنها متلك القدرة على �ضده والنجاة منه، يدّوي  منها 
اليوم  ب��ال��ذن��ب،  �ضعورى  ي���زداد  االآف����اق،  يف  ال�ضفري 
بالذات كنت �ضعيدًا، با�ضمًا طول الطريق بعد اأن راأيت 
نتيجة االمتحان، كنت االأول، �ضيء مل يحدث من قبل، 
كنت حملقًا كع�ضفور نبت له جناحان منذ قليل، ي�ضرب 
اأول  من  البيت،  من  اقرتبت  ومي�ضي..   ال��ه��واء  بهما 
ارجتف  اقرتبت  اللحظات وحني  اأ�ضابق  اأخذت  ال�ضارع 
�ضواد  غطاه  اجل���دران  بيا�س  ال�ضقة،  دخلت  ب��دين، 
الثياب.  زفة االأنوار حجبتها ظلمة الدموع..  حكت يل 
اإحداهن عن القطار..  قالت اإنه كان يرك�س، اليتوقف، 
اأطلقه  الت��ب�����ض��ران..   وعيناه  الي���دق،  احل��دي��دي  قلبه 
ال  منه..   ويخ�ضون  عنه  يحكون  النا�س..   لرياه  القدر 
اأعرف حلظتها ملاذا رفرف الع�ضفور ال�ضغري بجناحيه 
الرقيقني عاجزًا عن حمل نف�ضه وهوى اأر�ضًا..  �ضعرت 
عنه  اأبحث  �ضامتًا  ابتعدت  اأب��ي..   لوجود  بحاجة  اأنني 

وحني وجدته كانت �ضحابة �ضبابية تف�ضل بيني وبينه..  
كان لديَّ اخلرب الذي اأعرف اأنه يتوق ل�ضماعه..  لكنني 

مل اأجد له معنى االآن..  بكيت!
عيناه  جامدة،  ق�ضماته  وجهه  حجرته،  من  اأب��ي  خرج 
نظراتهما حادة، وال�ضيجارة يف يده متاأججة النريان..  
فتح باب احلجرة وم�ضى عرب املمر الوا�ضل اإىل الردهة 
الن�ضوة  اآم���رًا  اجل��ه��وري  �ضوته  رف��ع  ت��وق��ف..   وهناك 
بال�ضمت..  رفعت اأمي حدقتي عينيها نحوه حمتجة..  
تدور  االأنني،  �ضاحتهما  يرك�س عرب  العينان حمراوان، 
�ضبكت ذراعيها  تنب�س بحرف..   اأنها مل  الدموع، غري 
اأعل�����ى �ض���درها، واأحنت راأ�ضه�����ا، وم�ض���ت ت�����دور يف 
متاهة اأفكارها يف �ضمت..  قال اأبي مو�ضحًا:  التوؤذوها 

يف مرقدها.
اأم����ي..  نظراتها  وع���اد اإىل ح��ج��رت��ه..  ���ض��دين وج��ه 
نظرات حمامة بال جناح..  جتل�س �ضاكنة تنتظر �ضيئًا 
من  ف�ضحة  اأهبها حلظة  اأن  فكرت  كنهه..   التدري  ما 
..  اأ�ضعر اأنني  احلزن..  اأخربها فيها باخلرب الذي لديَّ
منحت احلمامة جناحني جديدين..  فتحت فمي..  مل 
اأر جدوى للكلمات..  لن ت�ضفي جرحًا..  لن تعيد روحًا 
جناحاها  ينك�ضر  ح��ني  واحل��م��ام��ة  ب��ل��ي..   ج�ضد  اإىل 

التفيدها عبارات تعزية مهما كان �ضدقها.
انتبهت الأبي قادمًا عرب الردهة، مت�ضع العينني كاأنه يف 
حالة ده�ضة دائمة وكان حمني الظهر..  تقدمت نحوه..  
ا�ضتند بيده على كتفي وم�ضينا نحو الباب..  يف الطريق 
واأنا اأم�ضي اإىل جواره مهدئًا من خطوتي الأ�ضايره قلت 
العام..   هذا  االأول  ترتيبي  واإن  جنحت  اإنني  هام�ضًا:  
�ضدَّ على كتفي يف �ضمت..  داهمني في�س من م�ضاعر..  
كقدٍر  قادمًا  �ضفارته  يطلق  جديد  من  القطار  راأي��ت 
املوؤكد  من  كانت  والتي  ال�ضوداء  والطيور  منه،  الفكاك 
يديها  واأختي وهي متد  اأنها حلقت يف مكان احل��ادث، 
يعلو..   يعلو..   و�ضفريه  يتقدم  والقطار  مكانها،  وتقف 
كتفي  على  ت�ضد  اليد  عادت  �ضرخت..   اأذين..   ي�ضم 
و�ضمعته يهم�س كاأمنا ينتزع الكلمات من جب:  التن�ضى 

