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� إعداد /د .معتز حميي عبد احلميد
من أغرب القضايا

�شما�س الكني�سة...
والقتل الرحيم !

م���دف���ع ال�������س���ح���ور ..ج����اء م���ت����أخ���ر ًا !!
كان ��ت ليل ��ة م ��ن لي ��ايل رم�ض ��ان ،تن ��اول
الزوج (� ��س) فطوره على عج ��ل وارتدى
مالب�س ��ه وودّع زوجت ��ه ،كان الأمر عادي ًا،
لكن ل�سب ��ب جتهّله ،دمعت عين ��ا الزوجة.
ابت�سم يف وجهها وهَ َّم باخلروج اىل عمله
مبحط ��ة الوقود اخلا�صة يف طريق بغداد
باجتاه التاجي .عقارب ال�ساعة جتاوزت
الثامنة م�ساءً� .صديقه نادى عليه وهو من
داخ ��ل حمطة الوقود ،ولبّى نداء �صديقه.
جل�س ��ا مع� � ًا يتجاذب ��ان �أط ��راف احلديث،
فاللي ��ل طويل ،و�سوف تنته ��ي ال�سيارات
م ��ن الدخول اىل املحطة للت ��زوّ د بالوقود
بع ��د �ساعت�ي�ن ،ويخلو ال�شارع م ��ن املا ّرة
وال�سيارات .وظن الإثن ��ان � ّأن هذه الليلة
ك�سابقتها �ستمر ب�سرعة !
وبينم ��ا كان املُجن ��ى علي ��ه (� ��س) يغ�س ��ل
�أر�ضي ��ة املحط ��ة و�إدارته ��ا م ��ن الداخ ��ل،
كان ��ت ال�ساع ��ة تق ��ارب العا�ش ��رة م�س ��اءً،
�سوف يغلق ��ان املحطة ويب ��د�آن احلرا�سة
بالتن ��اوب اىل حني موعد ال�سح ��ور� ..إ ّال
�أن املفاج�أة كانت ت�ستعد لالقتحام وتف�سد
ج ��و الأم ��ان يف املحط ��ة :ثالث ��ة ملثمون
يرت ��دون قف ��ازات �س ��ود وكليت ��ات ّ
تغطي
كل مالم ��ح وجوههم �إال العينني ،يحملون
بني �أيديهم بنادق كال�شنكوف ينزلون من
�سيارة �س ��وداء الل ��ون ،وب�سرع ��ة دخلوا
املحط ��ة ،وطلب ��وا م ��ن (� ��س) ت�سليمه ��م
�إيراد املحطة اليومي .رف�ض الرجل وهو
يرجت ��ف و�صديقه اىل ج ��واره ..وما كان
م ��ن امللثمني الثالث ��ة �إ ّال �أن �أطل ��ق �أحدهم
ع ��دة �أع�ي�رة ناري ��ة يف اله ��واء لإرهاب ��ه
و�صديق ��ه ،لك ��ن (� ��س) رف� ��ض �أن يفت ��ح
القا�ص ��ة ،فهو م�ؤمتن عليها حتى ولو كان
الثم ��ن حياته .فم ��ا كان م ��ن امل�سلحني �إ ّال
�أن �أطلق ��وا ع� �دّة �أعرية ناري ��ة عليه �أودت
بحياته على الفور.
يف ه ��ذه الأثناء� ،ساد ج� � ٌو من الرعب يف
غرفة الإدارة وامتلأت بدماء املُجنى عليه

