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املقدمة العامة
إ ّن مــن مميـزات البحــث السوســيولوجي أنــه ينفذ إىل شــتى اإلشــكاليات والظواهر االجتامع ّيــة من خالل
البحــث يف امليكانيزمــات واملؤث ـرات واملتغ ـرات التــي ســاهمت يف ظهورهــا داخــل املجتمــع بصفــة عامــة .ويف
هــذه الدراســة حــول مســألة الجمهــور الريــايض وآليــات تشـكّل العنــف داخــل الفضــاء الريــايض وخارجه بشــكل
خــاص ،فــإ ّن األمــر أصبــح يدعــو إىل الحــرة والتســاؤل .فاملالحــظ ،اليــوم ،أ ّن ظاهــرة العنــف أصبحــت متكـ ّررة
بصفــة كبــرة يف املالعــب الرياض ّيــة ،ال سـ ّيام املالعــب التونسـ ّية .بــل تجــاوز هــذا العنــف الفضــاءات الرياض ّيــة
ليغــزو ،باســم الرياضــة وتشــجيع الفريــق ،فضــاءات أخــرى متع ـ ّددة :الواقعــي منهــا (املقاهــي واملؤسســات
الرتبويّــة ،)...واالفـرايض (مواقــع التواصــل االجتامعــي ووســائل اإلعــام) .كــا تجــاوز الـراع والتنافــس الريــايض
تجســده مجموعــات تشــجيع مختلفــة األفــكار والــرؤى
الجامهــر املتنافســة ليشــمل جمهــور الفريــق الواحــدّ ،
والشــعارات والتوجهــات واالنتــاءات والعقليــات ،واملســتغلة لنفوذهــا املختلــف .وهــي ســلوكيات غــر مألوفــة
يف املجتمــع املحـ ّـي ،ويف الفضــاء الريــايض التونــي .لقــد أصبحــت الظاهــرة مع ّقــدة ومركّبــة ،وتح ّركهــا خاص ّيــة
املراهنــة ونــوازع العنــف الكامنــة يف الفــرد مهــا كان انتــاؤه وظــروف تنشــئته االجتامع ّيــة والبيئ ّيــة .أصبحنــا
ـكل أنواعــه وتقســيامته ،حيــث تصاعــد بطــرق مختلفــة مــن عنــف لفظــي بســيط إىل
نالحــظ حضــور العنــف بـ ّ
عنــف مــادي خطــر متارســه هــذه الفئــات الشــبابيّة ،خاصــة املنتمــون منهــم إىل مجموعــات التشــجيع بطــرق
وأســاليب تختلــف باختــاف الزمــان واملــكان والرهــان...
التعصــب التــي يعــاين منهــا فئــة مــن الجمهــور الريــايض داخــل املجتمــع ،ويف مختلــف مجاالت
إ ّن حالــة ّ
تعصبــا سياســيا أو دينيــا أو اجتامعيــا أو رياض ّيــا ،ســاهمت يف مجملهــا يف ظهــور هــذا
الحيــاة اليوم ّيــة ســواء كان ّ
العنــف بتع ـ ّدد أســبابه ودوافعــه .هــذا املجــال الريــايض يعنــي الكثــر لهــذه الفئــة الشــبابيّة مــن املشــجعني،
الرياضيــة مرسحــا
فتمثّــل لهــم فضــاء للتعبــر والرتفيــه والتفاعــل مــع اآلخريــن .وتح ّولــت ،بالتــايل ،الفضــاءات
ّ
لهــذه التعبـرات والســلوكات جـ ّراء مــا يعيشــونه مــن ضغوطــات الحيــاة اليوم ّيــة واملجتمع ّيــة .فيصبــح املجــال
الريــايض بذلــك ،متنفســا للجمهــور واملجموعــات الجامهرييّــة ذات العقل ّيــات غــر املألوفــة يف الثقافــة الريّاض ّيــة
التونس ـ ّية ،خاصــة والثقافــة التونس ـ ّية عامــة .لقــد أصبحــت هــذه الجامهــر تتبنــى عديــد القضايــا الشــخص ّية
واملجتمعيّــة ،وتعــر عنهــا بطريقتهــم الخاصــة واملختلفــة .يف ظـ ّـل حالــة الكبــت واإلحبــاط والتهميــش والظلــم
التــي أصبــح يعيشــها هــؤالء الفاعلــون االجتامع ّيــون ،لجــأت مجوعــات الجامهــر إىل تجســيد عــامل خــاص بهــا
إلثبــات الــوالء واالنتــاء مــن جهــة أوىل ،وللتعبــر عــن قضاياهــا املجتمع ّيــة الراهنــة مــن جهــة ثانيــة .فابتكــر
جســدوها يف انفعاالتهــم واندفاعهــم مــن أجــل تغيــر
أف ـراد مجموعــات املشــجعني أســاليبا وطرقــا جديــدةّ ،
واقعهــم ،والثــورة عــى األنظمــة الســائدة والكالســيك ّية ،مســتغلني يف ذلــك فضــاءات شاســعة تغيــب فيهــا الرقابة
األمنيّــة والعائليّــة الكافيــة ،مـ ّـا ســاهم يف ظهورهــا بصفــة متكــررة ومختلفــة باختــاف اإلطــار املــكاين والزمــاين.
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هــذه الســلوكات ،غــاب فيهــا املنطــق ،وحــرت العاطفــة ،خاصــة يف إثبــات الــوالء للنــادي واملجموعــة التــي
ينتمــي إليهــا هــؤالء األف ـراد .وبذلــك ،تجــاوزت الرياضــة عمومــا ،وكــرة القــدم عــى وجــه التخصيــص ،هدفهــا
الرتفيهــي ،والتحقــت مبصــاف املؤثـرات التــي تشــعل الـراع بــن الجمهــور الريــايض ،ال سـ ّيام الفئــات الشــباب ّية،
مــن خــال تأجيــج العنــف والتناحــر فيــا بينهــم طبقــا لتوجهــات وعقليــات مختلفــة .فقــد تح ـ ّول االنتــاء
تعصــب ،وتح ـ ّول اآلخــر مــن منافــس إىل عــد ّو ،وتح ّولــت املنافســات
والــوالء والعشــق للفريــق الريــايض إىل ّ
الرياض ّيــة إىل مجــال للتعبــر عــن مختلــف املشــاكل داخــل املجتمــع مبختلــف أنواعهــا.
نحــاول يف هــذه الدراســة البحــث يف أســباب العنــف لــدى الجمهــور الريــايض داخــل الفضــاء الريــايض
خاصــة وأ ّن هنــاك مــن الدارســن واملهتمــن بالشــأن الريــايض مــن جعــل األســباب األوىل للعنــف
وخارجــهّ ،
مرتبطــة بالثقافــة وطريقــة التنشــئة االجتامع ّيــة ،وآخــرون ربطوهــا بطريقــة تعامــل األمــن والدولــة مــع مثــري
العنــف وغيــاب الوعــي والــروح الرياض ّيــة واألخــاق األوملبيــة لــدى الجمهــور الريــايض .هــذا وقــد اعتــر علــاء
مقســم إىل جمهــور مكثّــف
االجتــاع أ ّن الثــورة عــى النظــام الكالســييك لــدى الجمهــور ،والتحـ ّول مــن جمهــور ّ
يف شــكل مجموعــات ،ســاهم يف ارتفــاع ظاهــرة العنــف ،وســاهم يف ظهــور الــراع والنزاعــات إىل جانــب
كل مجتمــع .مــن هنــا ،نســتنج أ ّن العنــف يف
املشــاكل االقتصاديّــة والنفس ـيّة والسياس ـيّة التــي يعــاين منهــا ّ
الفضــاء الريــايض تجــاوز قداســته كمجــال للرتفيــه واالحتفــال إىل مجــال للعنــف وال ـراع .وبذلــك ،أصبحــت
ـب الفريــق إىل التصفيات السياسـ ّية
الرياضــة متنفســا للشــباب والشــعوب ،حيــث تجاوزنــا التفاعــل اإليجــايب وحـ ّ
خاصــة وأ ّن العنــف تجاوزتــه األحــداث ليصــل إىل القتــل.
وخدمــة أغـراض أخــرى ال عالقــة لهــا باملجــال الريــايضّ ،
مثــال ذلــك مقتــل  72مشــجعا يف مــر مــن املنتمــن إىل مجموعــة «األلـراس األهــاوي» ،أو مــا نتــج عــن عنــف
جامهــر منتخــب البــرو ســنة  1964ومقتــل أكــر مــن  600مشــجع .بذلــك ،تجــاوزت الرياضــة فضــاء امللعــب
لتشــمل الشــارع واملدينــة وحتــى الفضــاءات الرقم ّيــة (وســائل االتصــال الســمعي البــري الحديثــة وشــبكات
التواصــل االجتامعــي).
إ ّن العنــف والشــغب حــارضان بصفــة كبــرة يف املجتمــع التونــي .وهــذه األعــال العنيفــة نجدهــا
كل موســم ريــايض ،منتــرة حتــى خــارج الفضــاء الريــايض لتصــل إىل الشــوارع واملقاهــي ،خاصــة وأ ّن
حــارضة يف ّ
معظــم املباريــات الرياض ّيــة صــارت تــدور بحضــور جمهــور فريــق واحــد وبعــدد محــدود منــه .هــذا ،فضــا عــن
املباريــات «الصامتــة» التــي يغيــب فيهــا الجمهــور قـرا  ،Hui-closخوفــا مــن تفاقــم ظاهــرة العنــف ،وحاميــة
ملشــجعي كــرة القــدم .ورغــم هــذا ،فــإ ّن العنــف يف املالعــب التونسـ ّية مل يبلــغ أقصــاه مقارنــة مبجتمعــات أخــرى
رغــم مــا تعرفــه املدرجــات مــن «تع ّدديّــة» وتن ـ ّوع مجموعــات الجامهــر ،املتهمــة الرئيســية بإثــارة أعــال
العنــف يف الشــغب يف املالعــب ،خاصــة مــع تزايــد عــدد منتســبيها.
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إ ّن هــذه الدراســة محاولــة ملعرفــة التفاعــات والعالقــات والروابــط االجتامع ّيــة بــن الفئــات الشــباب ّية،
وكيــف ســاهمت يف تش ـكّل العنــف وال ـراع داخــل الفضــاء الريــايض وخارجــه .وهــي محاولــة لإلجابــة عــن
جملــة التســاؤالت املطروحــة اليــوم حــول مجموعــات الجامهــر الدخيلــة عــن الثقافــة واملجتمــع التونــي بصفة
عامــة وعــن الرياضــة والجامهــر التونس ـيّة بصفــة خاصــة .وقــد اعتمدنــا يف الجانــب النظــري عــى براديغــم
التفاعل ّيــة الرمزيّــة ،وهــو اإلطــار النظــري األمثــل ملوضــوع الدراســة مبــا يوفــره مــن آليــات ودقــة منهج ّيــة
لدراسة الرموز والتفاعالت والعالقات بني الفئات الشباب ّية الفاعلة يف املشهد الريايض.