اأنك رجل.
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ختتار اجمللة بعض الكتب اليت ترى أن قراءتها ومراجعتها تناسب القارئ والقارئة، وقد تستثري 
كوامن األفكار والتأمل لدى أيٍّ منهما..
اسم الكتاب: الغرب والعامل اإلسالمي

املؤلف: شارك يف تأليف الكتاب ستة من املؤلفني املسلمني بدعوة من معهد احلوار 
والتفاهم بأملانيا.  واملؤلفون هم: سلوى بكر )مصر(، باسم الزبيدي )فلسطني( داتو حممد 
جوهر )ماليزيا( فكرت كارتتشتش )البوسنة واهلرسك( حنان كساب )سوريا( مظهر زيدي 

)باكستان(.
الطبعة: األوىل 2004

عدد الصفحات: 258
الناشر: معهد احلوار والتفاهم، أملانيا/ شتوتغارت

موضوع الكتاب:  هذا الكتاب تقرير عن برنامج لوزارة اخلارجية األملانية املسمى "احلوار الثقايف 
األورويب-اإلسالمي".

قـراءة فـي كتـاب

اإعداد:  اإبراهيم غرايبة
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والعامل  الغرب  بني  املواجهة  تاريخ  يف  الكتاب  يبحث 
�ضربات  اأ�ضب����اب  ليع�����الج  ميت���د  ث����م  االإ�ض����المي، 
11 �ضبتمرب2001 واحلرب على العراق واأفغان�ضتان 
وتبعاتها.  ويذكر موؤلفو الكتاب - الذي �ضدر باللغات 
ومنطلقات  تو�ضيات  واالأملانية-  واالإجنليزية  العربية 
حول امل�ضتقبل امل�ضرتك بني العاملني الغربي واالإ�ضالمي 
يف تقريب وجهات النظر للتعاون فيما بينهما.  وتبدي 
الكتاب  يف  املختلفة  والبحوث  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات 
م��و���ض��وع ال��ع��الق��ة ب��ني ال��غ��رب وال���ع���امل االإ���ض��الم��ي 

مدخالت كثرية وخمتلفة يف تف�ضري هذه العالقة.
االأوروب���ي���ني،  على  مقت�ضرًا  ع��امل��ا  يعد  مل  ف��ال��غ��رب 
امل�ضلمني  من  املاليني  ع�ضرات  اليوم  فيه  يوجد  حيث 
الذين يحملون جن�ضيات دول الغرب وا�ضتوعبوا منط 
احلياة الغربية، ولهم تاأثري على تلك املجتمعات، فقد 
العنا�ضر  واأطعمتهم من  وفنونهم  تقاليدهم  اأ�ضبحت 

الثقافية يف احلياة اليومية االأوروبية.
يف  مهمًا  كان  االإ�ضالمي  العامل  اأن  املوؤلفون  ويذكر 
حفظ وا�ضتيعاب الرتاث اليوناين الفل�ضفي واحل�ضاري 
اأبدعوها،  التي  وح�ضارتهم  علومهم  اإىل  باالإ�ضافة 
وكانت مدخاًل اأ�ضا�ضيًا يف النه�ضة االأوروبية املعا�ضرة.
اإ�ضالمي  جمتمع  ثمة  يعد  مل   - – اأي�ضًا  املقابل  ويف 
اأدت و���ض��ائ��ل  ال��غ��رب��ي��ة، وق���د  ي��خ��ل��و م��ن امل���وؤث���رات 
اإىل  الغربي  ال��ت��اأث��ري  دخ��ول  اإىل  احلديثة  االت�����ض��ال 
املجتمعات االإ�ضالمية حت�����ى املح��افظة منها، والعامل 
االإ�ضالمي نف�ض����ه لي�����س ع����امل����ًا واح�����دًا ولكنه ميوج 

بالتناق�ضات واالختالفات.
وت�ضمل النظرة الغربية للعامل االإ�ضالم على تعميم غري 
من�ضف، وحتوله و�ضائل االإعالم اإىل ت�ضورات منطية 
وحت��ي��زات ���ض��ارة، وه��و االأم���ر ال��ذي ي��وؤج��ج امل�ضاعر 
العامل  اإىل  ينتمون  من  كل  نحو  والعدائية  العن�ضرية 
االإ�ضالمي دون متييز بني من يعتمدون اأ�ضلوب العنف، 

وبني من يعانون من عواقبه على امل�ضتوى املحلي.
ولي�س ثمة تعريف وا�ضح للعامل االإ�ضالمي، والدعوات 
الرامية اإىل توحيده ال تتجاوز جتمع البلدان االإ�ضالمية 
يف منظمة "املوؤمتر االإ�ضالمي"، وال ميكن القول بوجود 

قوة مرتا�ضة ت�ضمى العامل االإ�ضالمي ميكن اعتبارها 
خطرًا يتهدد الغرب الذي ميتلك قوة اأكرب بكثري.