ال ��ذي �أ�صبح جثة هامدة ،ث ��م قاموا بفتح
القا�ص ��ة و�سرق ��ة �أك�ث�ر م ��ن ( )50مليون
دينار ،ث ��م اعتدوا على �صديق ��ه ب�أخم�ص
البنادق و�أوقعوه �أر�ض ًا وهو فاقد الوعي
والذوا بالف ��رار! مل مت ��ر �س ��وى دقائ ��ق،
حت ��ى ح�ضرت �إح ��دى ال�سي ��ارات للتزوّ د
بالوق ��ود ،فاكت�ش ��ف �سائقه ��ا جث ��ة (� ��س)
ملق ��اة عل ��ى �أر�ضي ��ة الإدارة و�صديقه يف
حال ��ة �إعي ��اء �شدي ��د .اجت ��ه ال�سائ ��ق اىل
�إح ��دى الدوري ��ات القريب ��ة يف ال�ش ��ارع
الع ��ام ،و�أخربه ��م مبا �شاه ��ده يف حمطة
الوق ��ود .ح�ض ��رت جمموعة م ��ن اجلنود

حاولت ّ
ُ
التخل�ص
من زوجي
باالنتحار..
ولكن!!

رفع ��ت الزوج ��ة "ر.ع" ،دع ��وى تفري ��ق �أم ��ام حمكم ��ة الأح ��وال
ال�شخ�صية يف الكرادة ،طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها الذي
ع ّنفه ��ا طوال  14عام ًا ،م ��دة زواجهما ،ورف� ��ض تطليقها وا�ستغل
معارفه ونفوذه للت�ضييق عليها و�إجبارها على البقاء يف ع�صمته،
م ��ا دفعه ��ا للتفك�ي�ر يف االنتح ��ار ،ح�سب م ��ا ذكرته ،ك�آخ ��ر �سالح
للهروب من اجلحيم الزوجي الذي �أجربت على العي�ش به.
ق�صت الزوجة حياتها �أمام الباحثة االجتماعية يف املحكمة قائلة:
ّ
"وقعني حظي العاثر يف رجل ال ميلك �ضم ً
ريا ،وقلبه عبارة عن
حج ��ر ،يتاج ��ر يف كل �ش ��يء ،وي�ستغ ��ل النا� ��س يف كل حاجة وله
عالق ��ة مع كب ��ار املجرمني واخلارجني عن القان ��ون ،لكي يزيد من
�أرباح ��ه ويك�سب الأموال بكل طريقة ،حت ��ى و�إن كانت حرام ًا ،ما
جع ��ل �أيامي معه عبارة عن عذاب ،ف�شهد املوت كل حلظة اعرت�ض
فيه ��ا على ت�صرفاته ،وطالبته فيها بعتقي وتطليقي وتركي �أعي�ش
بعيد ًا عن امل�ستنقع الذي يعي�ش فيه".
و�أك ��دت الزوج ��ة" :طوال ال�سن ��وات الـ 14التي جمعتن ��ي و�إياه،
حاولت فعل كل �شيء لأتخل�ص منه ويتخلى عن عناده يف �إجباري
على العي� ��ش ب�صحبته ،لكن و�صل به اجلربوت �إىل ا�ستمالة �أخي
لريجعني �إىل البيت بعد �أن هربت منه �إثر �ضربه يل �ضرب ًا كاد �أن
ينهي حياتي".
وتابع ��ت الزوجة امل�سكين ��ة" :حاولت اللج ��وء للأ�صدقاء والأهل
حت ��ى �أج ��د من يعولن ��ي و�أبعد عن الع ��ذاب الذي يمُ ار� ��س �ضدّي،
ولكن ��ه بعالقته ونفوذه ،ت�س ّب ��ب يف ف�شل كل حماوالتي ،م�ستعين ًا
باخلارج�ي�ن ع ��ن القان ��ون ومتعاطي املخ ��درات لتهدي ��دي بالقتل
وخطف طفلتي مني وحرماين منها".
و�أك ��دت الزوجة :حاول ��ت التخل�ص من حيات ��ي باالنتحار ،ولكنه
حتى املوت حرمني منه بعد �أن ذهب بي للم�ست�شفى و�أنقذ حياتي،
وقال يل ،حتى املوت ال ي�ستطيع �أن يجعلك تهربني مني".

