
جمتمعنا  على  جديدة  بظاهرة  لي�ست  هي  رمبا 
العربي واكرب دليل على ذلك وجود كتب التف�سري 
الآونة  يف  ولكن   , الر�سول  زمن  اىل  تعود  التي 
الأخرية اخذت هذه الظاهرة حيز كبري يف مواقع 
اإىل  الأمر  حتول  درجة  اإىل  الجتماعي  التوا�سل 
ول�سيما  الن�ساء.   اإىل  بالن�سبة  خا�سة  هو�س, 
التي  التلفزيونية  الربامج  هي  انت�سارا  الأكرث  ان 
على  ال�ستغال  اأن  غري  كبري  ب�سكل  انت�رشت 
الأحالم يجري بطريقة بداغوجية ولي�س باأ�سلوب 
علمي. اأكد "خالد عبا�س" اأن تف�سري الأحالم لي�س 
وخطته  ونظرياته  اأ�سوله  له  "العلم  وقال:  بعلم, 
املنهجية؛ لفتًا اإىل اأن ع�رش الأنبياء انتهى, وهو 

ل يرى اأي ثقة يف اأي م�سدر للتف�سري الآن".
وراأى اأن هناك الكثري ممن باتوا ميتهنون تف�سري 
املادي  الك�سب  على  احل�سول  اأجل  من  الأحالم 
ي�ستغل  َمن  وهناك  وال�سلطة,  والقوة  وال�سهرة 
ن�سبة  اأن  اإىل  م�سرياً  الن�ساء؛  ابتزاز  يف  املهنة 
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اإىل %80.. ورداً على اأ�سباب جلوء املراأة اإىل تف�سري 
للبع�س؟  �سهلة  كفري�سة  يوقعها  مما  الأحالم؛ 
مما  الرجل؛  من  اأكرث  عاطفية  "املراأة  خالد:  قال 
وال�سعي  الأحالم  تف�سري  للبحث عن  تلجاأ  يجعلها 
َعاف  �سِ بع�س  َدَفَع  العامل  وهذا  الغيبيات,  وراء 
ا�ستغاللها".   اإىل  املف�رشين  من  املري�سة  النفو�س 
املجتمعية  الثقافة  من  اأ�سفه  عن  "خالد"  وعربرّ 
التي باتت ُتَعزرّز البحث يف الغيبيات, وعدم الر�سا 
مت�سائاًل:  املفقودة؛  ال�سعادة  عن  بحثًا  بالواقع 
كان  لو  حتى  الأحالم  تف�سري  من  الفائدة  "ما 
فيما  حلم؟".  على  حياتنا  نبني  وكيف  �سحيحًا, 
والإعالم  الوعي  �سعف  "اإن  ح�سن:  علي  يو�سح 
َلِعَبا دوراً خطرياً يف تعزيز ثقافة تف�سري الأحالم 
راً  ذرّ وجعلها �سوقًا رائجة لكثري من الأ�سخا�س؛ ُمَ
عن  الف�سائيات  يف  بثها  يتم  التي  ال�ساعات  من 
الالوعي  يف  ترت�سخ  باتت  حتى  الأحالم؛  تف�سري 
الأحالم  مف�رشي  "علي"  وطالب  الأفراد".  لدى 
العلمية  بالدرا�سات  تف�سريهم  حقيقة  اإثبات 

العلمي, ومتابعة احللم والتف�سري وِن�َسب  والبحث 
احلقيقة فيه؛ حتى يكون امل�ساهد على وعي وعلم 
وت�ساءل  الأحالم.  تف�سري  يف  امل�سداقية  بن�سب 
معايري  هناك  يكون  ل  "ملاذا  حديثه:  نهاية  يف 
ي الأحالم ومتابعة م�ستمرة لهم, واإجازة  مُلَف�رشرّ
ُي�سهد  كبرية  هيئة  ِقَبل  من  ُتَنُح  التخ�س�س  يف 

