
الثــــورة

ــر  ــا تذك ــاس حينم ــوات الن ــع أص ترتف
ــاد  األعي يف  ــات  املفرقع ــالق  اط ــرة  ظاه
واألعراس واملناسبات، فيبدون سخطهم 
ــذه الظاهرة  ــن استمرار ه ــم م واستياءه
ــا  بآثاره ــم  والمباالته ــن  كثريي ــت  وتعن

السلبية.. 
هشام راجح موظف، يقول: لألسف إىل 
ــت قريب كان الكثري من الناس يطلقون  وق
ــة يف  ــف األسلح ــن مختل ــاص وم الرص
األعراس كنا نشاهد هذه الظاهرة وكأنها 
ــن ينتقد أي  ــت مفروضة علينا وم أصبح
شخص من أهل العريس يواجه سيال من 
الكلمات الالذعة والرد الجاهز: هذا عرس 
ــاج والفرح!!..مع تاليش  ــن االبته والبد م
ــس تزايد  ــا بدأنا نلم ــذه الظاهرة نسبي ه
إطالق األلعاب النارية واملفرقعات وكأنها 

البديل  إلطالق األعرية النارية.
ــرة قارصة  ــح أن ”هذه النظ ــرى راج و ي
ــن الفرح  ــس تعبريا ع ــث لي ــذا العب ألن ه
ــاء واألطفال  ــل تخويف للنس والرسور ب
ــذه  ــب ه ــت بسب ــرية حدث ــآٍس كث ــا م ولن
ــا بعض اإلصابات  الظاهرة حيث شاهدن
الخطرية التي أصابت العديد من األطفال 
ــذه املفرقعات يف أيديهم  بسبب انفجار ه
ــرون أصيبت  ــد أصابعه وآخ والبعض فق
عيونهم، ويستغرب قائال : بعض األلعاب 
ــدة جدا  ــدث انفجارات شدي ــة تح الناري
ــل او رشاشات  ــاس وكأنها قناب ــزع الن تف
ــة ان هناك من  ــني بل ــا يزيد الط ــة وم ثقيل
ــا يف انصاف الليايل ويف  يقوم باستخدامه
ــة املواطنني واوقات  ذلك استهتار بسكين

راحتهم.
كابوس مزعج

 محمد منصور يعمل محامياً، يرى من 
جانبه أن“ من يعربون عن الفرحة يف العيد 
ــراس بهذا الشكل غري حضاريني“..  واألع
ــون أعراسهم من  ــؤالء يحول ــول: ”ه ويق
ــج  مزع ــوس  كاب إىل  ــة  جميل ــة  احتفالي
ــة  ــا يف اآلون ــف: ”الحظن ــاس“. ويضي للن
ــرة يف الليل  ــذه الظاه ــاع ه ــرية اتس األخ
ــاق وينترش حتى  ــذا األمر أصبح ال يط وه
ــاء“. ــة صنع ــارات العاصم ــاء وح يف أحي

ــن من  ــاض الكثريي ــد ”امتع ــور يؤك منص
هذه الترصفات“.. ويتابع: ”لكن األمر باق 
ــىل ما هو عليه وهنا البد من تحرك جاد  ع
ــط املستهرتين  ــات األمنية لضب من الجه
ــوا“.. ويتساءل  ــا كان ــاس أي ــة الن بسالم
ملاذا ال يتم ضبط مستوردي هذه األلعاب 
ــة التي أصبحت مقاربة يف اصواتها  الناري

لألسلحة والقنابل.؟
أفراح منفلتة

ــب جامعي، فال  ــالح البكري طال أما ص
ــذه الظاهرة كونها  ــدي استغرابه من ه يب
ــود بذاكرته إىل  ــوم ويع ــدة الي ــت ولي ليس
ــوات ماضية شددت  ــوراء قائًال: ”يف سن ال
الجهات املختصة عىل حظر هذه املسألة 
ــا والتزام الناس بعدم  والحظنا اختفاءه
إطالق قنابل األلعاب النارية يف األعراس 
ــودة الناس  ــا اآلن ملسنا ع ــاد لكنن واألعي
ــة يف  ــات الناري ــالق املفرقع ــددا إلط مج
ــراس وحتى أيام العيد رغم استمرار  األع
ــد  ــىل اليمن“.وينتق ــم ع ــدوان الغاش الع

ــدام  ــرب  استخ ــزال يعت ــن الي ــري ”م البك
ــات شيئاً ال  ــات النارية يف املناسب املفرقع
ــل املآيس  ــار الفرحة رغم ك ــه إلظه بد من
التي يتعرض لها الوطن“.ويردف: بإمكان 
ــدي  ــم وتح ــن فرحته ــري ع ــاس التعب الن
العدوان بمظاهر الفرح املنضبطة التي ال 