و�ضاب ��ط ال�سيط ��رة اىل املحط ��ة ،وبد�أت
بالتحقي ��ق يف واقع ��ة الت�سلي ��ب .ظ ّن ��ت
ال�شرطة �أن امل�س�ألة كلها لن ت�ستغرق �أيام ًا
قليل ��ة و�س ��وف يتم القب�ض عل ��ى املتهمني
وتقدّمه ��م للعدال ��ة .املعلوم ��ات الت ��ي
جمعته ��ا ال�شرط ��ة عن املُجن ��ى عليه ت�ؤكد
�إنه ح�س ��ن الأخالق ومل مي ��ر على زواجه
�سوى ع�ش ��رة �شهور ،و�أ�سرت ��ه متو�سطة
احلال .والده يعمل جن ��ار ًا �أقعده املر�ض
ع ��ن العمل .ال توج ��د بينه وب�ي�ن �أيّ �أحد
م�ش ��كالت �أو ع ��داوات حت ��ى زميل ��ه يف
املحطة مل ي�شاهد ه�ؤالء �أو يتعرف عليهم

ً
قضايا أثارت جدال

�أو ا�ستط ��اع �أن يح ��دد مالحمهم لل�شرطة،
لأنه ��م كان ��وا يرت ��دون كليت ��ات ّ
تغطي كل
الوج ��ه وي�ستقل ��ون �سي ��ارة "جم�س ��ي"
�س ��وداء اللون وب ��دون لوح ��ات معدنية.
يب ��دو �أنه ��ا جرمي ��ة غام�ضة ُت�ض ��اف اىل
اجلرائ ��م الإرهابية وال�سطو امل�سلح الذي
�أخذ ينت�شر على الطرق اخلارجية .
�إفادة الأب
يف اثن ��اء تدوي ��ن �إف ��ادة الأب ،ذكر �أمام
القا�ضي :ابني هو الذي ينفق على املنزل.
قتلوا ابني وزوجته التي كانت على و�شك

الإجناب ،ولدت له طفلة �صغرية هي الآن
ت�س�أل عن �أبيها وتعتقد �أن كل واحد ي�أتي
اىل هن ��ا هو والده ��ا .لن يرت ��اح قلبي �إ ّال
بع ��د القب� ��ض عل ��ى اجلن ��اة الذي ��ن قتلوا
ابني ...حينم ��ا �أ�شاهد ابنته �أمامي وهي
تلهو وتلع ��ب� ،أبكي من �ش� �دّة الت�أثر على
م�ستقب ��ل وم�صري ه ��ذه الطفل ��ة التي قتل
والده ��ا دون �أن ت ��راه �أو يراه ��ا ه ��و ..ما
ذن ��ب هذه امل�سكين ��ة ؟ �أ�س� ��أل نف�سي ،متى
يتم القب�ض على املجرمني الذين �أ�صبحوا
جزء ًا من مافيات داع�ش املنت�شرة يف �أكرث
من مدينة.