واملوقف ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي يف العالقة بني الغرب 
والعامل االإ�ضالمي اأكرث تعقيدًا من ال�ضدام واملواجهة 
التجارية  فالعالقات  االإع����الم،  و�ضائل  تغرق  التي 
واأوروبا والواليات  املكثفة بني بلدان العامل االإ�ضالمي 
املتحدة كبرية جدًا، حتى يف بلدان حمافظة وتوؤ�ض�س 

م�ضروعيتها على الدين مثل ال�ضعودية.
ال  االإ�ضالمية  والبلدان  الغرب  بني  الظاهر  والعداء 
االحت��اد  يف  تركيا  ع�ضوية  فرف�س  ال��دي��ن،  اإىل  ي��رد 
االأوروبي يعود اإىل م�ضكالت الهجرة املتوقعة من تركيا 
ل�ضالح  البلقان  يف  االأم��ريك��ي  والتدخل  اأوروب���ا،  اإىل 
جغرافية  اأ�ضباب  اإىل  يعود  ال�ضرب  �ضد  امل�ضلمني 
ال�ضيا�ضي  النظام  ذي  ال��ع��راق  واح��ت��الل  �ضيا�ضية، 

العلماين مرتبط بالنفط.
ف��ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ع��امل االإ���ض��الم��ي وال��غ��رب ترتبط 
ال��دال��ة،  ال�ضيا�ضية  بالق�ضايا  ج��وه��ري��ًا  ارت��ب��اط��ًا 
يتخذها  التي  واملواقف  الفل�ضطينية  الق�ضية  وه��ي:  
والق�ضية  االإ�ضرائيلي،  العربي  ال�ضراع  جتاه  الغرب 
االأمريكية  القوات  قبل  من  العراق  واحتالل  العراقية 
التي  املحتملة  اخلطرة  وال�ضيناريوهات  والربيطانية، 
يناق�ضها عالنية امل�ضوؤولون يف الواليات املتحدة وتدعو 

اإىل اإحداث تغيريات جذرية يف املنطقة.
اأوروب��ا  بني  الغربي  املع�ضكر  يف  اختالف  ثمة  ويبدو 
العامل  م��ع  العالقة  مو�ضوع  يف  املتحدة  وال��والي��ات 
االإ�ضالمي، وقد لوحظ ذلك بو�ضوح يف الغزو االأمريكي 
للعراق، فقد عار�س هذه احلرب بقوة كل من فرن�ضا 
واأملانيا وبلجيكا، كما اأن الدول االأوروبية نف�ضها كانت 
االأم��ري��ك��ان  و�ضفه  م��ا  وه��و  احل���رب،  ح��ول  منق�ضمة 

اجلديدة". واأوروبا  القدمية  "باأوروبا 
اأمثلة  التاريخ  يف  ي��ج��دوا  اأن  احل���وار  ل��دع��اة  وميكن 
للتبادل الثقايف والتعاون بني العاملني، فعلى �ضبيل املثال 

اليوناين  ال��رتاث  اإىل  االأوائ��ل  امل�ضلمون  نظر 
وا�ضتخدموا  واإع��ج��اب،  بانفتاح  وال��روم��اين 
�ضكلت  التي  اخل�ضائ�س  من  كثريًا  وط��وروا 
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اأ�ضا�س احل�ضارة الغربية يف خمتلف جماالت الفل�ضفة 
الذي  الثاين"  "املعلم  ا�ضم  وك��ان  والعلم،  واالأخ��الق 
اأطلق على الفارابي نتيجة اعتبار اأن اأر�ضطو هو املعلم 
يف  در���ض��وا  الذين  االأوروب��ي��ون  الطالب  وك��ان  االأول، 
الو�ضطى  الع�ضور  يف  باإ�ضبانيا  االإ�ضالمية  اجلامعات 
اليوم  يهاجرون  الذين  بالطالب  �ضبيهة  حالة  ميثلون 

اإىل اأوروبا للدرا�ضة يف جامعاتها.
كان اال�ضت�ضراق مبثابة املورد الفكري الرئي�ضي الإنتاج 
وتناول ال�ضور امل�ضوهة عن االإ�ضالم، وت�ضتخدم هياكل 
اأداة  بو�ضفها  ال�ضورة  هذه  الغربية  البلدان  القوة يف 

لتربير الهيمنة على العامل االإ�ضالمي.
وهناك اأي�ضا مقاربات غربية منهجية متوازنة لدرا�ضة 
االإ�ضالمية،  الن�ضو�س  بع�س  ترجمات  مثل  االإ�ضالم، 
واإنتاج  االإ�ضالمية،  املخطوطات  عل����ى  واحلف���اظ 
اأدوات مرجعية بلغات اأوروبية حتظى بتقدير كثري من 

العلماء امل�ضلمني.
وتخ�ضع الروؤية االإ�ضالمية للغرب لتحيز منطي مرتبط 
يف الذاكرة اجلماعية بكل التداعيات ال�ضلبية املمكن 
مار�ضها  التي  واالح��ت��الل  الهيمنة  حلالة  ح�ضولها 
االإ���ض��الم��ي، وظ��ه��رت يف الوعي  ال��ع��امل  ال��غ��رب بحق 
وع����دم  الت�����اآمرية،  النظ����ريات  اجلم���اعي  العرب����ي 