لقــد أصبحــت ظاهــرة العنــف يف املالعــب التونســية واســعة االنتشــار ،لكــن الجديــد يف املواســم
الرياضيّــة األخــرة هــو تعـ ّدد مظاهــر العنــف وتغـ ّـر طبيعتــه .فنقطــة التحـ ّول جــاءت مــع ظهــور املجموعــات
الجامهرييّــة املختلفــة يف األفــكار والتوجهــات والشــعارات وبذلــك تح ّولــت ظاهــرة العنــف والـراع بــن هــؤالء
الشــباب يف الوســط الريــايض إىل ظاهــرة عا ّمــة ،يعرفهــا املجتمــع مبختلــف فئاتــه ورشائحــه االجتامع ّيــة ،متصـ ّدرة
الواقــع االجتامعــي ،وكامنــة يف البنــى االجتامع ّيــة والثقاف ّيــة ،حيــث يظـ ّـل الجــدل قامئــا حــول العنــف كمبحــث
خصــب للمفكريــن والعلــاء .فتزايــد املشــاكل االجتامع ّيــة ملختلــف األفــراد واالختــاف يف مســتوى الضبــط
االجتامعــي ورسعــة التغي ـرات أدت إىل شــعور هــؤالء األف ـراد باإلحبــاط نتيجــة ال ـراع بــن رغباتهــم وعــدم
القــدرة عــى تحقيقهــا ،حيــث أصبحــوا يعــرون عنهــا بطــرق وســلوكيات متفاوتــة العدوانيــة.
إ ّن هــذه الدراســة حــول العنــف يف الفضــاء الريــايض التونــي تفــرض ذاتهــا حــن نجــد أ ّن رقــم أحــداث
العنــف يف مالعــب كــرة القــدم التونســية ســنة  2017بلــغ  680حادثــة أ ّدت إىل إصابــات بليغــة لــدى الجامهــر
والالعبــن والحــكام ورجــال األمــن ،وإىل إلحــاق أرضار جســيمة باملنشــآت الرياضيــة ،تتح ّمل الجمعيــات الرياضية
مســؤولية تســديد نفقــات إصالحهــا رغــم أنهــا تعــاين مــن أزمــات ماليــة خانقــة .والعنــف يف املالعــب ي ـراوح
بــن املــادي والرمــزي واالعتــداء عــى األخــاق الحميــدة والقيــم األوملبيــة.
سنســعى يف هــذه الدراســة حــول العنــف يف الفضــاء الريــايض التونــي إىل تنــاول املســألة مــن خمــس
زوايــا متداخلــة ،نســتعرض مــن خاللها العنــف بأبعــاده الرمزية واللفظيــة واملاديــة ،ودوافعه واألطراف املســؤولة
عنــه ،ومظاهــره السـ ّيام يف رياضــة كــرة القــدم ،ومســاهمة مجموعــات املشــجعني يف تكثّفــه ،لننتهــي يف األخــر
بتقديــم بعــض املقرتحــات والحلــول للحـ ّد مــن العنــف ،مبــا فيهــا مــن قوانــن تأديبيــة وآليــات تنفيــذ وإعــام ح ّر
ومحايــد يف منــأى عــن التجاذبــات واالختالفــات والرصاعــات ،وتنظيــم ج ّيــد داخــل املنشــآت الرياضيــة ،ونــر
لقيــم الــروح الرياضيــة.
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الفصل األول:
مدخل مفاهيمي إىل ظاهرة العنف يف الفضاء الريايض:
يُعتــر مفهــوم العنــف ،يف شــكله العــام ، 1مــن املفاهيــم الرئيســية يف دراســتنا ويختلــف الباحثــون يف
تعريفــه حســب اختــاف تخصصاتهــم .إذ تشــر لفظــة «عنــف» يف العمــوم إىل معــاين القــوة  2والســلطة  ،3ويف
مواقــع أخــرى تشــر إىل معنــى العــدوان . 4إالّ أن العنــف ،يف اإلجــال ،هــو خاص ّيــة مالزمــة للســلوك اإلنســاين
ـرر بفــرد أو جامعــة بدرجــات متفاوتــة .ويعنــي العنــف أيضــا «ضغــط
وهــو فعــل إيــذايئ ينجـ ّر عنــه إلحــاق الـ ّ
جســدي أو معنــوي ذو طابــع فــردي أو جامعــي ينزلــه اإلنســان كالقــدر الــذي يتحملــه عــى أنــه مســاس
5
مبامرســة حــق أســايس».
ـر معجــم املصطلحــات االجتامع ّيــة العنــف بأنــه «اإليــذاء باليــد أو باللّســان أو بالفعــل أو بالكلمــة،
يفـ ّ
وعــادة مــا يكــون العنــف اللّفظــي مق ّدمــة تفــرض حصــول عنــف مــادي ».ويعـ ّرف Robert McAfee Brown
6
العنــف عــى أنــه «انتهــاك للشــخص ّية وأنــه تع ـ ّد عــى اآلخــر أو إنــكاره أو تجاهلــه ماديــا».

«1تعــود أصــل الكلمــة إىل الالتينيّــة وتعنــي اإلكــراه غــر القانــوين .وهــي كلمــة مشــتقة مــن  visوالتــي تعنــي القــوة التــي ت ُســلّط عــى
اإلنســان» .انظــر :كورنــو (ج ـرار) ،معجــم املصطلحــات القانونيــة ،ترجمــة منصــور القــايض ،املؤسســة الجامع ّيــة للدراســات والنــر ،ط ،1
بــروت ،1990 ،ص 145
«2القــوة ،باملعنــى األخالقــي ،هــي فضيلــة اإلنســان الــذي ميتلــك شــجاعة رفــض الخضــوع لســلطان العنــف .واإلنســان القــوي ليــس مــن ميتلــك
وســائل القــوة والعنــف ،بــل مــن يســيطر عــى أهوائــه ،ومــن يقــاوم االنحـراف لألهــواء الجامعيّــة ،وميتلــك الســيادة عــى مصــره.
 3يعتقــد  Michel Foucaultأ ّن «الســلطة مل تعــد ت ُـــفهم بوصفهــا تقتــر عــى الدولــة مبؤسســاتها وأجهزتهــا ورشطتهــا وقوانينهــا ،بــل تفهــم
بوصفهــا جملــة مــن عالقــات القــوة املحايثــة واملنبثــة يف الفضــاء االجتامعــي بــكل مجاالتــه ودوائــره ومؤسســاته» .وبهــذا املعنــى ،تبــدو عالقــة
الواحــد باآلخــر هــي عالقــة ســلطوية تتشــكل يف املجــال الــذي متــارس فيــه ،مــن خــال لعبــة املواجهــات التــي تدعمهــا ،أو االسـراتيجيات التــي
تســتخدمها لــي تفعــل وتؤثــر ،أو لــي ترتجــم يف جهــاز مؤســي أو يف شــكل قانــوين أو يف خضــوع اجتامعــي« .أمــا الســلطة املرتبطــة باملعرفــة،
فإنتــاج هــذه األخــرة مل يعــد ملعرفــة البــر أف ـرادا وجامعــات ،بــل إلخضاعهــم وتطويعهــم .وهكــذا صــارت لــكل ســلطة معرفتهــا» .راجــع:
حــرب (عــي) ،هكــذا أقــرأ ميشــال فوكــو ،مجلــة نــزوى  ،NIZWAالعــدد  ،83يوليــو  ،2015ص .34-35
4
رف عــدايئ مخـ ّرب غــر متك ّيــف .ويف علــم النفــس يعنــي «مجموعــة مــن امليــول تهــدف إىل التخريــب
العــدوان يف معنــاه الضيــق يشــر إىل تـ ّ
واإلرغــام واإلذالل للغــر» .والعــدوان أشــمل مــن العنــف حيــث ميكــن ظهــوره دون أي حافــز أو تحريــض ،إالّ أن»  Freudيؤكــد أن هنــاك عالقــة
وطيــدة بــن العــدوان والكبــت ،فمحاولــة إشــباع رقبــة مكبوحــة أو حرمــان غالبــا مــا ت ُرتجــم –حســب  -Freudعــى شــكل عــدوان يهــدف إىل
تجــاوز هــذا الحرمــان ودحضــه.
راجع.Dictionnaire Encyclopédique Quillet ; Paris ; 1981 ; P. 97 :
 5رميون ،بودون ( ،)1986املعجم النقدي لعلم االجتامع ،ترجمة سليم ح ّداد ،ديوان املطبوعات الجامع ّية ،ط  ،1الجزائر ،ص.397 .
 6حسن ،توفيق ابراهيم ( ،)1992ظاهرة العنف السيايس يف النظم العرب ّية ،مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،ط ،1بريوت ،ص.43 .
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يُعـ ّرف Rokearclالعنــف بـــ «االســتخدام غــر الرشعــي للقــوة أو التهديــد باســتخدامها إللحــاق األذى والــرر
باآلخريــن 7».ويــرى جميــل صليبــا العنــف أنــه «فعــل مضــاد للرفــق ومـرادف للشــدة والقســوة ...فــكل فعــل
يخالــف طبيعــة الــيء ويكــون مفروضــا عليــه مــن الخــارج هــو مبعنــى مــا فعــل عنيــف ( .)violentوالعنيــف
8
أيضــا القــوي الــذي تشــتد ســورته بازديــاد املوانــع التــي تعــرض ســبيله كالريــح العاصفــة والثــورة الجارفــة».
تحمــل ظاهــرة العنــف يف تعريفهــا ثالثــة اتجاهــات فكريــة ،حســب مــا جــاء يف بحــث ماجســتري يف
التســيري الريــايض للطالــب حاتــم العــوين .تتمثّــل هــذه االتجاهــات يف املنظــور القانــوين واملنظــور االجتامعــي
واملنظــور النفــي ،وفيــا يــي مزيــد مــن توضيــح لهــذه االتجاهــات الثــاث:
• االتجاه األول:
تعريــف العنــف مــن منظــور قانــوين ،وهــو أن العنــف هــو اســتخدام الضغــط أو القــوة اســتخداماً غــر
مــروع أو غــر مطابــق للقانــون مــن شــأنه التأثــر عــى إرادة فــرد مــا.
• االتجاه الثاين:
تعريــف العنــف مــن منظــور اجتامعــي ،وهــو أن العنــف هــو ســلوك أو فعــل يتســم بالعدوانيــة ،يصــدر
عــن طــرف قــد يكــون فــردا ً أو جامعــة أو طبقــة اجتامعيــة أو دولــة بهــدف اســتغالل أو إخضــاع طــرف
آخــر يف إطــار عالقــة قــوة غــر متكافئــة ،مـ ّـا يتســبب يف أحــداث أرضار ماديــة أو معنويــة أو نفســية
لفــرد أو جامعــة أو طبقــة اجتمـــــــاعية أو دولــة أخــرى.