ب��د�أت حماكمة مم ّر�ض �سابق
ي �خ��دم ح��ال �ي � ًا ك �� �ش �م��ا���س يف
ك�ن�ي���س��ة يف م�ن�ط�ق��ة ف�لان��در
ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة� ،أم� � ��ام حمكمة
اجل �ن��اي��ات يف م��دي�ن��ة ب��روج
يف �شمال بلجيكا ،لال�شتباه
يف قتله ع�شرات الأ�شخا�ص،
ي �ق��ول �إن� ��ه ك ��ان ي��ري��د �إن �ه��اء
عذاباتهم.
ه ��ذا الرج ��ل البال ��غ  61عام ًا،
�أوق ��ف يف �أي ��ار  2014بعدما
�أحيط الق�ضاء علم ًا مبعلومات
�أ�س� � ّر بها اىل طبيب ��ه النف�سي،
وتت�ضم ��ن �إق ��رار ًا ب�أن ��ه عم ��د
�إىل "قتل ع�ش ��رات الأ�شخا�ص
قت�ل ً�ا رحيم ًا" .وبعد اعرتافات
جزئية خالل التحقيق ،تراجع
املمر� ��ض ال�سابق ع ��ن �أقواله.
وب ��ات ينف ��ي الته ��م املوجه ��ة
�إلي ��ه ،وت�شمل قت ��ل "ما ال يقل
ع ��ن ع�ش ��رة" �أ�شخا� ��ص ،وفق ًا
لالدع ��اء ،بينهم والدته وثالثة
�آخرين من �أقاربه ومري�ضان.
غ�ي�ر �أن قائم ��ة ال�ضحاي ��ا ق ��د
تت�سع كث ً
رياـ وحتوي ع�شرات
الأ�سماء.
وب ��د�أ ب ��وب العم ��ل كممر�ض
الع ��ام  1978يف م�ست�شف ��ى
يف مدين ��ة مين ��ان يف منطق ��ة
كورت ��را ،ق ��رب احل ��دود م ��ع
فرن�س ��ا .و�أوق ��ف م�سريت ��ه
التمري�ضي ��ة بع ��د  32عام� � ًا
م ��ن اخلدم ��ة .غ�ي�ر �أن ��ه خ ��دم
بعده ��ا حتى الع ��ام  2011يف
امل�ؤ�س�سة نف�سها ،ب�صفته زائر ًا
رعوي ًا بعد �سيامته �شما�س ًا يف
فيفيلغيم غرب البالد.