الثقة بالغربي.
رغم  االإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  ال�ضراع  اتخذ  وق��د 

الع�ضكري  االحتالل  على  القائمة  العلمانية  اأ�ضوله 
اأخرى،  مرة  ال�ضك  م�ضاعر  ا�ضتيقظت  دينيًا،  �ضكاًل 
عن  النمطية  االإ�ضالمية  الت�ضورات  حتتوي  وب��داأت 

الغرب عنا�ضر دينية.
وتنامى العداء جتاه الواليات املتحدة وحتول اإىل عداء 
التي  تداعياتها  ثم  الثانية  اخلليج  حرب  بعد  �ضريح 
فقد  نف�ضه  الوقت  ويف  ال��ع��راق.   احتالل  اإىل  و�ضلت 
على  االأمريكية  احل��رب  من  االأوروب���ي  املوقف  �ضاهم 
االأوروب��ي،  الغرب  �ضورة  اإيجابي يف  العراق يف حتول 
وبداأ كثري من امل�ضلمني يدركون اأن الغرب لي�س كيانا 
يف  ب�ضراعات  ميوج  الغرب  ولكن  موحدًا،  متجان�ضا 

الراأي حول الق�ضايا ال�ضيا�ضية الرئي�ضية.
التنمية يف كثري من دول  اأدى �ضوء احلكم وتعرث  لقد 
الغرب،  مع  العالقات  تعقيد  اإىل  االإ�ضالمي  العامل 
فقد ن�ضاأ خلل كبري يف توازنات القوى، مما �ضهل على 
الغرب االأقوى - وبخا�ضة الواليات املتحدة - التالعب 
االأ�ضعف،  االإ�ضالمي  للعامل  الظلم  فا�ضحة  والهيمنة 
م�ضاعر  اأي�ضا  تغذي  الهائلة  التنموية  الفجوة  اأن  كما 
التحامل واالزدراء وال�ضغوط وال�ضراعات التي تف�ضد 

العالقات بني العامل االإ�ضالمي والغرب.
�ضوء  من  النابعان  التمكني  وع��دم  ال�ضعف  اأدى  وقد 
البلدان  من  كثري  اعتماد  اإىل  التنمية  و�ضوء  احلكم 
ويف  الغربية،  االقت�ضادية  امل�ضاعدة  على  االإ�ضالمية 
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من  واحلماية  الع�ضكري  العون  على  احل��االت  بع�س 

جانب الغرب.
االإن�ضان  حقوق  انتهاكات  وانت�ضار  احلكم  �ضوء  اإن 
واحل��ك��م غ��ري ال��دمي��ق��راط��ي يف ك��ث��ري م��ن ال��ب��ل��دان 
عن  كبري  ح��د  اإىل  �ضلبية  ���ض��ورة  يعطي  االإ�ضالمية 
واأحيانًا  املحق  الغربي  النقد  اإىل  ويدعو  ال��دول،  هذه 

اال�ضتهجان الذي يجعل العالقات عر�ضة لل�ضراع.
ب�ضوء  وامل�ضلمني  االإ�ضالم  اق��رتان  �ضحة  عدم  ورغ��م 
احلكم والتخلف، فاحلكم ال�ضيئ موجود يف كثري من 
هذا  ف��اإن  الديني  تكوينها  عن  النظر  بغ�س  البلدان 
ف�ضاًل  ومنزلته  الدين  �ضورة  من  ي�ضعف  االق���رتان 

الع����امل  ب����ني  الع����القات  وبالت���ايل  اأتباعه،  عن 
االإ�ض����المي والغرب.

يجب اأن ندرك اأن العالقة بني الغرب والعامل االإ�ضالمي 
بحذر،  الطرفان  ويتعامل  كبرية  فجوة  يف  ت��زال  ال 
االإن�ضاين  والتعاون  النظر،  تقريب وجهات  فاإن  لذلك 
واأن  خ�ضو�ضًا  ي�ضود.   اأن  يجب  ال��ذي  هو  امل�ضرتك 
الن�س القراآين يدعونا للتعارف والتقارب وامل�ضاركة.  
ن َذَكٍر  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ قال اهلل تعاىل:{َيا اأَيَُّها النَّ
ْكَرَمُكْم  اأَ اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُضُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى 

َ َعِليٌم َخِبرٌي}. ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اهللَّ ِعنَد اهللَّ
�ضورة احلجرات االآية.
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واخ�����ت�����ف�����ى ال�������ن��������ر ب�����اأ������س�����ت�����ار احَل�������لَ�������ْك

�����س����ف����ة االأم�����������������س ب�����ه�����ا ال�������ده�������ر َف������َت������ْك

�������ِل�������ْك م�����������������أت ك����������ل ط��������ري��������ق ق����������د ��������سُ

اإمن�������������������������ا اآل���������������ن���������������ي م���������������ا اآََلَ�����������������������������������ْك

ْك َ ََ �������� واالأ�����������س����������ى ال�������������ّر غ�������������ذاء ُم�����������������سْ