كــا ُيعــرف العنــف عــى أنــه «أحــد أمنــاط الســلوك العــدواين الــذي ينتــج مــن وجــود عالقــات غــر
متكافئــة يف إطــار نظــام تقســيم العمــل بــن األفـراد ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تحديــد لــأدوار ومكانــة
كل فــرد وفق ـاً ملــا ميليــه النظــام االجتامعــي واالقتصــادي الســائد يف املجتمــع .يعنــي العنــف ،بالتــايل،
مــن املنظــور االجتامعــي خلـاً وظيفيـاً يف تــوازن العالقــات االجتامعيــة بــن األفـراد ينتــج مــن اعتبــارات
ثقافيــة واجتامعيــة ســائدة يف املجتمــع فيــؤدي إىل عــدوان فــرد عــى آخــر.

 7جان ماري ،مولر ( ،)2009الالعنف يف الرتبية ،ترجمة محمد عيل عبد الجليل ،معابر للنرش والتوزيع ،ط ،1دمشق ،ص.61 .
 8جميل ،صليبا ( ،)1982املعجم الفلسفي ،جزء  ،2دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ص.670 .
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• االتجاه الثالث:
تعريــف العنــف مــن منظــور نفــي ،وهــو أن العنــف هــو منــط مــن أمنــاط الســلوك ينبــع عــن حالــة
مــن اإلحبــاط نتيجــة لرصاعــات نفســية ال شــعورية تنتــاب الفــرد وتعوقــه عــن تحقيــق أهدافــه ،ولذلــك
هــو يلجــأ إىل العنــف للتنفيــس عــن قــوى اإلحبــاط الكامنــة.
ويعنــي العنــف الريــايض ،يف شــكله الخــاص ،حســب الباحــث محمــد الحســن بأنــه «القــوة الالزمــة التــي
تســتعمل يف حـ ّـل العالقــات املتأزّمــة بــن الفــرق الرياضيــة املتباريــة أو بــن الفريــق الريــايض والجمهــور املؤيــد
للعبــة أو املعــارض لهــا ».ويُرجــع الحســن أحــداث العنــف الواقعــة يف املالعــب الرياضيــة إىل خســارة فريــق ضـ ّد
فريــق آخــر أو إىل تشــجيع مؤيديــن لفريــق مــا ضـ ّد فريــق آخــر.
يعــ ّرف الباحــث الزال العنــف الريــايض بـ»األقــوال والكتابــات واألفعــال التــي تســبق أو ترافــق أو
تتبــع أو تنتــج عــن لقــاء ريــايض أو منافســة رياضيــة .)Jean Yves Lassalle, 1991( ».ويعرفــه الباحــث عبــد
الرحــان محمــد العيســوي بـ»األعــال العدوانيــة والترصفــات غــر الالئقــة وال أخالقيــة التــي تعــد خرقــا لألنظمة
والقوانــن املدنيــة املعمــول بهــا ســواء وقعــت هــذه األعــال داخــل امللعــب أو خارجــه( ».عبــد الرحــان محمــد
العيســوي .)1997،وقــد تض ّمــن عنــف املالعــب ،عــى ح ـ ّد تعبــر  Marc Perlmanمامرســات فعليــة وماديّــة
أقــل مــا توصــف بــه «قلــة الرفــق» أو «الرببريّــة» ،ومامرســات منتســبي مجموعــات التشــجيع فيــا بينهــم فيــا
ميكــن اعتبــاره تعبــر عــن حالــة مــن الرفــض لألوضــاع الســائدة مــن جهــة ،وحــب الســيطرة وإقصــاء اآلخــر
مــن جهــة أخــرى .ويرتبــط عنــف الجامهــر الرياضيــة عــادة بظاهــرة الشــغب «ويقصــد بــه مجموعــة األمنــاط
الســلوكية املرتبطــة باالنفعــاالت والتــي تصــدر عــن املشــاهدين للمنافســات الرياضيــة تحــت ظــروف معينــة
والتــي تتصــف بأنهــا خارجــة عــن الســلوك العــام الــذي يحــدده املجتمــع وفقــا لظروفــه ومعايــره االجتامعيــة
9
والرتبويــة».

.1العنف الرمزي يف الفضاء الريايض:
لقــد أ ّدى االســتخدام العــام والســاذج ملفهــوم العنــف الرمــزي إىل إضعــاف دالالتــه الواضحــة وتفريغهــا
مـ�ن االعتبـ�ارات السوسـ�يولوج ّية ألصولهـ�ا الفكريّـ�ة .وميكـ�ن أن نجـ�زم هنـ�ا أ ّن مفهـ�وم العنـ�ف الرمـ�زي( (�La vio
 )lence symboliqueومــا جــاوره مــن مفاهيــم الســلطة الرمزيّــة والرأســال الرمــزي وغريهــا مــن أكــر مفاهيــم
السوســيولوجيا غموضــا وإثــارة للجــدل .كــا وجــب االعـراف أنــه ال يـزال عص ّيــا عــى التحديــد العلمــي الدقيــق
والصــارم رغــم تع ـ ّدد محــاوالت ترويضــه التــي مل تفلــح يف إخ ـراج هــذا املفهــوم إىل مرحلــة النضــج والتكامــل
نظــر مــا ينطــوي عليــه مــن تشــابك وغمــوض وضباب ّيــة.
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يتجســد بــن الفاعلــن االجتامعيــن مــن خــال
يــرى بيــار بورديــو ( )Bourdieuأ ّن العنــف الرمــزي ّ
«أي نفــوذ يفلــح يف فــرض دالالت مع ّينــة بوصفهــا
ســلطة رمزيّــة داخــل الفضــاء االجتامعــي وخارجــه ،فهــي ّ
تؤصــل قوتــه» .ويعـ ّرف االجتامعــي الفرنــي  Bourdieuالهيمنــة
دالالت رشع ّيــة ،حاجبــا عالقــات القــوة التــي ّ
الرمزيّــة بـ»الســلطة الرمزيّــة وهــي ســلطة خف ّيــة ال مرئ ّيــة والتــي ال ميكــن أن تُ ــارس إالّ بتواطــؤ أولئــك الذيــن
10
يريدون االعرتاف بكونهم يخضعون لها».
يتفــرع عــن هــذه املامرســات الرمزيّــة املنتــرة يف املجتمعــات عــى اختالف خصائصهــا ودرجــة تطورها،
حســب مــا أثبتتــه التجربــة االجتامع ّيــة ،رصاع رمــزي يفــرض تصــ ّورا مع ّينــا عــن العــامل االجتامعــي الــذي
يشــرط أن يكــون أكــر تالؤمــا مــع رغبــات وحاجــات ومصالــح «األف ـراد املهيمنــن» .هــذا االحتــكار وكذلــك
خاصــة ،مــن خــال االســتفادة مــن تط ـ ّور عــدد املنخرطــن واملوالــن داخــل مجموعــات
الهيمنــة يتجســدانّ ،
التشــجيع وأقدم ّيــة التأســيس والتحالفــات املربمــة بــن املجموعــات بهــدف فــرض منــط مــن الهيمنــة ،مــن
ذلــك مثــا ثنــايئ  Doddgers Clubistesو Leaders Clubistesيف املدرجــات الشــال ّية مللعــب كــرة القــدم ،و
 Zappatistaو Supraيف املدرجــات الجنوب ّيــة مللعــب كــرة القــدم .ومــن هنــا تبــث هــذه املجموعــات واألفـراد
نظــام تصوراتهــا وخطابهــا ولغتهــا الخاصــة ســعيا لتربيــر ورشعنــة هيمنتهــا يف املجــال الريــايض .فتــزداد قــوة
عالقــات التفاعــل االجتامعــي والهيمنــة والغلبــة .وهــو مــا يؤثّــر بصفــة واضحــة وأكيــدة عــى املامرســات العينية
الظاهــرة بــن هــؤالء الفاعلــن االجتامعيــن التــي تصبــح متواتــرة ومتكــررة .وتزيــد مثــل هــذه املامرســات مــن
شـ� ّدة االضطرابـ�ات والتوتـ�رات ،وتؤسـ�س لغلبـ�ة مجموعـ�ة عـلى حسـ�اب أخـ�رى .وهـ�و مـ�ا أكّـ�ده بورديـ�و( (�Bour
تتوصــل إىل فــرض معنــى عــى أســاس
«كل ســلطة مــن العنــف الرمــزي هــي ّ
رصح أ ّن ّ
كل ســلطة ّ
 )dieuحــن ّ
أنهــا رشع ّيــة ،مــع إخفــاء عالقــة النفــوذ التــي تهيــكل يف أســاس قوتهــا ،وإنّ ــا هــي تضيــف قوتهــا الخاصــة أي
11
بضبــط قوتهــا الرمزيّــة والتــي لهــا عالقــة بالنفــوذ».
ال يشــرط العنــف الرمــزي ،إذن ،وســائل ماديّــة لإلخضــاع بقــدر القــدرة الفائقــة عــى ترســيخ وضعيــات
الهيمنــة والقــوة والتم ّكــن والجــروت داخــل الفضــاء واملجــال االجتامعــي املســتهدف ،ولعـ ّـل املجــال الريــايض
أكــر مثــال اجتامعــي حــي عــى مــا ســبق .إذ تتكثّــف وتتشــابك العالقــات االجتامع ّيــة يف هــذا الفضــاء الشاســع،
الــذي يغلــب عليــه طابــع التحــ ّرر مــن كافــة أشــكال املراقبــة االجتامع ّيــة ،وتتعــ ّدد فيــه مظاهــر التفاعــل
االجتامعــي وتتداخــل .فتصبــح العالقــات فيــه غــر متوازنــة ،قــد تصــل إىل حـ ّد التضــارب أحيانــا ،ويف ديناميك ّيــة
متواصلــة.

 9لطيفة ،جعيدان ( ،)2007العنف يف املجال الريايض ،رسالة بحث ماجستري ،ص.69.
10
Pierre. Bourdieu (1997), Sur le Pouvoir Symbolique, Ed. Minuit, Paris, P. 405
11
Pierre. Bourdieu et Jean Claude. Passerons (1970), La Reproduction Elément Pour la Théorie Du Système D’enseigne.ment, Ed. Minuit, Paris, P. 12
العنف يف الفضاء الريايض التونيس

11

 .2العنف اللفظي يف الفضاء الريايض:
إذا كان العنــف الرمــزي عنفــا خفيّــا غــر معلنــا ،فــإ ّن العنــف اللفظــي عنــف ظاهــر باملامرســة .وهــو
ـكل
مــا نالحظــه داخــل الفضــاء الريــايض خاصــة مــن خــال األهازيــج والشــعارات التــي ترفعهــا الجامهــر« .فـ ّ
12
ـر ال مبعنــاه بــل بتأثــره».