لها بال�سدق واملهنية؟".
الأخطاء  هذه  طعمة"  عمار   " انتقد  فيما 
فئة  من  النفو�س  �سغاف  بع�س  من  الأخالقية 
�ساذة ممن يدرّعون تعبري الأحالم, وقال: "يحدث 
الأعمال  جميع  بل  التخ�س�سات؛  جميع  يف  هذا 
الن�سبة  اأنها تكون  اإىل  التي تتعلق باملراأة؛ لفتًا 
الهيئات  تقارير  تفيد  كما  غريها,  يف  الأكرب 
الخت�سا�س,  جهات  لدى  الأخالقية  والق�سايا 
واأرجع ذلك اإىل غياب تقوى اهلل وخمافته, وعدم 
وعن  ال�ساذة".  ال�سلوكيات  لهذه  عاقبة  معرفة 
الأحالم  مف�رش  يعرفها  اأن  ينبغي  التي  البيانات 
عن املراأة قال: "كاأي حالة ا�ست�سارية, ما يكون 
ل  وهو  الروؤيا,  �ساحبة  وحال  بالروؤيا  تعلق  له 
والوظيفية  الجتماعية  حالتها  معرفة  يتجاوز 
فقط  وذلك  الروؤيا؛  خالل  من  يت�سح  مل  اإذا 
مدود  اأنه  موؤكداً  وتخ�سي�سه؛  الرمز  لتوجيه 
ال�رشعية  الآداب  يتجاوز حدود  بال�ست�سارة, ول 
اخللقي  وامليثاق  الفن  لهذا  املرعية  والأنظمة 
لذلك  الرادع  هي  اهلل  مراقبة  ذلك  وقبل  للمهن؛ 
باإذن اهلل".  واعترب عمار , ابتزاز بع�س مف�رشي 
حتت  املراأة؛  حاجة  ا�ستغالل  اأو  للن�ساء  الأحالم 
اأو طبي مر�سًا نف�سيًا خطرياً,  اأي م�سمى تعليمي 
وجرمية  اجلميع,  من  ممقوتًا  اأخالقيًا  و�سذوذاً 
ذلك  ُمرجعًا  والأنظمة؛  ال�رشائع  عليها  تعاقب 
وقال:  املجرمني.  لهوؤلء  ال�سحية  ل�ست�سالم 
وبالغ  ر�سمي  اإجراء  بعمل  تبادر  اأن  بد  "ل 
املخت�سة  الأمنية  اجلهات  اأو  للهيئات  �سواء 
اأن   , كاظم  امري  وراأى   اجلنائية".  بالأخالقيات 
من  كبرية  الأحالم حتظى مبتابعة  تف�سري  برامج 
متابعة  اأكرث  املراة  اأن  موؤكداً  والرجال؛  الن�ساء 
لإح�سائيات  "وفقًا  وقال:  العاطفية",  لطبيعتها 
اأجريت يف دول العربية, وجدت اأن املراأة اأكرث من 
الرجل بن�سبة ثالثة اإىل واحد", وب�سوؤاله عن بع�س 
"اإنهم  اأجاب:  الن�ساء  يبتزون  الذين  املف�رشين 
ن�سبة قليله للغاية ل ميثلون العلم واأهله"؛ مبينًا 
اأن تف�سري الأحالم علم �رشيف له اأ�سوله واأدواته, 
َبْيد اأن امل�سكلة تكمن يف ت�سدي غري املتخ�س�سني 
له. وقال: "اإن هدف البع�س من تف�سري الروؤى هو 
تف�سري  ا�ستعرا�س مللكات  ولي�س  البيوت,  اإ�سالح 
اإذا  املراأة  اإر�ساد  اإىل  املف�رشين  داعيًا  الأحالم؛ 
اإذا  ال�سمت  والتزام  تفيدها,  الروؤيا  اأن  وجدوا 
كانت الروؤيا �ستوؤدي اإىل ا�سطراب اأ�رشي, ون�سح 
قد  جمهولني  مبف�رشين  الت�سال  بعدم  املراأة 
مع  والتوا�سل  م�سبوهة,  لأغرا�س  ي�ستغلونها 