ع�ضوات بالربملان الدمناركي يتعر�ضن للعنف من قبل ال�شريك

لطامل ��ا ارتبط ��ت ظاه ��رة العن ��ف �ض� � ّد الن�س ��اء ،خ�صو�ص� � ًا
املتخ�ص�ص�ي�ن ،ف� �� ّإن "مراكز الأزم ��ات" يف الواق ��ع ت�ستقبل الربمل ��ان .يقول �أ�ستاذ علم النف�س �أ�س ��ك �إلكيت� ،إن "العنف
ّ
ً
ّ
ّ
م ��ن ال�شري ��ك ،ب ��دول الع ��امل الثال ��ث يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام ن�س ��اء �أقل من الأرقام املعلن عنها ،ولأ�سباب خمتلفة .وتلج�أ النف�س ��ي مدمّر ،خ�صو�صا �إذا �أذل النا�س لفرتة طويلة ،و�إذا
اال�سكندنافي ��ة .رغ ��م ذل ��كُ ،تظهر تقاري ��ر ر�سمي ��ة� ،أن �آالف نح ��و �ألفي ام ��ر�أة و 1800طفل �إىل ه ��ذه املراكز اخلا�ضعة كان �ص ��ادر ًا عن �شريك احلياة �أو �أي �شخ�ص �آخر ،وبطريقة
الن�ساء يف الدمن ��ارك يتعر�ضن للعنف ،وبدرجات متفاوتة .لقوان�ي�ن اخلدمة االجتماعية والتي تدعهم ��ا الدولة حلماية ممنهج ��ة .وه ��و لي�س فق ��ط العنف ال ��ذي قد يدف ��ع ال�شريك
وبح�س ��ب تقاري ��ر �ص ��ادرة ع ��ن مرك ��ز الإح�ص ��اء والدائرة الن�ساء اللواتي يهربن من املنازل مع �أطفالهن ب�سبب العنف .لل�ص ��راخ يف وجه الآخر� ،إذا ما اختلفا على بع�ض الأمور".
االجتماعي ��ة املعنية بق�ضاي ��ا املجتمع وحتوالته ،يالحظ �أن ورغ ��م � ّأن القوانني متن ��ع ممار�سة �أيّ نوع من �أنواع العنف �إلكي ��ت �أع َّد �أبحاث ًا ع� �دّة تتعلق بـ "العن ��ف النف�سي وت�أثريه
هناك زي ��ادة م�ضطردة يف �أعداد الن�س ��اء اللواتي يتعر�ضن �ضد ال�شري ��ك وغريه يف املجتمع ،مبا في ��ه "العنف النف�سي يف النا� ��س" ،الفت� � ًا �إىل �أن "العنف النف�س ��ي ال يثري اهتمام
لعن ��ف ج�س ��دي ونف�س ��ي� .أح ��د التقاري ��ر احلديث ��ة يُظه ��ر ال ��ذي يت�ضم ��ن نوع ًا من التحق�ي�ر لفرتة زمني ��ة طويلة ،مع املجتمع يف العادة .من هنا ،يجب توعية النا�س حول الدمار
تع ّر� ��ض � 29ألف امر�أة يحمل ��ن اجلن�سية الدمناركية للعنف �إهان ��ات وانته ��اكات وتهدي ��دات ت�ت�رك ندوب ًا نف�سي ��ة"� .إال ال ��ذي يحدثه" .وي�شدد على وجوب �إق ��رار قوانني للحد من
م ��ن قب ��ل ال�شريك �سنوي� � ًا .و�شه ��د ع ��ام  2016اكتظاظ ًا يف �أن الأم ��ر مقل ��ق ،وقد بات حم ��ل جدل يف املجتم ��ع م�ؤخر ًا .العن ��ف النف�س ��ي "لو كان هن ��اك قوانني وا�ضح ��ة ،لن يكون
مراك ��ز الإيواء .ويقدّر مع� �دّو التقرير ،ت�أ ّث ��ر � 33ألف امر�أة ولوحظ انت�شار العنف النف�سي بحق الن�ساء املنخرطات يف لدين ��ا �آالف ال�ضحاي ��ا خالل ال�سنوات اخلم� ��س املقبلة ،لكن
م ��ن ج ّراء العن ��ف� ،إ�ضافة �إىل � 33ألف طف ��ل .ووفق ًا لأرقام ال�سيا�س ��ة يف الآونة الأخرية ،علم ًا �أن بع�ضهن ع�ضوات يف الأم ��ر يحت ��اج �أو ًال �إىل حمالت توعية ح ��ول خماطر العنف

حظر
�صفع
الأطفال
يف ويلز

ويف املح�صل ��ة ،تن ��اول
التحقيق قائمة ت�ض ّم ما ال يقل
ع ��ن  50وفاة م�شبوه ��ة �أعدّت
باال�ستناد �إىل مدوّ نات �سجلها
املتهم ال ��ذي كان يتوىل تعداد
املوتى يف امل�ست�شفى.
وتوفي ��ت غالبي ��ة ال�ضحاي ��ا
املفرت�ضني لب ��وب ،بفعل ّ
�ضخ
لله ��واء يف الأوردة .وق ��ال
املته ��م خ�ل�ال التحقي ��ق� ،إن ��ه
ق ��ام بفعلت ��ه "بداف ��ع ال�شفقة،
لتجني ��ب العذاب ��ات اجل�سدية
والنف�سية" لأ�شخا�ص يف حال
احت�ضار بغالبيتهم.
و�آخر ال�ضحاي ��ا الذين يُن�سب
�إىل ب ��وب الق�ض ��اء عليه ��م،
والدته التي ُقتلت العام 2011
ع ��ن  89عام� � ًا ،وكان ��ت تعاين
حالة اكتئ ��اب .غري �أن الأطباء
الذين كان ��وا يعاجلونها نفوا،
وفق ًا ملا ذك ��رت و�سائل الإعالم
البلجيكي ��ة� ،أن تك ��ون طلب ��ت
امل ��وت الرحي ��م عل ��ى م ��ا ق ��ال
�إبنها.