ـي يُفـ َّ
جملــة ت ُنطــق هــي فعـ ٌـل كالمـ ٌ
ويتمثّــل العنــف اللفظــي يف الفضــاء الريــايض يف اســتخدام الــكالم املُص ّنــف منــايف لألخــاق أو الخــارج
عـ ّـا اتفــق عــى قبولــه اجتامعيــا وثقافيــا .وهنــاك مــن يعــرف العنــف اللفظــي عــى أنــه «ســلوك منطــوق أو
مكتــوب يتخــذ طابعــا هجوميــا أو دفاعيــا ميارســه فــرد أو جامعــة أو هيئــة ،وذلــك عنــد حصــول رضر مــادي أو
معنــوي أو عنــد حصــول مواجهــة أو رصاع أو اعتــداء 13 ».ونجــد العنــف اللفظــي ،يف العديــد مــن الدراســات،
أنــه اإلســاءة اللفظ ّيــة األكــر تــداوال بــن مختلــف الفاعلــن الرياضيــن (مشــجعني ،مســرين ،العبــن )...وهــو
«شــكل مــن أشــكال املامرســة رغــم ارتباطــه بالقهــر النفــي إالّ أنــه يــرز مــن خــال غيــاب تعبــر جســدي
14
كوســيلة أوىل للتعبــر».
وفـ ّرت الفضــاءات الرياض ّيــة األرض ّيــة املالمئــة النتشــار العنــف اللفظــي باعتبارهــا املتنفــس األ ّول واألبــرز
الــذي ميكّــن مــن الكشــف عــن املخــزون النفــي واالجتامعــي لألفــراد .فهــو فضــاء الحشــد حيــث تلتقــي
جامهــر تحكمهــا عالقــات اجتامع ّيــة ذات طابــع انفعــايل تنبنــي عــى أســاس عالقــات شــخص ّية أو ذات ّيــة مبــا
يضمــن ملختلــف الفاعلــن االجتامعيــن فــرص التواصــل والـراع والعنــف يف آن واحــد .فأصبــح ،بذلــك ،الفضــاء
ظــل غيــاب كافــة أشــكال املراقبــة ،لينســاق األفــراد (املشــجعون) مــع
الريــايض ملجــأ ومتنفســا خاصــة يف ّ
املجموعــة تحــت وطــأة عديــد التعبـرات واملؤثـرات .فريتبــط تشـكّل العنــف ،بالتــايل ،بالســياق العــام للمجتمــع
واملجــال الريــايض .حيــث تنصــاع هــذه املجموعــات الجامهرييّــة وتتأثــر يف تفاعالتهــا ومتثالتهــا وســلوكاتها
لثنائ ّيــة املســايرة واملغايــرة« .فعمليــات املســايرة واملغايــرة أحــد أشــكال التفاعــل االجتامعــي ،كــا أنّــه مفهــوم
وثيــق الصلــة بالتســهيل االجتامعــي .وتعنــي املســايرة أن يتح ّكــم ويعتقــد وينــرف الفــرد وفــق أحــكام وعقائــد
وترصفــات الجامعــة .واملغايــرة عكــس مفهــوم املســايرة فهــي تعنــي التنــوع الســلويك يف أحــكام الفــرد واعتقــاده
15
رصفــه يف مقابــل ضغــوط الفريــق».
وت ّ
 12جــان جــاك ،لــورسكل ( )2005عنــف اللغــة ،ترجمــة محمــد بــدوي ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار العربيــة للعلــوم ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة،
بــروت ،الــدار البيضــاء ،بــروت ،ط ،1ص.392 .
 13عبــد الكريــم ،النفوطــي ( ،)2014الجمهــور الريــايض وآليــات تشــكّل العنــف ،بحــث ماجســتري يف علــم االجتــاع ،إرشاف عبــد الســتار
الســحباين ،كل ّيــة العلــوم اإلنســانية واالجتامع ّيــة بتونــس ،تونــس ،ص.105 .
 14املرجع السابق ،ص.106 .
 15أمــن أنــور ،الخــويل ( ،)1996الرياضــة واملجتمــع ،عــامل املعرفــة ،سلســلة عــدد  ،216املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب – الكويــت،
ص.229 .
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ويرتبــط مفهــوم املســايرة واملغايــرة بالضغــوط التــي تطــرأ عــى جامعــة اجتامع ّيــة مــا بغــض النظــر إن كانــت
وضــح طبيعــة العالقــات التــي تحكــم
جامعــة محــدودة العــدد أو واســعة االنتشــار ،وهــو مفهــوم مــن شــأنه أن يُ ّ
الفاعلــن االجتامعيــن وســاتهم الشــخص ّية مــن جهــة وبــن الضغــوط التــي يرزحــون تحــت وطأتهــا مــن جهــة
أخــرى .ومــن هــذا املنطلــق فــإ ّن مجموعــات التشــجيع ،باعتبارهــا جامعــة اجتامع ّيــة متامســكة ،تعمــل عــى
«تقديــم الســلوك االجتامعــي الفــردي املناســب واملطلــوب مــن خــال ضغــوط املســايرة كــا تُكســبه « َملَ َكــة»
16
اتخــاذ القـرار باملســايرة أو باملغايــرة أو باالســتقالل».
تتحــدد ،حســب اعتقادنــا ،أســباب العنــف اللفظــي بالدوافــع املرتبطــة بضغــوط املعيــش اليومــي
االجتامعــي منهــا النفــي والســيايس ،مــع اإلرصار عــى عــدم اعتبــاره رضبــا مــن رضوب االنح ـراف القيمــي أو
االجتامعــي .وقــد يكــون مــن املفيــد هنــا أن نســتنجد مبفهــوم التشـكّل اللغــوي اقتباســا مــن املفهــوم املاركــي
التشـكّل االجتامعــي الــذي ســعى مــن خاللــه ماركــس ( )Marxالوصــول إىل «تربيــر أو تفســر للمزيــج املحـ ّدد
لطــرق اإلنتــاج ،بعضهــا مســيطر وبعضهــا اآلخــر ســوف يحــاول مج ـ ّرد البقــاء عــى قيــد الحيــاة مــن ضمــن
17
الدولــة أو األ ّمــة يف لحظــة معينــة مــن التاريــخ».
أث ـ ّرت ،إذن ،أشــكال العنــف املختلفــة يف العالقــات التفاعل ّيــة بــن املشــجعني داخــل الفضــاء الريــايض،
وهــو مــا تؤيّــده مجموعــات التشــجيع يف مجــال كــرة القــدم .فالفضــاء االجتامعــي املفتــوح كفضــاء ملعــب
كــرة القــدم مثــا الــذي يرتفــع فيــه عــدد الجامهــر كامللعــب األوملبــي ب ـرادس وامللعــب األوملبــي باملنــزه،
املتعصبــة ،خاصــة مــع الغيــاب شــبه التــام ملختلــف
وتتكثــف فيــه العالقــات االجتامع ّيــة وتســيطر عليــه الفئــات
ّ
أشــكال املراقبــة والتأطــر (أرسيّــة ،أمن ّيــة .)...فيصبــح الفضــاء أكــر مالمئــة للتعبــر عــن الذات ّيــة والبحــث عــن
الهويّــة املتم ـ ّردة بانتهــاج أســاليب ومامرســات ،إن دلّــت عــى يشء ،فإمنــا هــي ترمــز إىل حضــور الــذات مــن
خــال الســلوكيات التــي تعــاين القمــع والرفــض خــارج الفضــاء الريــايض .وهــو مــا نســتجليه مــن خــال بعــض
الســلوكيات الجامهرييّــة كاالعتــداء بالعنــف اللفظــي عــى أعــوان األمــن أو أفـراد منتمــن إىل مجموعات تشــجيع
أخــرى أو ضــد الالعبــن أو ض ـ ّد الجمهــور املنافــس.
ولعـ ّـل تواتــر مظاهــر العنــف اللفظــي يف الفضــاء الريــايض اكتســب داللــة سوســيولوج ّية مــن خــال
ديناميك ّيتــه داخــل املجتمــع التونــي حتــى خــارج أوقــات املنافســات الرياض ّيــة وفضاءاتهــا ،حيــث أصبحــت
الرياضــة معـ ّـرة عـ ّـا يعتمــل املجتمــع ومســاهمة بصفــة كبــرة يف خلــق نــوع مــن التوتــر الــذي يهـ ّدد القيــم
واملعايــر االجتامع ّيــة املتعــارف عليهــا واملألوفــة أو التعبــر عنــه .ومل ت ّدخــر مجموعــات التشــجيع ،وبــدون
اســتثناء ،جهــدا يف اســتعراض قدراتهــا حينــا تعلّــق األمــر بالعنــف اللفظــي خاصــة مــع محدوديّــة التحصيــل
ـجل الجنــي وملفــوظ الشــتيمة لفئــة واســعة مــن ر ّواد املنعرجــات « ،»Virageوالذيــن
املــدريس وســيطرة السـ ّ
يتحكّمــون يف نســق األهازيــج وتوجهاتهــا.
 16املرجع السابق ،ص.231 .
 17جان جاك لورسكل ،املرجع السابق ،ص.398 .
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فهــم «ملــوك الحــرب» و»املجموعــات التــي خــرت الحــرب» وهــم الذيــن «ال يخشــون املــوت» عــى ح ـ ّد مــا
يُــر ّوج إليــه أف ـراد هــذه املجموعــات.
يعتــر هــذا العنــف اللفظــي يف واقــع األمــر لغــة متحــ ّررة مــن القيــود عــى اختــاف مصادرهــا
ومرشوعيتهــا .لغــة «رصيحــة ومبــارشة» تو ّجــه بصفــة مبــارشة لألفــراد داخــل الفضــاء الريــايض وخارجــه.
فداخــل الفضــاء الريــايض ،نالحــظ العنــف اللفظــي مــن خــال الـراع حــول «الدخلــة» أو األســلوب االســتفزازي
واملضايقــات الــذي تتبعــه جامهــر امللعــب ،عــى ســبيل املثــال إلقــاء القواريــر أو الوقــوف وســكب املــاء عــى
بعــض الجامهــر والتدافــع حــول املواقــع االس ـراتيجية .علــا وأ ّن العنــف اللفظــي داخــل الفضــاء الريــايض مل
يكــن حكـرا وال حـرا وال موجهــا لفئــة دون أخــرى ،بــل يشــمل كافــة الفاعلــن الرياضيــن مــن العبــن ومســرين
خاصــة ،أثنــاء اقتنــاء
وأمــن وصحافــة وجمهــور منافــس .أمــا خــارج الفضــاء الريــايض ،نرصــد العنــف اللفظــيّ ،
ـر الجامهــر الرياضيــة هــذا العنــف مبحدوديــة عــدد التذاكــر مقابــل ارتفــاع عــدد
التذاكــر يف الشــبابيك .وتفـ ّ
الجامهــر ،إضافــة إىل مــا يعتربونــه إجـراءات اســتفزازيّة تصــدر عــن قــوات األمــن خــال عمل ّيــة بيــع التذاكــر
أو ســلطة اإلرشاف أي جامعــة كــرة القــدم يف التوزيــع «غــر العــادل» لعــدد املقاعــد داخــل امللعــب.