ج���������������ردَّت اأ������س�����ي�����اف�����ه�����ا ك��������ي َت������ْق������ُت������لَ������ْك

����������َرْك ي����������������زرع ال�������������������درب م���������ي��������ن �����������سَ

ح�������ار م����ن����ي ال����ف����ه����م وال������ذه������ن اْرَت�������َب�������ْك

َت������������َرْك؟  ال������ي������اأ�������س  ع����ا�����س����ف  ح����ل����م  اأي 

َم�������لَ�������ْك زّي  يف  ال�����������س�����ي�����ط�����ان  وب��������������دا 

ك����������ّدروا ح��������س���ي . اأغ�����ا������س������ا َم����ْن����َه����لَ����ْك

ْث�������َم�������لَ�������ْك
َ
اأ ق������د  ال������ن������دى  ع����ط����ر  وراأوا 

�����ْدو اأع������ط������اف ال����َف����لَ����ْك ��������َح��������ْت ب�����ال�����������سَّ َرنَّ

***
�����َب�����ْك م�����ف�����َ ي�������رم�������ي ل��������ن ��������س�������ار ال�����������سَ

ل���������� خ������ب������ت ج���������ذوت���������ه ف�����ي�����ه�����ا َه��������لَ��������ْك

������ْن������َت������َه������ْك َتُ اْل  اأن  ال����ت����ع����ب����ر  ح������رم������ة 

َل��������ْك ف������ال�������ي������ل  راأي���������������ه  ت�����خ�����ال�����ف  اإن 

َك������������لَ������������ْك
َ
َغ��������َف��������لَ��������ت ع������ي������ن������اك ع������ن������ه اأ

***
ْك َ ََ ������س������ل�����ت�����ي ت������ب������دو ج������������راح الُ�����������ْع�����������

َل�������ْك 
َ
�������اأ اأ��������سْ ْن 

َ
اأ �����رى  ال�����������سُّ م����ت����اه����ات  يف 

َم������َع������ْك ف����اح����م����ل����ن����ي  االأف�������������ق  يف ج�����ب�����ن 

ال�������َف�������ًل�������ْك دوال�����������ي�����������ب  دارت  ه��������ك��������ذا 

������������ت ع���ل���ى وال�������ن�������ى اخل�����������س�����ر ال������ت������ي رفَّ

دى اأي�������ه�������ا ال�������������س������اري واأ�����������س�����������اك ال�����������رَّ

األ�����������ي خ��������ف��������اي��������ا  ع�����������ن  ت�������������س������ل������ن������ي  ال 

ال�������������������روؤى ال�������������������س����������داء ق�����������س�����م ب���ي���ن���ن���ا

واالأح��������ا���������س��������ي�����������������س ال��������ت��������ي ت����غ����ت����ال����ن����ي

اأف�������ق�������ي يف  م����������ا  ك����������ل  ت�������������س������ْل������ن������ي.  ال 

اخل����ط����ى اأي������������ن  اإىل  اأدري  اأع������������د  مل 

ال��������دج��������ى؟  ي�����غ�����ل�����ف�����ه  مل  رب�������������ع  اأّي 

ل����ب���������س ال�����ع�����ا������س�����ي ج������ب�����ي�����ب ال����ت����ق����ى 

وال��������������������������������������راوؤون ع������������� ������س�����ل�����ط�����ان�����ه�����م

ك��������م ي������������������ّدون ل��������� اغ�������ت�������ال��������ا ال�����ن�����دى

اإذا ال������ع�������������س������اف������ر  ذب�������������ح  ع�������������س������ق�������ا 

***
اأي������ه������ا ال�����������س�����اري وك��������م يف ال�����������درب م��ن

م����ه����ج����ت����ه يف  ال�����������������س��������ب���������ب  ح����������ق����������ده 

وف����������ت����������ى ق������������د ك����������������ان م������������ن م������ب������دئ������ه

ح������ي������ن������م������ا ن��������������ال م��������ك��������ان��������اً َب����������������������������اِرَزاً 

واإن ال������������زه������������د  ي������������ّدع������������ي  وب��������ل��������ي��������غ 

***
ف���ف���ي  ال���������������س�������اري  اأي��������ه��������ا  ت���������س����ْل����ن����ي  ال 

يل  اآن  اأخ���������ط����������.   اأي������������ن  ت���������س����ْل����ن����ي  ال 

َخ�����اِف�����َق�����اً  �����اً  وم�����������سَ �����ُر  ُت�����ِب�����������سِ ت����ك����ن  اإن 
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والتجن����ي اخل��ط��������������اي��ا  بع���د  م���ن  رب  ي�����������ا 

اأدع������������������ك ���س�����������������راً ب��ال��ع��ط��������������������������اي��ا ط��ام��ع��������اً

اأي��ق��������������������ن��ت م��������������ن ك��ل��������������������������ي ب��������اأن��ك ���س��ي��������دي

اأن�����ا ل�����س�����������������ت ب��ال��������������������رت��اب ف��ي��������م��ا ���س��ق��ت يل