اإذا  وعما  والدين".  والعلم  بالأمانة  امل�سهورين 
اأو�سح  فقط,  للرجال  مهنة  الأحالم  تف�سري  كانت 
امتلكت  اإذا  املجال,  هذا  يف  تتفوق  قد  املراأة  اأن 
"ام  الأحالم  مف�رشة  اأرجعت  ال�رشعي.    العلم 
للن�ساء؛  الأحالم  مف�رشي  بع�س  ابتزاز  يو�سف" 
وقالت:  الأحالم,  تف�سري  علم  على  دخالء  لوجود 
"منذ 6 �سنوات ومع بداية التحاقي بهذا املجال, 
مل ن�سمع نهائيًا بهذه الق�سايا, ومع تزايد قنوات 
برزت  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإعالم 
بـ"املبتزين"  هوؤلء  وا�سفة  امل�سكالت"؛  هذه 
ال�سديد  الأ�سف  "مع  وقالت:  باملف�رشين,  ولي�سوا 
وانعدام  الديني,  الوازع  �سعف  من  هوؤلء  يعاين 
من  املراأة  يو�سف"  "ام  ُتْعِف  ومل  الأمانة". 
ابتزاز مف�رش  ت�ساهم يف  "اإنها  امل�سوؤولية وقالت: 
معلوماتها  اإعطائه  يف  تت�ساهل  عندما  الأحالم, 
وعندما  معه,  احلديث  يف  وتتهاون  ال�سخ�سية, 
واأمانته"؛  دينه  يف  املوثوق  املف�رش  تختار  ل 
ذرّرة اإياها من التفريط يف بياناتها ال�سخ�سية,  ُمَ

وقالت: "هناك معلومات ل يجب للمراأة اإعطاوؤها 
للمف�رش؛ كعالقتها احلميمة مع زوجها, وتعاملها 
مع الأ�رشة, واأي�سًا ل تخربه ب�سكلها وموا�سفات 
بعالقتها  تخربه  ل  للفتاة  وبالن�سبة  ج�سدها, 
العاطفية؛ لأنه رمبا ي�ستغلها ويحاول ابتزازها". 
للن�ساء  بتف�سريها  تقوم  التي  الأحالم  اأكرث  وعن 
الأحالم؛  بتف�سري  مهوو�سات  "اأكرثهن   : قالت 
فاملراأة الغيورة على زوجها ت�ستف�رش عن اأي حلم؛ 
خوفًا من اأن يتزوج عليها, والعقيم اأي�سًا ت�ستف�رش 
ق لها الإجناب, والفتيات ي�ساألن  قرّ عن اأي روؤيا حُتَ
مطالبة  يتزوجن"؛  جتعلهن  التي  الأحالم  عن 
واإذا  الأحالم,  تف�سري  فقط  األ جتعل هدفها  املراأة 
الأحالم  مف�رش  ت�ست�سري  اأن  حلم  تف�سري  اأرادت 
تقع  ل  والدين؛ حتى  والثقة  باخلربة  له  امل�سهود 
اإىل  ي�سار  ال�سعيفة".  النفو�س  ذوي  براثن  يف 
باملجال,  املهتمني  ح�سب  والروؤى,  الأحالم  اأن 
الكامنة  وال�رشاعات  والرغبات  الأفكار  تت�سمن 
تظهر  التي  والأ�سياء  قبل,  من  الباطن  العقل  يف 

اأحالمنا عادة هي تعبري عن رغبات مكبوتة  يف 
ل ن�ستطيع اإظهارها لالآخرين يف الواقع, اأو بع�س 
التطلعات والأمنيات التي لي�س مبقدورنا الو�سول 
النوم  اأثناء  متاحة  الفر�سة  وتكون  عمليًا,  اإليها 
متويات  من  وهي  الأ�سياء,  هذه  عن  للتنفي�س 
الذي نعجز  الإ�سباع  لنا  الباطن مبا يحقق  العقل 
الأحالم,  اأن  حيث   , اليقظة  اأثناء  الواقع  يف  عنه 
من املنظور العلمي, هي عبارة عن �سورة لكيان 
الإن�سان اخلفي وحقيقته الروحية والنف�سية, لهذا 
عن  لي�س تخريفًا, ولي�ست جهاًل وبعداً  فتف�سريها 
والقيا�س  ال�سليم,  واملنطق  والعقالنية,  العلمية, 
يربز  نوعني,  اإىل  الأحالم  وتنق�سم  ال�سحيح.  
الروؤيا ال�ساحلة,  اإطار  اخلطابي, الأول يدخل يف 
واإلهام  باطني,  روحي  ك�سف  عن  عبارة  وهي 
اأ�رشار  عن  عبارة  الثاين  النوع  يعد  بينما  رباين, 
ا حوله, ولكنها  خفية خا�سة, يخفيها الإن�سان عمرّ
ترتكز يف العقل الباطن, وهذا النوع من الأحالم 
الأمرا�س  لكت�ساف  النف�س  علماء  عليه  يعتمد 