ال يقتــر هــذا العنــف اللفظــي مــن قبــل فئــات مــن الشــباب فقــط عــى الفضــاء الريــايض ومجالــه
رب إىل داخــل املعاهــد ويف املقاهــي والشــوارع .ويعتــر الشــباب هــذا العنــف اللفظــي طريقــة
الزمنــي ،بــل تـ ّ
للتعبــر عــن االنتــاء للنــادي والــوالء لــه .وبذلــك أصبــح تش ـكّل العنــف متعلقــا بالتمثــل االجتامعــي لهــؤالء
األف ـراد لجامهــر الفــرق املنافســة وهــو مــا نســتجليه مــن خــال عــدة عبــارات مثــل «جبــورة» و»نــزوح»
و«زناطــر» و «فــروخ» و «ه ـ ّدارة» وغريهــا ،إىل جانــب متثــات ذات بعــد ســوقي وال أخالقــي ،خاصــة إذا مــا
تعلّــق األمــر بإهانــة وتقزيــم جامهــر بعــض النــوادي الكــرى .وال يشــرط تبــادل العنــف اللفظــي نــرة عاليــة
وال عبــوس الوجــه وال إشــهار األســلحة «فالعنــف الكامــن يف اإلهانــة ليــس راجعــا إىل النــرة العاليــة للصــوت
الــذي يحملهــا ،بــل إنّهــا ُمقحمــة يف مامرســة راســخة يف سلســلة مــن األلفــاظ والحــركات التعبرييّــة وسلســلة مــن
18
التأث ـرات والتوقعــات شــبه التقليديّــة».
وترتفــع وتــرة املبــادالت اللفظيــة العنيفــة خاصــة قبيــل املباريــات الكــرى أو املناســبات الرياضيــة
الهامــة ،مــن ذلــك مثــا أحــداث العنــف التــي اندلعــت بــن مجموعــات تشــجيع تنتمــي لنفــس الفريــق بــن
19
مجموعتــا  Supra-Sudو Zappatistaيف واليــة بــن عــروس خــال املوســم الريــايض .2009 2008-
 18املرجع السابق ،ص.396-397 .
 19قــام بعــض أفـراد  Zappaبرسقــة  Bacheمجموعــة  Supra Sudخــال مقابلــة الرتجــي الريــايض التونــي وأوملبــك بجايــة الجزائــري .فتحـ ّول
العنــف بتطــور األحــداث إىل «حــي االســكان» بــن عــروس مــكان تواجــد  .Zappatistaوقــد تخلّــل هــذا الصــدام عنــف لفظــي مــن أجــل
االســتحواذ عــى الـــ  .Bacheالــذي يُعتــر رمــز هــذه املجموعــة ورسقتــه يعنــي انحــال هــذه املجموعــة فقــد تح ـ ّول هــذا العنــف إىل عنــف
لفظــي وجســدي داخــل الحــي» .حســب روايــة «باتشــوكا» أحــد أف ـراد  Supra Sudاملنحلّــة.
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 .3العنف املادي يف الفضاء الريايض:
ال تخلــو املالعــب الرياضيــة اليــوم يف أي مقابلــة ســواء رســمية أو وديــة مــن مظاهــر العنــف املــادي
وذلــك بدرجــات متفاوتــة .ويتجــى هــذا العنــف املــادي ســواء بــن املشــجعني املنتمــن إىل مجموعــات التشــجيع
لنفــس الفريــق فيــا بينهــم ،أو ضــد األمــن ،أو ضــد الجمهــور املنافــس .ومــن مظاهــر العنــف املــادي املتفشــية
هــو التخريــب والتدمــر الــذي يطــال عــادة ك ـرايس املدرجــات واألعمــدة الحديديــة وأحــواض دورات امليــاه
والحافــات والســيارات الخاصــة وواجهــات الجــدران واملحــات املحاذيــة للمالعــب ،ويصــل األمــر أحيانــا
إىل إرضام النــار عم ـ ًدا ســواء يف املالعــب أو الحافــات أو حاويــات القاممــة وغريهــا .ويعتــر العنــف املــادي
نتيجــة حتميــة لتفــي وانتشــار العنــف اللفظــي ،خاصــة وأ ّن املشــاحنات والتالســن الــذي يــدور بــن األف ـراد
واملجموعــات داخــل جامعــة الجامهــر عــادة مــا مي ـ ّر مــن طــور النقــاش العــادي إىل النقــاش الحــاد وصــوال
إىل التشــنج واالســتفزاز وينتهــي إىل تبــادل العنــف املــادي والجســدي بــن هــؤالء األفـراد .ومــن ذلــك مثــا مــا
يحصــل خــال عمليّــة بيــع التذاكــر مــن حمــل لألســلحة البيضــاء والغــازات املُش ـلّة للحركــة والعــي ،وكأنهــا
حــرب مصغــرة عــى وشــك االنــدالع .ولعـ ّـل الدافــع األســايس لتمثـ ّـل فئــة الشــباب هــذه للعنــف الجســدي ،أنهــم
يعتربونــه مــن أنجــع وســائل اإلخضــاع والتخويــف والســيطرة والهيمنــة.
تختلــف وتتعــد ّد دوافــع اللجــوء إىل العنــف املــادي يف الفضــاء الريــايض مــن فــرد آلخــر ،ليشــمل
الجامعــة كلّهــا تقريبــا .ولعـ ّـل مــن أبــرز أســباب تفــي العنــف املــادي ،مــا أجمــع حولــه الجامهــر الرياضيــة،
يف عــدد التذاكــر وكيفيــة الحصــول عليهــا ،واملواقــع يف امللعــب ،وإلقــاء القواريــر واملقذوفــات والشــاريخ
والــكالم البــذيء والحــركات الجســديّة الالّأخالق ّيــة ،والشــجار حــول مــكان الـــ Bacheومــكان الدخلــة ،إىل جانــب
املشــاكل االجتامع ّيــة والسياسـ ّية ،ويف بعــض األحيــان املشــاكل النفسـ ّية لبعــض األفـراد التــي تعــود إىل التنشــئة
االجتامع ّيــة ،والتــي تقــوم عــى مبــدأ االعتقــاد يف أ ّن «القــوة املاديّــة ال ميكــن القضــاء عليهــا إالّ بالقــوة املاديّــة
20
أو مامرســة العنــف».
ينتمــي أغلــب أفـراد املجموعــات املشــجعة واملنــارصة للجمعيــات الرياضيــة يف تونــس العاصمــة ،عــى
ســبيل املثــال ،إىل أحيــاء شــعبية أبرزهــا «ابــن ســينا» و»الجبــل لحمــر» و»الزهــروين» و»الشــعبية» و»الكــرم
الغــريب» .وهــي نفــس املناطــق التــي انطلقــت منهــا شــعلة مجموعــات التشــجيع أواســط تســعينات القــرن
املــايض .وتجمــع بــن هــذه املجموعــات خصائــص الفقــر والقمــع والظلــم والتهميــش .ومــن هنــا يــأيت دور
التنشــئة االجتامع ّيــة يف تحديــد العالقــات والســلوكيات بــن مختلــف الفاعلــن داخــل مجموعة التشــجيع نفســها
أو بــن مجموعــات التشــجيع املختلفــة ســواء يف نفــس النــادي أو يف الفــرق املتنافســة .فالفــرد يحـ ّدد ميوالتــه
وأهــواه مــن خــال احتكاكــه بواقعــه املعيــش والجامعــة التــي يعايشــها فكأمنــا العنــف هنــا «نشــاط متعلَّــم».
Semia. Chebchoub, Sur La Violence, Revue Tunisienne de Science Sociale, C.E.R.E.S, Tunis, P. 101
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ومبــا أ ّن الفاعــل «مطالــب بخلــق تــاؤم بــن متثلــه لذاتــه ودوره االجتامعــي» حســب تعبــر  ،Goffmanفقــد
أصبــح امللعــب املتن ّفــس الوحيــد إلخ ـراج مــا اختزنــوه مــن عـ ّـات نفس ـ ّية خصوصــا مــع غيــاب كافــة أشــكال
املراقبــة داخــل الفضــاء الريــايض الــذي أصبــح ميثّــل الفضــاء الوحيــد للتعبــر عــن النفــس بأســاليب مختلفــة
متجســدة يف العنــف مبختلــف أشــكاله .نذكــر مــن ذلــك أهــم األمثلــة التــي شــهدتها
تتســم بالفــوىض والعدوانيّــة
ّ
بعــض مباريــات الرابطــة الوطنيــة األوىل لكــرة القــدم:
• األحــداث الداميــة التــي دارت بــن جامهــر الرتجــي الريــايض التونــي والنجــم الريــايض الســاحيل
بعــد أحــد املقابــات التــي انتظمــت بامللعــب األوملبــي بسوســة .دخــل العبــو الرتجــي الريــايض التونــي
والنجــم الريــايض الســاحيل إىل أرضيّــة امللعــب األوملبــي بسوســة منفصلــن بجــدار أمنــي عــازل ،مع حشــد
كبــر لقــوات األمــن يف منعرجــات املالعــب « ،»Virageوتركيــز تعزيـزات أمنيــة مكثفــة عــى حافــة امللعب
مــع توزيــع مجموعــات أخــرى بــن دكتــي الفــرق املتنافســة عــى خــط التــاس .ورغــم ذلــك دارت أعــال
عنــف كبــرة بــن جامهــر الفــرق املتنافســة وصلــت إىل حــدود «محطــة االســتخالص بهرقلــة» واســتمرت
إىل أكــر مــن خمــس ســاعات بعــد نهايــة املقابلــة ،محدثــة بذلــك أرضار جســيمة باملمتلــكات العموميــة.
• أحــداث «الســبت األســود» يف بنــزرت بعــد انتهــاء املقابلــة الرياض ّيــة بــن النــادي اإلفريقــي والنــادي
الريــايض البنــزريت ومــا شــهدته مدينــة بنــزرت مــن أحــداث دمويــة وخســائر ماديّــة ومعركــة رضوس
امت ـ ّدت إىل ســاعات الصبــح األوىل.