النف�س ��ي" .وتتفق �أ�ست ��اذة القانون يف جامع ��ة كوبنهاغن،
ترين ��ا باومب ��اك ،مع �إلكي ��ت ح ��ول احلاج ��ة �إىل ت�شريعات
وا�ضح ��ة .وت�شري �إىل �أن "املحاك ��م الدمناركية ال ت�صدر �أية
�أحكام يف ما يتعلق بالعنف النف�سي" ،مو�ضحة �أنه مل ي�صدر
حكم واح ��د يف ق�ضية عنف نف�سي .وترى � ّأن غياب الأحكام
لي�س �سببه غياب القوانني املتعلقة بالعنف� ،إذ �إن البند 245
يف قان ��ون العقوبات يعاقب بال�سجن بح ��ق كل من يت�سبّب
ب�أ�ضرار ج�سدية و�صحي ��ة للمُعتدى عليه .لكن غياب قانون
وا�ضح عن "التعذي ��ب النف�سي" يثري اجلدال يف الدمنارك.
ورغ ��م وجود فق ��رة تعاقب من يقوم ب� �ـ "التهدي ��د" � ،اّإل �أنها
�أي�ض� � ًا ال ت�شم ��ل التعذي ��ب النف�س ��ي وتعري� ��ض الأ�شخا�ص
لإهانات م�ستدامة وممنهجة.

قوانين وتشريعات
يدخ ��ل التخطيط ملنع الآب ��اء وغريهم من �صفع
الأطف ��ال يف ويل ��ز مرحل ��ة الت�ش ��اور الت ��ي من
املتوقع �أن تنتهي يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر.
ويف ه ��ذا ال�ش�أن ،ر�أى وزراء يف حكومة ويلز،
�أنّ البح ��ث يف العقوب ��ة املعقول ��ة حي ��ال �صفع
الأطف ��ال ،يو�ض ��ح �أنّ ال�صف ��ع مل يع ��د مقب ��و ًال.
يف املقاب ��ل ،قال ��ت اجلمعي ��ات اخلريي ��ة� ،إنّ
ويل ��ز تتما�شى مع مثيالتها م ��ن ع�شرات الدول
الأخرى .بيد �أنّ املحتجني على القانون املقرتح

حادث وحديث

يخ�شون من جترمي الآباء العاديني.
ب ��دوره ،ق ��ال وزير �ش� ��ؤون الأطف ��ال والرعاية
االجتماعي ��ة� ،إران ��كا ديفي ��ز" :ب�صفت ��ي وال ��د ًا
لثالث ��ة �أوالد� ،أع ��رف �أنّ تل ��ك �ستك ��ون جترب ��ة
�صعب ��ة �أحيان ًا"و�أ�ض ��اف� ،أن املعرفة على مدى
ال�سنوات الع�شرين املا�ضي ��ة ،تطوّ رت حول ما
يحتاجه الأطف ��ال للنمو والتط ��ور .رافقت ذلك
�أي�ض� � ًا املعرف ��ة ،ب� ��أنّ العق ��اب الب ��دين ميكن �أن
تك ��ون له �آث ��ار �سلبي ��ة طويلة الأم ��د على حياة

الطف ��ل� ،إىل جان ��ب الإدراك ب�أ ّن ��ه عقوب ��ة غ�ي�ر
فعّالة.
وتعترب ا�سكتلندا البلد الأوّ ل يف اململكة املتحدة
الذي �أق ّر منع �صف ��ع الأطفال يف العام املا�ضي.
يف ح�ي�ن ي�سعى وزراء ويل ��ز� ،إىل بحث ال�سبل
الإيجابي ��ة والأك�ث�ر فعالي ��ة التي ميك ��ن للآباء
اتباعه ��ا يف التعامل م ��ع �أبنائه ��م .وال ينطوي
القان ��ون املقرتح ،عل ��ى �إدراج عقوب ��ة جديدة،
ب ��ل ي�سعى �إىل �إزالة ال�صفع ،كم ��ا ال يجوز لأيّ