الر�سمي فمال  ويقول �سهاب وقد تخلى عن حذره 
ذلك  يف  ماحدث  ق�س  ثم  مقعده  يف  اخللف  اىل 
فاذا  الفجر  �سالة  لقامة  متوجها  اليوم:كنت 
كان  الذي  الكامريا  �سا�سة  من  املنبثق  بال�سوء 
�سحب  يف  الروؤية  و�ساعت  فجاأة  خفت  ي�سطع 
احدى  يف  خلل  او  عطل  حدوث  من  الت�ساوؤلت 
ال�ستياء  عالمات  مالمه  على  وبدت  �سا�ساتها, 
والتذمر وهو يوا�سل حديثه:مل ا�ستطع ان ا�ستوعب 
ماجرى يف ذلك اليوم لو انني انتظرت كما ينتظر 
القط خروج الفاأر من جحره  للق�ساء عليه  ملا لذ 
اثناء  �سببته  الذي  ال�سجيج  ب�سبب  بالفرار  الل�س 
التوجه اىل الطابق الثاين فكل حركة يف غري ملها 
دون  ذلك  قال  فر�سة جناته,  يفقد  الن�سان  جتعل 
تغ�سى  كانت  التي  التهام  روح  اخفاء  يحاول  ان 
لهجته: ال�رش موجود يف اطيب النا�س واقربهم الينا 
رمبا كان الل�س احد املقربني الذي لديه علم م�سبق 
كان  ال�رشقة  عمليات  من  فالكثري  بتحركاتنا, 

بطلها الول والخري القارب!
ثم قال �سهاب او ابو مرت�سى كما يكنى يف منطقة 
وجود  احلديث:"لول  جمرى  ليغري  ال�سعبية  �سكنه 
املنزل   �سطح  على  و�سعناها  التي  الكامريات  تلك 
م�سمى  حتت  اموالهم  �رشقوا  من  عداد  يف  لكنا 
»ال�سطو امل�سلح« لت�سجل الق�سية يف نهاية املطاف 

�سد جمهول".
معرفة  اأو  املجرمني  اأثر  اقتفاء  اآلية  "تكون 
ال�ستخباراتية  املعلومة  طريق  عن  �سخو�سهم 
الراأي  لثارة  و  الأمنية,  اجلهات  لدى  املعتمدة 
بن�رش  عليه  املعتدى  الدار  �ساحب  يقوم  العام 
وهذا  الإجرامية  باجلهة  اخلا�س  الفيديو  مقطع 
الغالبي  احمد  رامي  القانوين  امل�ست�سار  اكده  ما 
م�سيفا:"وهناك من يقوم بن�رش اعالن عن مكافاأة 
يف  الظاهرين  ال�سخا�س  على  يتعرف  ملن  مالية 
لذلك  احلالت,  من  الكثري  يف  يحدث  كما  الفيديو, 
يجب على الدعاء العام التحرك يف حماية كل من 
يديل مبعلومٍة تو�سل اىل اجلناة واتخاذ الإجراءات 
كانت  وان  مطالبة  اية  من  بحمايتهم  القانونية 

ع�سائرية"
ويعود ابو مرت�سى ليكمل حديثه ووجهه م�سحون 
بعوامل القلق والتوتر: "ان ن�سب كامريات املراقبة 
ال�رشقة  عمليات  ازدياد  ظل  يف  جدا  �رشوري  امر 
انت�سار  عن  ف�ساًل  العا�سمة,  يف  امل�سلح  وال�سطو 
لزامًا  اأ�سبح  لذلك   , خمتلفة  جهات  بيد  ال�سالح 
املراقبة  كامريات  ي�سع  اأن  مواطن  كل  على 