• حادثــة مــا يســميه جمهــور الرتجــي الريــايض التونــي ثــورة  8أفريــل  2010يف مبــاراة جمعــت الرتجــي
بنــادي حــام األنــف .بلغــت األحــداث درجــة كبــرة مــن العنــف واالنفــات ،مــا أ ّدت إىل ســقوط
العديــد مــن الجرحــى يف صفــوف الجامهــر واألمــن إضافــة إىل وفــاة عــوين أمــن .وقــد ت ُؤكِّــد التقاريــر
األمنيــة الرســمية أ ّن مثــري الشــغب عــادة مــا يكونــون مــن مســتهليك الكحــول واملخــدرات ومــن ذوي
ـر اســتعاملهم ألســاء
الســوابق العدليــة ،ومنهــم مــن يكــون مطلــوب لــدى العدالــة ،وهــو مــا قــد يفـ ّ
مســتعارة حاميــة ألنفســهم .وإذا اجتمعــت ،بالتــايل ،الكحــول واملخــدرات مــع االســتفزازات التــي تصــدر
عــن األمنيــن مــع ضغــوط الحيــاة اليوم ّيــة وضغــط النتائــج الرياض ّيــة ،تأججــت نــار العنــف الجســدي
واملــادي واللفظــي بــن مختلــف الفاعلــن االجتامعيــن يف امللعــب خاصــة منهــم املتعصبــن لفرقهــم
الرياضيــة.
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الفصل الثاين:
دوافع أعامل العنف يف الفضاء الريايض واألطراف املسؤولة:
ت ُرجــع التقاريــر الســنوية الرســمية لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة العنــف املُسـلّط يف الفضــاء الريايض
إىل عــ ّدة أطــراف ثبــت أن لهــا دور مبــارش يف إثــارة أحــداث الشــغب والعنــف يف املالعــب وهــم الجمهــور
والالعبــون والحـكّام واالداريــون واملســؤولني والفنيــون ورجــال األمــن .ويتّفــق مــع هــذا الطــرح الباحــث محمــد
مامــر ، 22إذ خلــص يف دراســته التحليليــة حــول العنــف الريــايض يف مالعــب الوطــن العــريب إىل تحديــد مثانيــة
عنــارص متســببة يف هــذا العنــف وهــي التــي ذكرنــاه آنفــا زد عليهــا األطبــاء املســعفون .ويف اعتقادنــا هنــاك
مســائل وجوانــب أخــرى ميكــن أن تكــون فاعــا أساســيا يف انتشــار أعــال العنف والشــغب يف املالعــب الرياضية،
وهــي خطــاب االعــام الريــايض غــر املســؤول يف الكثــر مــن األحيــان ،ومحدوديــة القوانــن التأديبيــة الرياضيــة،
وافتقــاد املنشــآت الرياضيــة للســامة املطلوبــة إضافــة إىل محدوديــة أعــال الصيانــة والتهيئــة الدوريــة.

 .1اإلعالم الريايض والخطاب الالمسؤول:
يكتــي اإلعــام الريــايض أهميــة يف نــر الوعــي بــن الجامهــر والالعبــن ،إال أنّــه ،أيضــا ،يلعــب دورا يف
انتشــار وتنامــي ظاهــرة العنــف يف الوســط الريــايض ،باعتبــاره أحــد أســباب التعبئــة النفســية ملامرســة العنــف
يف املجــال الريــايض ســواء قبــل أو بعــد املبــاراة ،وذلــك مــن خــال الكتابــات الصحف ّيــة أو الربامــج اإلذاعيــة
تؤســس
والتلفزيــة التــي تســتند إىل اإلثــارة والتح ّمــس الزائــد واللّعــب عــى العواطــف وبــثّ العدوان ّيــة التــي ّ
للتعصــب .نالحــظ أن وســائل االعــام الريــايض ال تلتــزم ،يف العديــد مــن املناســبات الرياضيــة ،بالحياديــة
بدورهــا
ّ
تجــاه تحليــل ومعالجــة اإلشــكاالت الرياضيــة ،وال تــردد يف بــثّ ر ّدات الفعــل املتشــجنجة لالعبــن واملســؤولني
واملدربــن اثنــاء وبعــد املقابلــة التــي تســاهم يف تأجيــج الوضــع وتحريــض الجامهــر الرياضيــة.
لطاملــا تواصــل الجــدل القديــم -املتجــ ّدد حــول دور وســائل اإلعــام ،خاصــة منهــا الوســائل
الســمعية-البرصيّة ،يف انتشــار العنــف بشــتى أنواعــه ويف شــتى مجــاالت الحيــاة االجتامعيّــة .وتع ـ ّد وســائل
اإلعــام الريــايض مــن أهــم مس ـ ّببات عنــف املالعــب يف تونــس نظ ـرا ملــا تبثّــه مــن برامــج تحليل ّيــة يتالقــى
فيهــا مختلــف األطــراف املكونــة للمشــهد الريــايض املحــي مــن مدربــن ومحللــن رياضيــن وقدامــى
كل منهــم بــكل حريــة ودون
الالّعبــن واالخصائيــن يف القانــون الريــايض وصحفيــن مختصــن .فيطلــق ّ
اســترشاف ملــا قــد تــؤول إليــه ترصيحاتــه الناريّــة .ولــو متع ّنــا يف محتــوى حصــص التحليــل الريــايض املتلفــزة
 22محمــد ،مامــر ( ،)1989دراســة تحليليــة لظاهــرة عنــف املالعــب الرياضيــة يف الوطــن العــريب ،النــدوة اآلســيوية السادســة للعنــف الريــايض،
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والتــي يتجــاوز عــدد ســاعات بثهــا مــدة املقابــات موضــوع التحليــل نفســها ،نجــد أ ّن أمنــاط الخطــاب التــي
تبثهــا تــكاد تنحــر يف:
• الخطاب اإلخباري :يتمثل يف رسد مجريات املقابالت وتحضريات الفرق وأجواء املباريات الرياضيّة.
• خطــاب االحتفــال والفرحــة :يو ّحــد جامهــر مختلــف الفــرق الرياض ّيــة املتنافســة ،ويكــون حــارضا يف
مناســبات معــدودة حينــا يتعلّــق األمــر بتتويــج قــاري أو عــريب أو محــي للنخبــة الرياض ّيــة الوطن ّيــة
أو أحــد الفــرق التونس ـ ّية .ومــع ذلــك قــد يحــر خطــاب النقــد الــاذع وعــدم الرضــا عــى النتيجــة أو
تفسه
ســلوك الالّعبــن أو ســوء تنظيــم املســرين أو تقصــر املــدرب يف الرســم التكتيــي املعتمــد ،وهــو مــا ّ
جامهــر األنديــة بالتحامــل عــى ناديهــم ومحاولــة التقليــل مــن أهم ّيــة فوزهــم الريــايض ،وتعتــره خطاب
غــر بــريء يصــدر عــن مدربــن ثبــت فشــلهم يف التدريــب وصحافيــن مأجوريــن اشــركوا يف مهمــة مــا
يعتربونــه أو يصطلحــون عليــه بـ»التنبــر عــى العبــاد الــي تخــدم».
• العنــف اللفظــي أو التلويــح بالعــدوان :هــو خطــاب عــادة مــا يصــدر عــن العبــي الفريــق أو مســريه
وهــم يف حالــة انفعــال بعيــد انتهــاء املقابــات الرياض ّيــة مــن خــال الترصيحــات الفوريّــة التــي يبــدون
فيهــا عــدم رضاهــم عــى أداء الفريــق أو بعــض العبيــه أو أداء وقـرارات حكم املبــاراة ،فتطلــق الترصيحات
التــي تتحــدث عــن اســتهداف الهيــاكل الرياض ّيــة للنــادي وظلــم رزنامــة املوســم الريــايض .وهــذا يعـ ّد من
رصفــا خطـرا لتســببه يف الكثــر مــن األحيــان يف أزمــات كربى
قبيــل الخطــاب املحـ ّرض ،يف اعتقادنــا ،يعتــر ت ّ
بــن الفــرق والجامهــر الرياضيّــة مثــال أحــداث محطــة اســتخالص هرقلــة بــن أنصــار فريقــي الرتجــي
الريــايض التونــي والنجــم الريــايض الســاحيل وأحــداث مبــاراة األوملبــي الباجــي والنــادي اإلفريقــي التــي
امتــدت مواجهاتهــا عــى طــول الطريــق الوطنيــة الرابطــة بــن باجــة ومجــاز البــاب وغريهــا.
تلعــب وســائل اإلعــام الريــايض ،مـ ّـا ال شـ ّـك فيــه ،دورا كبـرا يف تأجيــج مشــاعر الغضــب والظلــم والقهر
الريــايض الــذي قــد يتطـ ّور يف بعــض األحيــان إىل إثــارة النعـرات الجهويــة وبعــض مظاهــر امليــز العنــري« .وإذا
ـح التعريــف أن اإلنســان هــو ابــن بيئتــه فهــو أيضــا يتأثّــر بوســائل إعالمــه وتكنولوجيــات اتصالــه .وقــد باتــت
صـ ّ
هــذه الوســائل مشــكلة لذهنيــة اإلنســان ولشــخص ّيته ومط ِّوعــة إلرادتــه وقــادرة عــى التأثــر يف شــعوره».
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نذكــر مــن األمثلــة العديــدة يف الصحافــة املكتوبــة التــي ســاهمت يف بــثّ مشــاعر اإلثــارة والتح ّمــس
وأسســت للتعصــب ،ولــو عــن غــر قصــد ،مــا جــاء يف
الزائــد ولعبــت عــى عواطــف األف ـراد وبــث العدوان ّيــة ّ
الصفحــات األوىل لبعــض الصحــف التونســية «فاملنافــس يف صحافتنــا الرياض ّيــة يُدعــى خصــا واملبــاراة العاديّــة
تصبــح مبــاراة مصرييّــة والهــدف يصبــح إصابــة واإلقصــاء يصبــح طــردا والفــوز يصبــح غلبــة والتصــدي للكــرة
يصبــح اســتامتة يف الدفــاع ورضب الكــرة بقــوة يصبــح قذيفــة مدفع ّيــة ســاحقة وهــدف االنتصــار يصبــح رضبــة
قاضيــة ومبــاراة اإليّــاب تصبــح مبــاراة األخــذ بالثــأر ومبــاراة األجــوار تصبــح مبــاراة اإلخــوة األعــداء .إضافــة
إىل بعــض العناويــن التــي تحمــل عبــارات عنيفــة رصيحــة مــن قبيــل «فريــق كــذا يســحق الفريــق الفــاين»
و «القــوة الضاربــة للفريــق» و «هــدف قاتــل» و «روح قتال ّيــة» و»مناطــق خطــر» و «نجــوم كاســح» ...وهــو
مــا شــأنه شــحن الجمهــور الريــايض املتابــع للبطــوالت املحل ّيــة نحــو االندفــاع الزائــد والتعصــب مبــا قــد ينتــج
ـص املرصــد الوطنــي للشــباب يف
عنــه عنــف ،قــد يكــون أحيانــا مدمـرا ،داخــل الفضــاء الريــايض أو خارجــه .ونـ ّ
دراســة لــه حــول «الظواهــر الســلوك ّية الجديــدة لــدى الشــباب التونــي»  24وجــود أســباب أخــرى تتعلــق بفتــور
مشــاركة األرسة واملدرســة والنســيج الجمعيــايت ووســائل اإلعــام يف بلــورة مفهــوم الــروح الرياض ّيــة.