ت�سبّبت حادثة �إطالق النار على حافلة نادي الزوراء من قبل ع�ضو الهيئة
الإداري��ة في نادي ال�شرط��ة الريا�ضي بعد االنتهاء م��ن مباراة الفريقين
التي جرت في ملعب ال�شعب الدولي ،الى ت�سا�ؤالت كثيرة والى نقا�ش حاد

�شخ�ص بالغ يعتني بطف ��ل �أن ي�ستخدم العقاب
البدين �ضدّه .ي�شار �إىل �أن حظر العقاب البدين
ب ��د�أ اتباعه بالفع ��ل يف املدار�س ومرافق رعاية
الأطف ��ال .واعترب الوزير ديفي ��ز� ،أنه �آن الأوان
ل�ضمان عدم قبول ال�صفع يف �أيّ مكان .وي�سمح
الآن حلكوم ��ة ويلز ،ب�س ��ن الت�شريعات املتعلقة
بالرتبية واالن�ضباط الأب ��وي ،مبوجب قانون
ويلز اجلديد .وت�ستم ��ر امل�شاورات بخ�صو�ص
م�شروع القانون حتى ني�سان املقبل.

في �أروق��ة ال�صحافة الريا�ضي��ة وو�سائل االت�ص��ال االجتماعي وفي فتح
نقا���ش �إعالمي و�سيا�س��ي وا�سع ،ح��ول �أ�سباب انت�شار العن��ف في المالعب
تتحمل الم�س�ؤولية في ذلك.
المحلية ،وعن الجهة التي
ّ

الأج����ه����زة الأم����ن����ي����ة ...و���س��ل��وك��ي��ات ال���ت���ط��� ّرف يف امل�لاع��ب
ظاهرة� ..أم ا�ستهتار
ظاه ��رة العن ��ف يف املالع ��ب العراقي ��ة،
ظاه ��رة قدمي ��ة لكنه ��ا متج� �دّدة .فحادث ��ة
االعت ��داء على العب ��ي الف ��رق وامل�شجعني
واحل� � ّكام ت�شهده ��ا املالعب يومي� � ًا ولكن
ب ��دون ردع �أو عل ��ى الأق ��ل احل� � ّد منه ��ا،
ف�شرط ��ة املالعب تق ��ف متفرج ��ة والحول
والق ��ول له ��ا يف ف�ض االعت ��داء على الأقل
ولي� ��س القب� ��ض عل ��ى الفاعل�ي�ن .و�أحيان ًا
ت�سهم يف االعت ��داء وال�ضرب وتنحاز اىل
ذل ��ك الفري ��ق �أو الالع ��ب وتن�س ��ى دورها
وواجباته ��ا يف احلف ��اظ عل ��ى �سالم ��ة
اجلميع ب ��دون ا�ستثن ��اء ،وعندم ��ا نرجع
اىل ال ��وراء ونتذك ��ر حادث ��ة مقت ��ل مدرب
ن ��ادي كربالء عل ��ى �أي ��دي �شرط ��ة حماية
املالع ��بُ ،ن�صاب ب ��الأمل واحل�سرة اىل ما
�آل ��ت �إلي ��ه الأمور وكي ��ف فق ��دت املالعب
الأمن والأمان عل ��ى �أيدي رجال ال�شرطة،
ف�ض�ل ً�ا عن ح ��وادث �أخ ��رى راح �ضحيتها
املنا�صرون داخل املالعب وخارجها.