ب�رشقة  تقوم  التي  الجرامية  الع�سابات  ملراقبة 
كلف  مهما  عنها  والبالغ  واملوؤ�س�سات  املنازل 
الكرب  النجل  مرت�سى  اجلملة  اكمل  ولكن:   المر 
للحاج �سهاب ب�سوت مليء بالمل: " على الرغم من 
اليجابيات التي تقدمها كامريات املراقبة ال انها 
لدى  الحراج  ت�سبب  قد  التي  ال�سلبيات  من  لتخلو 
ا�ستخدامها, فهناك من يجدها و�سيلة لالطالع على 
احلقيقي  الغر�س  عن  بعيدا  البيوت  وا�رشار  خفايا 
يقوم  من  هناك  ان  خا�سة  اجله  من  وجدت  الذي 
حديث  اي  ت�سجيل  عند  البتزاز  لغر�س  بتوجيهها 
لتلك  الفر�سة  اتاح  وما  به!  مرغوب  غري  يكون  قد 
للمراقبة  التكنولوجي  والتطور  احلديثة  التقنيات 

عن بعد عن طريق الهاتف النقال.
الفيديو  ت�سليم  او  ن�رش  من  املواطنني  امتناع   "  

للجهات املعنية يف حالة حدوث اي فعل اجرامي 
يعر�سهم للم�ساءلة القانونية" بهذه العبارة ا�ستهل 
املجتمعية  ال�رشطة  ودرا�سات  اعالم  م�سوؤول 
من  "الكثري  ان  اىل  م�سريا  حديثه  الربيعي  ح�سني 
وال�سكوى  التبليغ  ثقافة  اىل  يفتقرون  املواطنني 
المن  م�ستوى  تعزيز  عملية  يف  ارباكًا  مماي�سبب 
دليل على  الكامريات  فن�سب  البلد,  وال�ستقرار يف 
خمتلف  يف  ون�رشها  وامل�سوؤولية  والدراك  الوعي 
ك�سف  و  املمتلكات  حماية  يف  ي�ساعد  املناطق 
لنها  وتوثيقها  العتداءات  ور�سد  ال�رشقة  حالت 
تعد دلياًل ماديًا اثناء التحقيق يف جرائم ال�رشقات 
والعتداءات وت�ساعد على التعرف على الرهابيني 
يف  الرهابية  العمليات  بتنفيذ  يقومون  الذين 
املناطق ال�سكنية والتجارية, كما ميكن من خاللها 

ومراقبتهم  والغرباء  املريبني  ال�سخا�س  ر�سد 
وال�ستخبارية  المنية  الجهزة  ابالغ  يتم  ان  اىل 
القريبة من مكان الر�سد, لذلك يجب ا�ساعة اهمية 
اية  عن  والتبليغ  املواطنني  بني  الكامريات  ن�سب 

�رشقة مهما كانت ب�سيطة".
" ومل يقت�رش عمل كامريات املراقبة على احلرا�سة 
فهناك  وغريها  املحال  او  التحركات  مراقبة  او 
لر�سيف  ا�سيفت  الكامريات  ر�سدتها  مواقف 
ال�سدقاء  بني  حتدث  التي  الطريفة  الذكريات 
ابت�سامة  مرت�سى  �سفتي  على  ذكريات  فر�سمت 
�سعيدة وغمغم قائال: "الكثري من املواقف الطريفة 
قمنا  اذ  توثيقها,  املراقبة  كامريات  ت�ستطيع 
وقوع  حلظة  �سجل  الذي  الفيديو  وحفظ  بار�سفة 
اجللو�س  يحاول  بينما  الكر�سي  على  من  �سديقنا 

املتوا�سل  ال�سحك  من  موجة  جعل  ما  عليه 
الفيديو  مقطع  ن�رش  قررنا  ولذلك  علينا,  ت�ستحوذ 
ا�سبح  الذي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
مرت�سى  ابو  وت�ساءل  اي�سا  الف�سائح  لن�رش  و�سيلة 
خمتتما حديثه عن �سبب انت�سار فيديوهات خا�سة 
بجرائم �رشقة مل يتم البالغ عنها ا�سال على مواقع 