اإل��������ي ال��ع�����������ط��ى  بف�س���لك  �سكك���ت  م���ا  اأن����ا 

اخلط��ا م�ن  ي���داي  اقَف��ت  مب��ا  اأ�سك��� 

ع������������دت��ن��ي م�����������ن ج������������دك ال��ع��ط�����������ى اإل��������ي

ال��دن��ا ب���ي�����ا يف  ك���م ���س��������اق ���س�����������دري م��ن 

واأح�����������س م���ن رد اجل���������������اب ب��ن�����س������ة ج��زىل

اإن خ�����������������ار ق��ل��ب�����������ي غ��اف�����������ً� ع�����������ن ذك��������������ره

غفلتي م��ن  م�س�ى  ل���ما  يط�����ل  ن���دمي 

ك�����������������م م��������������������������رِة ن��اج��ي��ت يف ج�����ف ال��دج��ى

لهف����ٍة يف  ج��ن��اب�����������������ه  نح��������  َف�����َس��َع�����������������ْي��ُت 

حاجت��ي اأع�����������ر���س  ب��االأب���������������اب  ووق��ف�����������ت 

بحلم���ه ال��ك�����������������رمي  م������������������الي  ف���ج�����������������دت 

اأن�����������ا ط�����������������ارق ب�����������اب ال���ك���������������رمي..  وراج�����ٌي

ي�����������ا رب م��ال�����������������������ي راح���������������م غ�����������ر ال��������ذي

و�س��دين ال��ك��������رمي  ج��������اف��ى  اإذا  ل���ي  م����ن 

اأن�����������ت ال�����������������������ذي ت��ع��������������ف��� وت�����س��ف��������ح دائ��م��������اً

ا���س�����������������������������ف��ح و���س�����������ام��ح ي���ا اإل��ه�����������ي راج��ي��������������اً

�س��������يدي ب��ب��اب��������������ك  ح��������اج�����������ات��ي  اأن�����������زل��ت 

ترجت������ي ون��ف�����س��������������ي  ح��ي��������������ران��اً  وظ��ل��ل�����������ت 

وت��ك���������������������ن ل�����������ي ع���ن��������اً ع��ل��ى ه����ذي ال��دن�����������ا

عن�����ي فلتع���ف  ���س��������ادق��اً  رب�����ي  اأدع���������������������ك 

فلتقبلن�����ي خالق������ي  جه����راً  اأدع������������������������ك 

ظن���ي ح�س�ن  ه�����ي  و�سيلت�ي  وك����ل  تعف����� 

التمن����ي ال  باحلقيق�ة  وج������داً..   ك���������رماً 

فلتكرمن���ي وع��دت��ن��������������ي  كن�������ت  واأن��������������������ت 

حت����رمني ب��������������������اأال  تدع����������  وج���������ان��ح��ي 

عن���ي وت��ع��ف������  اأت������������������ب  واأن  اأث���������������������ب  ب�������اأن 

وتن�س���رين الك�����روب  تف���ريج  ف���ج��������دت 

واأ���س��ع��������������ر اأن�����������ه يف اأ���س��غ�����������ري وق�������رب مني

فليلجئني دمعتي  واأ�سب��ل  اأبك���ي  ومق�س���راً 

التمن����ي ويح������دوين  تبك���ي  وج����انحي 

ْدُن مني
َ
واأ ف�سمع��ت منك.. ال تخ���ف.. ال.. 

ليقبلن����ي الف�س���يح..   بال�سع����ر  ولهج���ت 

لرحمن�������ي الذلي����ل..   َ���دَّ  اخل� واأعف����ر 

مني تدني��ه  زلت���ي  فاأ�س���حت  اأ�سغ��������ى 

عن�ي فليع��ف  بف�سل�����ه  العظي������م  رب�����������ي 

و�سن���ي وتق�سي�ري..   ح��ال��������ي..   علم��ه  يف 

من���ي �س��اع  ق��د  َج��ا  وال�����رَّ وودَّع  وق��ل�����������ى..  

وت�س����احمني ح�������بتي  ع��������ن  ذلت���ي  ع�����ن 

تغنيني اأن  خ��القي  ج���������دك  في�����س  م��ن 

من��ي ن���ال  ق��د  وال��ه���ى  ح���ايل  و�سك������ت 

تر�س�دين اأن  ودع������������ت��ي  الث������اب  ح�س����ن 

وحتفظن����ي ال�����س�����������راح  احل��������ق  اأرى  حت���ى 
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استقبل صاحب السمو الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء مبملكة البحرين 
يف مكتبه السيد مبارك جاسم كانو رئيس جمموعة شركات يوسف بن أمحد كانو والسيد عبد 

العزيز جاسم كانو رئيس جملس أمناء جائزة يوسف بن أمحد كانو وعدد من أعضاء جملس أمناء 
اجلائزة، ومت اطالع سموه الكرمي على أعمال اجلائزة وإسهاماتها يف احلراك الثقايف والعلمي 

الوطين والعريب.