تتسبب بآثار سلبية عىل املجتمع ”.
إهدار للمال

فيما ذهب عبدالله عالو، رئيس منظمة 
الرشق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان، 
ــادة سيئة وسلوكاً  ــار الظاهرة ع إىل اعتب
ــوق اإلنسان  ــات وحق ــع الحري ــاىف م يتن
ــات النارية  ــالق املفرقع ــم اط ــول: يت ويق
ــا األعرية النارية ليًال بكثافة وملدة  وأحيان
ــرية وهذا  ــارات كب ــدث انفج ــة فتح طويل
ــني واملرىض واألطفال  يزعج الناس اآلمن
ــع  ــاس م ــروف الن ــة وظ ــم خاص ويفزعه
ــزع  للف ــة  مؤهل ــم  ونفسياته ــرب  الح

والخوف من أي انفجارات.
ــه الفزع  ــا يتسبب ب ــالو إىل م ــت ع ويلف
ــاص ومفرقعات  ــاج رص ــم عن ازع الناج
ــر واإلصابة  ــراس من أمراض كالسك األع

بالفشل الكلوي وغريها من األمراض.
موضحا املخاطر املبارشة التي يتسبب 
ــن بينها  ــار يف املناسبات م ــا إطالق الن به
ــع أو ما  ــة نتيجة الراج ــات القاتل اإلصاب
ــث يصيب  ــات حي ــع املقذوف ــى راج يسم
مواطنني ويلقون حتفهم..ويشري عالو إىل 
ــالق النار  ــة أخرى تتعلق بإط ــة أمني نقط
ــر هذه  ــول: توف ــة فيق ــات الناري واملفرقع
ــاب جرائم  ــة مناسبة الرتك ــرة بيئ الظاه
تفجري أو اغتيال أو غريه حيث تعد غطاًء 
ــذا يحدث  ــة وه ــب الجريم ــا ملرتك مناسب
ــع  ــي أن يمتن ــرية، وينبغ ــة كب ــرة أمني ثغ
الجميع خصوصاً يف ظل الظروف الراهنة 
ــار واملفرقعات يف  ــالق الن ــن إط ــالد ع للب

األعراس.
ــالو حديثه بنصح  ــم عبدالله ع ويختت
ــت  ــه: إن كان ــادات بقول ــذه الع ــي ه محب
ــاص فليتربعوا  ــن الرص ــم كميات م لديه
ــث يذاد عن  ــات يف الحدود حي بها للجبه
ــات بسيطة تنقذ  أرض الوطن وربما طلق
ــن إهدارها يف الهواء, كما  حياة بلد بدال م
ــة هذه املفرقعات قد تذهب إلطعام  أن قيم
عائلة فقرية أو أرسة منكوبة من النازحني.
ــي عيل  ــط الحقوق ــه، الناش ــن جانب م
ــدام  األلعاب النارية   ــي قال: استخ الجلع
ــة وسلوك  ــري مقبول ــرة مجتمعية غ ظاه
ــة العامة  ــن والسكين ــالق لألم ــني وإق مش
ــرب عن حالة  ــروف العادية وهي تع يف الظ
ــذا العمل فهو  ــة يعيشها من يقوم به سيئ
ــن يقوم  ــص يف شخصيته، فم ــر بنق يشع
بتلك األفعال املنافية للذوق العام أقل  ما 
ــة االنهزامية.وتابع:  ــف بالشخصي يوص

ــول يف املجتمع ويعترب  هذا الفعل غري مقب
ــذه الظاهرة  ــاً غري طبيعي كما أن ه ترصف
ــة ولألمن املجتمعي،  انتهاك للخصوصي
وال بد من إجراءات حازمة وصارمة تطبق 
ــرتة الصعبة  ــالل هذه الف ــىل الجميع خ ع

التي نعيشها.
أخريًا

ــاً  ــاً سلبي ــرة سلوك ــذه الظاه ــرب ه تعت
ــة املواطنني والغريب  تتعدى حرية وراح
ان اكرث من يقوم باستخدام هذه املفرقعات 
والقنابل النارية هم من األطفال ويحدث 
انها تسبب ازعاجاً كبريا للناس خصوصاً 
ــر السلوك  ــرىض وهنا يظه ــال وامل األطف
ــؤالء األطفال فلماذا تسمح  األخالقي له
لهم أرسهم بإقالق سكينة الناس مع العلم 
ــذه املفرقعات من  ــة ه ــون قيم ــم يدفع أنه
جيوبهم ويفضلونها عىل أشياء كثرية قد 

تفيد أطفالهم وأرسهم.

األلعاب واملفرقعات النارية..
إثارة تقلص مساحات الفرح

05تتصغصات

بعض المواطنين الكثير من األلعاب النارية شديدة اإلنفجار يطلق 

ــة وسالمة الناس،  ــا واستهتارا بأمن وسكين ــي األجواء عبث ف

ــذه الظاهرة  ــرح! ورغم ما تسببه ه ــا يحيلونه إلى ت ــرح الذي غالباً م ــم الف بزع

ــي مواسم األعياد  ــزداد وتيرة نشاطها  بشكل كبير ف ــن ازعاج كبير للناس وت م

ــذه الظاهرة..  ــق التالي نبرز أخطار ه ــودة الحجاج.. في التحقي واألعراس وع

وأسباب استمرارها.. والمعالجات العاجلة لمحاصرتها .نتابع:

تحقيق / حاشد مزقر

دعوات لحظرها على األطفال..دعوات لحظرها على األطفال..
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