 .2الالعبون واملدربون واملسؤولون وسيطرة الرغبة املُفرطة يف الفوز:
يعتــر الالعبــون مــن األط ـراف الرئيســية املتســببة يف أحــداث العنــف والشــغب يف الفضــاء الريــايض،
وذلــك مــن خــال ســلوكاتهم مــن ترصفــات غــر الئقــة داخــل امللعــب و َر َّدات الفعــل املتشــنجة تجــاه الحــكام.
إذ كثـرا مــا أصبــح الالعبــون يرغبــون يف الفــوز بــكل الطــرق والوســائل ،وال يبحثــون ،مــن خــال الفــوز ،إال عــى
االحـراف والحوافــز .ويؤكّــد املرصــد الوطنــي للشــباب يف دراســة لــه حــول «الظواهــر الســلوك ّية الجديــدة لــدى
الشــباب التونــي» التــي ســبق ذكرهــا أ ّن ظاهــرة العنــف الصــادرة عــن الالعبــن تعــود حتــا إىل رغبتهــم
ـر كــرة مــا تشــهده املقابــات الرياضيــة مــن
يف الوصــول إىل النجوم ّيــة وحــب الكســب املــادي ،وهــو مــا يفـ ّ
هجــوم مــن قبــل الالعبــن عــى قـرارات الحكــم غــر متحلــن بالــروح الرياضيــة ،مـ ّـا يشــجع ويســاهم ،بــدوره،
يف انفعــال املدربــن واملســؤولني واعرتاضهــم املتكــرر عــى قـرارات الحــكام ،واالنخـراط هــم كذلــك يف ســلوكات
ال تنــم عــن تحليهــم بالــروح الرياضيــة وتق ّبــل الهزميــة ،وتدفــع بهــم إىل تحريــض الجامهــر ،والتشــكيك يف
ـكل أنواعــه مقتنعــن بأنهــا ردة فعــل عاديــة ومنطقيــة إزاء مــا يســمونه «ظلم
نزاهــة الحــكام وارتــكاب العنــف بـ ّ
مســلط ومؤامــرة مدبّــرة مــن حكــم املقابلــة» باحثــن عــن كبــش فــداء لتغطيــة إخفاقهــم وفشــلهم ،خاصــة
يف ظــل عــدم إملــام العديــد مــن املدربــن واملســؤولني بالقوانــن التأديبيــة .ويتفــق مــع هــذا التفســر املرصــد
الوطنــي للشــباب يف إذ يؤكــد أن العديــد مــن املســؤولني يجــرون وراء االنتصــارات واأللقــاب والنتائــج الفوريّــة،
غــر عابئــن مبنطــق الرياضــة منافســة نزيهــة تخضــع إىل قوانــن يتعـ ّـن عــى الجميــع احرتامهــا.
 24املرصــد الوطنــي للشــباب ( ،)2006الظواهــر الســلوك ّية الجديــدة لــدى الشــباب :مــن التشــخيص إىل اســترشاف آليــات الوقايــة ،املطبعــة
الرســم ّية للجمهوريّــة التونس ـ ّية ،تونــس ،ص.39-40 .
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 .3ال ُحكّام واألخطاء التحكيمية:
يع ـ ّد الحــكام هــم أيضــا ســببا رئيســيا يف انــدالع أعــال العنــف يف الفضــاء الريــايض .إذ نجــد العديــد
متعســفة وخاطئــة لعــدم التحــي البعــض منهــم بالكفــاءة
مــن الحــكام يف مقابــات مصرييــة يتخــذون قـرارات ّ
التحكيميــة املطلوبــة ،مــا يشــكل أحــد أســباب تــدىن املســتوى الفنــي لالعبــن ،أو قــد يصيــب الفــرق الرياضيــة
املتنافســة بظلــم ج ـراء ق ـرار مــن الحكــم مــا يثــر حفيظــة الالعبــن وبالتــايل الجامهــر.

والتعصب للفريق:
 .4الجامهري الرياضية
ّ
بالتعصــب «مــا نجــده لــدى منــارصي الفــرق ..خصوصــا الفــرق التــي يعتقــد أنهــا صاحــب
نعنــي
ّ
البطــوالت ،وهــو مــا يولّــد لديهــم القناعــة بصعوبــة انهزامهــا وعــدم تق ّبلهــم للهزميــة ،األمــر الــذي يدفعهــم
للقيــام بأعــال العنــف كــر ّدة فعــل عــى الهزميــة أو «غل ـ ّو يف التعلّــق بشــخص أو فكــرة أو مبــدأ أو عقيــدة
بحيــث ال يــدع مكانــا للتســامح ،وقــد يــؤدي إىل العنــف واالســتامثة 25 ».ويشــر املالحظــن والدارســن للمشــهد
الريــايض إىل أن عنــف الجامهــر يف الفضــاء الريــايض عــادة مــا يتطـ ّور بصفــة تدريج ّيــة ،إذ ينطلــق مــن الفــرد
ليشــمل فيــا بعــد املجموعــة بأكملهــا .فبينــا يســاهم الحشــد مــن جهتــه يف االندفــاع ،يتك ّفــل االنفعــال يف
بلــوغ أقــى درجــات العنــف .وقــد تتحــد ظاهــرة «عنــف الفضــاء الريــايض» مــع مــا اصطلــح عليــه بـ»عنــف
الشــباب» خــارج الفضــاء الريــايض كــردة فعــل عــن عنــف مؤسســة الدولــة يف شــكل شــعارات وأهازيــج حاملــة
ملضامــن سياسـيّة أو اجتامعيّــة أو دينيّــة .وتعتــر فئــة الشــباب الفئــة األكــر مامرســة للرياضــة يف املجتمــع بصفة
عامــة وكــرة القــدم بصفــة خاصــة .فالذيــن ميارســون الرياضــة هــم شــباب ،واملشــجعون هــم أيضــا يف الغالــب
شــباب ،وهــذا يــدل عــى الصفــات االجتامعيــة والشــخصية التــي تتميــز بهــا مرحلــة الشــباب مثــل حــب الظهــور
والشــجاعة والقــوة والحامســة والبحــث عــن االســتقاللية والرجولــة وغريهــا مــن الصفــات التــي لهــا دور يف
توجيــه ســلوكيات الفــرد وترصفاتــه ويف تحديــد اتجاهــه .وإذا ربطنــا بــن العنــف والشــباب ،فإنــه حتــا ســيؤدي
بنــا اإلق ـرار بــأن العنــف ،إذا مــا اعتقدنــا بأنــه ينطلــق مــن آراء الفاعلــن وتصورهــم ألدوارهــم وليــس مــن
فـراغ ،ميكــن أن يكــون وســيلة لــدى الشــباب لتحقيــق حاجياتــه ورغباتــه النفســية واالجتامعيــة .ويؤكّــد املرصــد
الوطنــي للشــباب ،مــن جهــة أخــرى ،يف الدراســة الســابقة الذكــر أ ّن ظاهــرة العنــف الصــادر عــن الجمهــور
ميكــن أن يعــود إىل النزعــة الجهويّــة لــدى هــذا الجمهــور.
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أحمد زيك ،بدوي ( ،)1978معجم مصطلحات العلوم االجتامعية ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ص.184.
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وفيام ييل النظريات املفرسة للعنف الصادر عن هذه الفئة املجتمعية داخل الفضاء الريايض:
أ .نظرية التعلّم االجتامعي:
تــرى نظريــة التعلــم االجتامعــي أن التقليــد هــو الســبب الرئيــي املــؤدي النتشــار العنف داخــل الفضاء
الريــايض ،باعتبــار أن العنــف والعــدوان ظاهــرة مكتســبة عــن طريــق املالحظــة واملحــاكاة ،يتعلمهــا األفـراد كــا
يتعلمــون أي نــوع مــن أنــواع الســلوكيات األخــرى .وتــرى هــذه النظريــة أن العصبيــة والجهويــة والقبليــة كلهــا
عوامــل ناتجــة عــن التنشــئة االجتامعيــة والرتبيــة ،وهــي التــي تدفــع الشــباب إىل منــارصة فريــق مــا بحامســة
شــديدة ومفرطــة.
ب .املدرسة االجتامعية يف تفسري السلوك االجتامعي عند G. Tarde 1901
تــؤدي ظاهــرة شــغب املالعــب ،حســب « »G. Tardeإىل ارتــكاب الكثــر مــن الجرائــم .إذ يــرى أن
التقليــد ينتقــل مــن األعــى إىل األســفل ،أي مــن الطبقــات العليــا إىل الطبقــات الدنيــا ،ويحــدث أيض ـاً بتأثــر
العــادة والذاكــرة واالختــاط ،وكذلــك عــن طريــق الزحـــــام الفضــويل أو الفرجــة أو التجمهــر ( .)Crowedفمثـاً
لــو حــدث انفعــال يف التجمهــر ،ســوف ينتقــل االنفعــال إىل بقيــة املتجمهريــن أو إىل صفــوف الحارضيــن،
فيصبــح االنفعــال ،بفعــل التقليــد ،جامعــي وليــس فــردي ،ويصبــح كذلــك الســلوك جامعــي .وال يتح ـ ّول هــذا
الســلوك الجامعــي إىل جرميــة ،إال إذا توفــرت رشوط اجتامعيــة معينــة تــؤدي إىل نتائــج ســلوكية معينــة منهــا
الجرميــة .ويضيــف « »G. Tardeأن نفــس الظــروف والــروط تــؤدي حتــا إىل نفــس النتائــج ،ولــو كانــت
مبقاديــر مختلفــة مــن فــرد إىل فــرد .أي أن درجــة االســتجابة للــروط والظــروف املؤديــة للجرميــة يف الفضــاء
الريــايض تختلــف مــن فــرد إىل آخــر ،بحيــث تكــون عنــد بعــض األف ـراد أكــر مــن البعــض اآلخــر ،إذ يكتفــي
البعــض بالعنــف اللفظــي ،بينــا يتعــدى البعــض اآلخــر إىل العنــف الرمــزي والجســدي كالتخريــب واالعتــداء
عــى املمتلــكات العامــة والخاصــة.
ت .التفسري املوقفي عند إدوين ساذرالند (:)1950
يعتــر ســاذرالند أن املوقــف ،لحظــة حــدوث الجرميــة أو الســلوك االنح ـرايف ،نقطــة أساســية يف تفســر
هــذا الســلوك .فاملوقــف ،بالنســبة لــه ،يُع ـ ّد الظــروف املواتيــة للعمــل اإلجرامــي ،وهــو مــا ســاه «التفســر
امليكانيــي» أو «املوقــف الديناميــي» أو «التفســر املوقفــي» .يعنــي أن الجرميــة ال توجــد إال بوجــود فرصــة
مواتيــة الرتــكاب الفعــل اإلجرامــي ،أي أن التفكــر يف الجرميــة يحــدث يف نفــس لحظــة توفــر الظــروف املناســبة
لذلــك .ويذهــب الكثــر مــن الباحثــن إىل الرتكيــز ،فقــط ،عــى جزئيــة مــا يســمى بـ»املخالطــة الفارقــة» أي تأثــر
«الزمــرة» أو رفــاق الســوء ،ويعتربونهــا مــن الفرضيــات األساســية لتفســر الســلوك العنيــف أو الجرميــة.