مبارك �سعد العطوي

إضـــــــــــــــــــــاءات
نائب رئيس جملس الوزراء - مبملكة البحرين - يرعى  حفل 
تكرمي الفائزين جبائزة يوسف بن أمحد كانو للدورة السادسة

زيارة اأع�ساء جمل�س الأمناء ل�سمو ال�سيخ حممد بن مباراك اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء

ــــــــــــــــاءات اض
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تؤديه  ــذي  ال الــدور  على  سموه  أثــىن  وقــد 
كانو  عائلة  بــه  تــقــوم  مــا  وكــذلــك  ــزة  ــائ اجل
مـــن إســـهـــامـــات يف خمــتــلــف اجملــــاالت 
ــثــقــافــيــة. ــة وال ــي ــاع ــم ــت اإلنــســانــيــة واالج

التكرمي  حفل  رعاية  على  سموه  وافق  كما 

2012م  فرباير  شهر  خــالل  إقامته  املزمع 
مبشيئة اهلل، هذا وقد أعرب كل من الوجيه 
عبد العزيز  والوجيه  كانو،  جاسم  بن  مبارك 
عن  األمناء  جملس  رئيس  كانو  جاسم  بن 
واملساندة  واالهتمام  للدعم  سعادتهما 

جمال الثقافة 
اإلسالمية:

ق�ضي�������ة النه�������و�س وامل�ض������اركة 
ال��ت��ن��م��وي��������������ة ب��������������ني ال�����������دول 

االإ�ضالمية..

جمال املال 
واالقتصاد:

ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ض��ادي ال��ع��رب��ي:  
اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  )جمل�س 

العربية منوذجًا(..

جمال األدب:
اأدب االأطفال يف العامل العربي.

ــــــــــــــــاءات اض

اعتمد الوجيه السيد عبد العزيز جاسم كانو رئيس جملس 
أمناء جائزة يوسف بن أمحد كانو عن بدء احلملة اإلعالنية 
للجائزة بدورتها السابعة )2011 – 2012م(, وأعرب سعادته 
من  جديدًا  بعدًا  تشكل  الــدورة  بهذه  املوضوعات  بأن 
حيث االختيار والتوقيت آماًل أن يكون ذلك حتفيزًا للمفكرين 
والعلماء واملبدعني العرب باملساهمة الفعالة من أجل 
واإلسالمية. العربية  القضايا  ختص  اليت  اجملاالت  إثراء 

اعـــتـــمـــد  ـــــد  ق اجملـــــلـــــس  أن  ــــر  ــــذك ــــال ب ـــــر  ـــــدي اجل
ـــــة: ـــــي ـــــال ـــــت اجملــــــــــــــــاالت واملـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات ال

رئيس جملس األمناء يطلق احلملة اإلعالنية للدورة السابعة 2012م للجائزة

�سعادة ال�سيد عبدالعزيز جا�سم كانو
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ومتىن السيد عبدالعزيز جاسم كانو  رئيس جملس األمناء للمشاركني 
واملتنافسني  بهذة الدورة.

كل التوفيق واإلسهام بشكل يدعم هذة القضايا العربية والعاملية من اجل 
خدمة االنسان.

وجائزة  وأعماهلا  كانو  عائلة  تلقاها  الــيت 
البحرين. حكومة  من  كانو  أمحد  بن  يوسف 

بناًء على موافقة السيد عبد العزيز جاسم 
كانو رئيس جملس األمناء فقد شارك كل من 
الدكتور سعيد بن عطية أبو عايل عضو جملس 
الثقافية. كانو  جملة  حترير  رئيس  األمناء 

ـــاذ مــبــارك ســعــد الــعــطــوي عضو  واألســـت
ــؤول الــتــحــريــر والــعــالقــات  ــس اجملــلــس وم
ــعــامــة بــاجملــلــة يف حــفــل جــائــزة ديب  ال

لقاء  تكرميهما  مت  وقد  السنوي،  الثقافية 
جهود كل منهما يف خدمة الثقافة واإلعالم.
مبارك  واألســتــاذ  سعيد  الدكتور  واجتمع 
رئيس  املـــري  سيف  ــاذ  األســت ســعــادة  إىل 
عام  ومــديــر  الثقافية،  ديب  جملة  حتــريــر 
والنشر  والــطــبــاعــة  ــالم  ــإع ل ــدى  ــص ال دار 
ــــــواف يـــونـــس. ومـــســـاعـــده األســــتــــاذ ن
بــني جمــلــة كانو  الــتــعــاون  أوجـــه  ومت حبــث 

الثقافية. ديب  وجمــلــة  الثقافية 

تكرمي الدكتور �سعيد يف دبيتكرمي ا. مبارك العطوي يف دبي

لقاء رؤوساء التحرير للمجالت الثقافية بإمارة ديب

ــــــــــــــــاءات اض
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بن  �ضعيد  ال��دك��ت��ور  ���ض��ارك 
ع�ض���و  ع��ال��������ي  اأب����و  ع��ط��ي��ة 
مبنت���دى  االأمن����اء  جمل���س 
الث����امن  الع���املي  ف���ا�س 
ال�����������ذي ن��ظ��م�����������ه امل��رك�����������ز 
امل��غ�����������رب��ي ل��ل��درا���ض��������������ات 
وال���دولية  اال�ضت���راتيجية 
خ��الل  املغ���ربية  باململك���ة 
 2011 دي�ضمب���ر  �ضه���ر 
ف��ي  م��داخ��ل��������ة  م��وق�����������دم 
امل��وؤمت��ر  جل�ض���ات  اإح����دى 