التوا�سل )الفي�سبوك(
الوىل  باحلروف  مكتفيا  م(   , )ك  ال�سائغ  اأجاب 
ان  الرغم من  قائال:"على  اأمنية  ا�سمه ل�سباب  من 
ان  ال  الكامريات  ي�سعون  ال�ساغة  مال  اغلب 
ليتم  التي  املبطنة  ال�رشقة  اىل  يتعر�س  اكرثهم 
اكت�سافها ال بعد فوات الوان, فاغلب ال�رشقات مل 
قبل  من  عليها  التعاون  يتم  بل  منفرد  ب�سكل  تكن 
ول�سعوبة  ال�سارق,  والثاين  ال�ساتر  الول  �سخ�سني 
باعادة  املحال  با�سحاب  يدفع  اليهم  الو�سول 
والتقاط �سورة  البطيء   بالت�سوير  الفيديو  �رشيط 
مقربة ملن قام بال�رشقة �سواء اأكان رجاًل او امراأة 
يجد  ان  امل  على  )الفي�سبوك(  موقع  على  ون�رشها 

من يتعرف عليهم". 
وزارة  لدى  كانت  بحزم:"ولو  قال  ثم  حلظة  تريث 
الدول املتقدمة  الداخلية قاعدة بيانات ذكية مثل 
لكان ك�سف ال�سارق ا�سهل بكثري عن طريق التعرف 
وزارة  بيانات  مع  ومطابقتها  وجهه  مالمح  اىل 
بعمليات  املعنية  المنية  اجلهات  او  الداخلية 

اجلرمية املنظمة".
نربا�س  املقدم  بغداد  �رشطة  عالقات  مدير  ويقول 
بالزام  بغداد  �رشطة  قائد  "نا�سدنا  علي:  ممد 
اأ�سحاب املحال التجارية الكربى بو�سع كامريات 
الرئي�سة  التقاطعات  و عند  اأمام مالهم   املراقبة 
ك�سف  يف  الأمنية  القوات  مل�ساعدة  والفرعية 
غري  احلالت  من  وغريها  امل�سبوهة  الن�ساطات 
هذه  املجتمع,  يف  ف�سادا  ت�سبب  التي  القانونية 
فائدة  على  التاأكيد  لغر�س  جاءت  التوجيهات 
الكامريات يف ك�سف ال�رشقات واجلرائم التي باتت 
وحتى  املباين  وعلى  الطرقات  يف  تنت�رش  اليوم 
ا�سبح  لذلك  واحلكومية,  الأهلية  املوؤ�س�سات  داخل 
و�سع الكامريات �رشورة كربى يف املجال المني 

لغر�س ا�ساعة المن والمان بني املواطنني".
اهبة  على  "نحن  با�رشار:  حديثه  املقدم  ويختتم 
الفوري  والتحرك  ال�سكاوى  ل�ستقبال  ال�ستعداد 
او  ميدانية  اأكانت  �سواء  جرمية  اية  على  للق�ساء 
ارهابية, لذلك على املواطن ان ليرتدد نهائيا عن 
البالغ عن ال�سخا�س امل�سبوهني او عن اية عملية 
الأفعال  هذه  تنفيذ  عليهم  الفر�سة  لتفويت  �رشقة 

الجرامية". 

هوس تفسير األحالم... سلوكيات شاذة وابتزاز علني 

كاميرات المراقبة .. خفايا وحكايات تظهر المخفي من التجاوزات
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كان ظالم الليل ين�سحب 
ايذانا ب�سباح جديد عندما 

تفاجاأ احلاج �سهاب باأن 
�سا�سة احدى الكامريات 

التي كانت منذ ب�سع �ساعات 
تعمل ب�سكل طبيعي قد 

ارتفعت درجة وحتولت 
اىل قطعة �سوداء، فتحرك 

بقلق باجتاه االخرى وهو 
ينظر يف �سا�ساتها فاذا 

ب�ساب ملثم يتوجه نحوها 
ليغري م�سارها، والن االقدار 

ت�سعنا يف بع�ض االحيان 
يف موقع امل�سوؤولية حيث 
يتعذر علينا اتخاذ القرار 

ال�سليم يف الوقت ذاته �سرخ 
احلاج �سهاب باأعلى �سوته 

ويف حركة مرتبكة م�سى 
م�سرعا اىل الطابق الثاين 

لتحدث حلظة مباغتة الذ 
على اثرها ال�سارق بالفرار  
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