الإعالم متهم
ويف الوقت الذي تواجه فيه قوات ال�شرطة
انتق ��ادات لعجزها ع ��ن مواجهة الظاهرة،
بلجوئه ��ا � -إىل حل ��ول ترقيعي ��ة و�آني ��ة
ملعاجل ��ة امل�شكل ��ة ،تواج ��ه �أي�ض� � ًا و�سائل
الإع�ل�ام وبخا�ص ��ة ال�صح ��ف ،اتهام ��ات
بالرتوي ��ج لثقاف ��ة العن ��ف يف املالع ��ب.
ويع ��ود ال�سب ��ب يف ذل ��ك بر�أين ��ا ،لنق� ��ص
االحرتافية لدى بع� ��ض امل�ؤ�س�سات وعدم
قدرته ��ا عل ��ى متحي� ��ص امل ��ادة الإعالمية
وغربلته ��ا للرتوي ��ج مل�سبب ��ات العن ��ف.
وكذل ��ك "هن ��اك بع� ��ض الت�صريح ��ات غري
امل�س�ؤول ��ة مل�سيرّ ي ��ن ومديري ��ن ومدربني
والعبني وم�س�ؤولني يف روابط امل�شجعني
�أو احتادات كرة القدم ،يقوم ال�صحافيون
با�ستثماره ��ا م ��ن �أجل الرتوي ��ج لأعمالهم
ال�صحفية".
فعندم ��ا يتح ��دث �أي رئي�س ن ��ا ٍد عن حكم
م ��ا ،ب�أنه غري نزيه ومرت� � ٍ�ش ،ف� َّإن �أي خط�أ
ل ��ه ب�أر�ضي ��ة امللع ��ب يت�س ّب ��ب يف رد فعل

عني ��ف من ط ��رف �أن�ص ��ار الفري ��ق الآخر،
لذلك ف� �� ّإن امل�شكلة الأ�سا� ��س تنبع من هذه
الت�صريحات غري امل�س�ؤولة.
روابط امل�شجعني
وا�ستعمال ال�سالح
م ��ن ناحيته ،يعزو الدكتور عدنان يا�سني،

�أ�ستاذ ورئي�س ق�س ��م االجتماع يف جامعة
بغداد وج ��ود ه ��ذه الظاه ��رة� ،إىل تف�شي
ثقافة العنف يف املالعب العربية و العاملية
وانت�شارها يف القنوات الريا�ضية ،و�أي�ض ًا
ع�ب�ر �شبك ��ة الإنرتنت ،خا�ص ��ة �أن انت�شار
م�شاه ��د العنف وتكراره ��ا با�ستمرار �أمام
�أعني ال�شباب واملراهق�ي�ن ،يك�سر احلاجز

النف�سي الطبيعي املوجود بينهم وبني كل
ما يتعلق بالعنف.
ويلفت الدكتور عدن ��ان� ،إىل �أن حمل هذه
الأ�سلحة ينذر بعواقب وخيمة على حا�ضر
وم�ستقب ��ل من يقوم بذلك ،خا�صة �أن حالة
الغ�ضب التي قد حتدث لبع�ض ال�شباب يف
املالعب وحتت ظ ��روف معينة ،قد جتعله
يلج� ��أ �إىل ا�ستعم ��ال م ��ا يف حوزت ��ه م ��ن
�سالح يف مواجهة م�شجعي الفريق الآخر
لغر�ض االعتداء� ،أو التباهي.
�إىل ذل ��ك ،يو�ض ��ح د .عدن ��ان� ،أهمي ��ة دور
املجتم ��ع والقوان�ي�ن يف عملي ��ة التوعي ��ة
ممثل� � ًة يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام واملدار� ��س
ووزارة الداخلية وغريها من امل�ؤ�س�سات
املعنية بال�شباب ،حيث يجب على كل تلك،
تنظيم حم�ل�ات وبرامج توعوي ��ة ّ
تو�ضح
خماطر حم ��ل تل ��ك الأ�سلح ��ة واملفرقعات
والهتاف امل�شحون بالعن�صرية والتحزب
والألفاظ النابي ��ة و�إحالة من تثبت �إدانته
اىل الق�ضاء بدون ت�سوية �أو مماطلة.