القيم  على  “الرتبية  بعنوان 
وال��ق��وا���ض��م امل�����ض��رتك��ة بني 
الثقافات وال�ضعوب“، وعل���ى 
التق���ى  املوؤمت���ر  ه���ام�س 
ال�ضخ�ضي���ات  م��ن  ع����ددًا 
الهيئ���ات  وروؤ���ض��اء  العربية 
وامل���وؤ����ض�������ض���ات ال��ث��ق�����������اف��ي��ة 
اإجنازات  عل���ى  الإط���العهم 
اأحم���د  ب���ن  ي���و�ضف  ج���ائزة 
ك����ان����و، وق�����دم ل���ه���م ب��ع�����س 

اإ�ضدارات اجلائزة.

مشاركة الدكتور سعيد بن عطية أبو عايل يف مؤمتر فاس

د. �سعيد بن عطية اأبو عالــي

ــــــــــــــــاءات اض

اخلدمة  و�ضام  اإ�ضبانيا  ملك  كارلو�س  خ��وان  امللك  اجلاللة  �ضاحب  منح 
�ضركة  اأعمال  عن  امل�ضوؤول  املدير  كانو  اللطيف  عبد  حممد  لل�ضيد  املدنية 
اإمارة اأبوظبي )جمموعة كانو( وذلك تكرميًا له  يو�ضف بن اأحمد كانو يف 
على تعاونه مع ال�ضفارة االإ�ضبانية لدى دولة االإمارات العربية املتحدة منذ 
افتتاحها وحتى االآن، وقد ت�ضلم االأ�ضتاذ حممد عبد اللطيف كانو الو�ضام 
وح�ضر  اأبوظبي،  مدينة  يف  اال�ضباين  ال�ضفري  مبنزل  اأقيم  حفل  يف  امللكي 
احلفل جمع من ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولني يف الدولة يتقدمهم �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
و�ضعادة الدكتور عبد اللطيف جا�ضم كانو املدير العام واملوؤ�ض�س لبيت القراآن 
يف البحرين، ويف كلمة ترحيبية باحل�ضور اأ�ضاد �ضعادة ال�ضفري غونزالو دي 
منذ  لل�ضفارة  الدائم  ودعمه  كانو  اللطيف  عبد  حممد  ال�ضيد  بدور  بنيتو 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  بني  الطيبة  العالقات  عزز  مما  افتتاحها 
ومملكة اإ�ضبانيا، وقد اأعرب �ضعادة االأ�ضتاذ عبد العزيز جا�ضم كانو رئي�س 
جمل�س اأمناء جائزة يو�ضف بن اأحمد كانو عن خال�س تهانيه لل�ضيد حممد 
كانو حل�ضوله على هذا التكرمي والتقدير الذي ح�ضل عليه من قبل مملكة 

اإ�ضبانيا ومتنى له كل التوفيق وال�ضداد.

جاللة ملك إسبانيا
 مينح وسام اخلدمة املدنية لألستاذ حممد عبد اللطيف كانو

حممد عبد اللطيف كانو
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احمللي  املــســتــوى  عــلــى  اجلــائــزة  إلصـــــدارات  ــتــوزيــع  ال خــطــة  التنفيذي  املــكــتــب  أكــمــل 
ــعــدد كــبــري مــن املــفــكــريــن واألدبـــــاء واملــثــقــفــني وإىل  واإلقــلــيــمــي حــيــث مت إرســـاهلـــا ل
ــة. ــي واألدب والعلمية  الثقافية  واهلــيــئــات  املــؤســســات  وكــذلــك  املــســؤولــني  مــن  عــدد 

املكتب التنفيذي يكمل خطة
التوزيع ملطبوعات اجلائزة اجلديد

ــــــــــــــــاءات اض







ال���ع���دد ال��خ��ام��س84
رج�����������ب 1433ه���������������
م����اي����و ٢٠1٢م������������

مجلة ثقافية نصف سنوية – تصدرهــا جـــائزة يوسف بـــن أحمــد كــانو

مـ
٢٠

١٢
و 

ماي
 - 

هـ
١٤

٣٣
ب  

ج
  ر

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

س 
ام

خ
 ال

دد
ع

 ال
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

ية
اف

ثق
 ال

ـو
نـــ

كا

المسكوكات اإلسالمية 
 )٢-٣(

»د. عبد اللطيف جاسم كانو«

التــــدخين
أ.د. أحمد عبد اهلل ثابت

الجريمة االقتصادية في 
عصر العولمة

د. شريف طلعت السعيد
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