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إذ حاولنــا إســقاط «التفســر املوقفــي» للعنــف املــارس داخــل أو خــارج الفضــاء الريــايض ،فإننــا
ســنالحظ أن العنــف ينطلــق مــن زمــرة أو مجموعــة صغــرة مــن الرفــاق ،ثــم ينتــر يف جميــع أرجــاء امللعــب
وخارجــه .فاملوقــف املناســب للجرميــة يحــدد مــن طــرف الشــخص صاحــب الفعــل اإلجرامــي .وهــذا املوقــف
يف ح ـ ّد ذاتــه يتحــدد تبع ـاً للشــخصية والتجــارب الفرديــة والتنشــئة االجتامعيــة لصاحــب الفعــل اإلجرامــي.
وبالتــايل يش ـكّل املوقــف يف مجموعــه العالقــة التفاعليــة باملفهــوم االجتامعــي والســلويك بــن الفــرد املجــرم أو
صاحــب الســلوك اإلجرامــي والفعــل اإلجرامــي يف حــد ذاتــه .ويتفــق مــع هــذا الطــرح الباحــث يحــي النقيــب،26
مضيفــا أن دوافــع عنــف الجامهــر الرياضيــة ،يف الحقيقــة ،ال تنبعــث يف امللعــب ،بــل هــي نابعــة مــن الحيــاة
اليوميــة التــي يعيشــها األفـراد ،ورمبــا تكــون وليــدة رد فعــل تعويــي إزاء انتقــاص وضعهــم كشــباب أو كفئــة
اجتامعيــة ،ويــكاد يؤكّــد أن هــذه الجامعــات ال تنســاق إىل دوافــع سياســية .إذ يعتقــد أن ظاهــرة العنــف
الريــايض قــد تكــون نتيجــة ثــاث أشــياء وهــي الصعوبــات االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا غالبيــة الجامهــر
الرياضيــة ،وظاهــرة االرتبــاط العاطفــي بــن الالعبــن والجامهــر ،وزيــادة عــدد املباريــات بشــكل ملحــوظ أي
كــرة برمجــة املقابــات بصفــة تــكاد تكــون يوميــة.
«التعصــب األعمــى آفــة الرياضــة يف جميــع أنحــاء العــامل وهــذا
يذكــر الباحــث محمــد فتحــي عيــد أن
ّ
التعصــب يُعمــي العــن فــا تــرى مــن فريقهــا الــذي تشــجعه أو مــن نجمهــا الــذي نحبــه إال كل مــا هــو جميــل
ّ
بينــا ال تــرى يف الفريــق املنافــس أو النجــم اآلخــر إال كل مــا هــو قبيــح ومســتهجن ،ويبــدأ الشــغب عندمــا متيــل
الكفــة لصالــح الفريــق املنافــس وقــد يكــون لرجــال الصحافــة واإلعــام دور يف إثــارة هــذه النعــرة لــدى الجامهري
باســتخدام العناويــن املثــرة والتشــكيك يف نزاهــة الحــكام أو أخالقيــات الجمهــور املشــجع للفريــق املنافــس..
والترصفــات املســتفزة قــد تــأيت مــن جانــب الحــكام أو مــن جانــب الالعبــن أو مــن جانــب اإلداريــن أو حتــى
مــن جانــب فــرد مــن أف ـراد الجمهــور أو فــرد مــن أف ـراد قــوات األمــن 27 ».ويضيــف عيــد أن الشــغب عــادة
مــا يكــون «وليــد اللحظــة» ولكنــه أيضــا ميكــن أن يكــون «مدبـرا» عندمــا يتفــق مجموعــة مــن املتعصبــن عــى
إثــارة الشــغب والعنــف يف املــدارج يف حــال ســارت املبــاراة عــى غــر هواهــم .ويتــم ذلــك ،حســب عيــد ،مــن
خــال «اســتخدام أشــخاص لديهــم القــدرة عــى االقنــاع واملهــارة يف تحويــل جمهــور املشــاهدين مــن الســلوك
الســوي إىل الســلوك املنحــرف ولديهــم القــدرة عــى اســتغالل مــا يحــدث يف امللعــب مــن ترصفــات إلثــارة
الشــغب حتــى لــو وصــل األمــر الختــاق وقائــع ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،كــا ينــدس البعــض منهــم وســط
28
ُمشــجعي الفريــق اآلخــر ثــم يلقــي بحجــر تجــاه الفريــق الــذي يشــجعه فتحــدث الفتنــة ويقــع الشــغب».
 26يحيى ،النقيب ( ،)1990علم النفس الريايض ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الرياض -السعودية.
 27فتحــي ،عيــد ( ،)2008أمــن املنشــآت الرياضيــة ،الــدورة التدريبيــة التنظيــم واإلدارة الرياضيــة خــال الفــرة مــن  10إىل  14نوفمــر ،2008
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الرياض-الســعودية ،ص.7 .
 28املرجع السابق ،ص.7.
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والخطــر يف عنــف الجامهــر ،حســب الباحــث عيــد ،هــو اســتغالل عنــارص أو جامعــات إرهابيــة
املقابــات الرياضيــة التــي تســتقطب جامهــر عريضــة «للقيــام باألعــال االرهابيــة كاالعتــداء عــى األشــخاص
أو احــداث حريــق لبــث الرعــب والفــزع وإظهــار الدولــة يف مظهــر الضعيــف ».كــا ميكــن أن ينتهــز بعــض
املجرمــن فرصــة تج ّمــع الحشــود للقيــام بأنشــطتهم غــر الرشعيــة مثــل االتجــار باملخــدرات ،أو عقــد الصفقــات
االجراميــة ،أو ترويــج العمــات املزيفــة .كــا قــد يواكــب املباريــات طبــع تذاكــر دخــول مــز ّورة وترويجهــا ،أو
توزيــع منشــورات للفتنــة أو للتحريــض سياســيا مثــل االنقــاب عــى النظــام.
وقــد أجمعــت العديــد مــن البحــوث  29والدراســات  30واملتابعــات للمواعيــد الرياضيــة ،أ ّن أشــكال العنــف
املــارس مــن قبــل مشــجعي الجمعيــات الرياضيــة ســواء داخــل أو خــارج امللعــب الريــايض ميكــن تلخيصهــا يف
النقــاط التاليــة:
• التشجيع غري امللتزم أو الفوضوي والذي يحمل يف طياته كالماً أو أصواتاً غري الئقة.
• شتم الحكام والقدح بقدراتهم وانحيازهم ألحد املتنافسني.
وسب جمهور والعبي الفريق املنافس بعبارات منافية لألخالق.
• شتم ّ
• رشق الالعبني والجمهور املنافس مبختلف أنواع املقذوفات بقصد االستفزاز واإلثارة.
• قذف املواد املشتعلة أو املواد الصلبة باتجاه امللعب.
• إشعال الحرائق عىل املدرجات.
• محاولة الوصول إىل امللعب وتخطي الحواجز للتدخل بسري املباراة.
• إحداث الفوىض بصورة ملفتة عىل املدرجات لجلب االنتباه والتأثري عىل سري املباراة.
• االعتداء عىل الالعبني بعد املباراة سواء كانوا العبيهم ،بسبب الخسارة ،أو العبي الفريق اآلخر.
• نقل الفوىض خارج امللعب واالعتداء عىل املمتلكات والسيارات وأحيانا عىل رجال األمن.
• إطالق منبهات السيارات والسري برسعة طائشة يف الشوارع بعد املباراة.
• ردود الفعل املثرية للفوىض تحت أي غطاء ُمفتعل ،مبا يف ذلك نتيجة املباراة.
• قيــام بعــض أف ـراد الجمهــور بإطــاق العيــارات الناريــة إ ّمــا ابتهاجــا يف الفــوز أو القصــد إثــارة أعــال
الشــغب الريــايض داخــل أو خــارج فضــاء امللعــب وألي ســبب ت ـراه هــذه الفئــة.

 29إيناس ،محمد عليامت ( ،)2011التجربة األوروبية يف الحد من شغب املالعب الرياضية ،بحث ماجستري ،الجامعة الهاشمية ،األردن.
 30إبراهيــم حمــداوي (د.ت) ،العنــف يف املالعــب الرياضيــة :حجــم املشــكلة وامكانيــات الحلــول ودور وســائل االعــام ودورهــا يف الحــد مــن
تفــي الظاهــرة ،املغــرب.
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وتجــدر املالحظــة ،أن عنــف الجامهــر الرياضيــة كان يُعــرف عــادة بــن جمهــور فريقــن متنافســن ،إال
أن هــذا العنــف شــهد تطـ ّورا وتغـ ّـرا يف اآلونــة األخــرة ،فهــو يقــع بــن أنصــار نفــس الجمعيــة الرياضيــة ذاتهــا،
باعتبــار أن جمهــور الفريــق قــد انقســم وتشــكل يف مظهــر جديــد وهــو «املجموعــات» .ويتجــى العنــف بــن
هــذه املجموعــات عامــة يف ال ـراع حــول إ ّمــا املــكان أو الالفتــات أو الشــعارات ،وهــو مــا ســنتناوله بالــدرس
والتحليــل بأكــر تفصيــل يف العنــارص الالحقــة.

 .5أعضاء مكاتب الجامعات الرياضية واملصالح الشخصية:
ال يتّخــذ أعضــاء مكاتــب الجامعــات الرياضيــة  ،يف الكثــر مــن األحيــان ،مواقــف حازمــة أمــام أعــال
وييّعــون القضايــا
الشــغب والعنــف التــي تحــدث يف املقابــات الرياضيــة خاصــة الصــادرة عــن املســرينُ ،
املهمــة ويتجاهلــون األنظمــة واللوائــح تقربــا إلرضــاء رؤســاء الجمعيــات باعتبارهــم مصــدر رشعيتهــم ،وهــو مــا
يســقط الكثــر مــن املكاتــب الجامعيــة يف تســيري الجامعــة حســب مصالــح البعــض عــى حســاب البعــض اآلخــر،
إىل جانــب غيــاب متطلّبــات التنظيــم املحكــم للعديــد مــن املباريــات املصرييــة يف بعــض الفضــاءات الرياض ّيــة،
كل األط ـراف املعن ّيــة مبقاومــة العنــف داخــل الفضــاءات الرياض ّيــة.
وغيــاب التنســيق املحكــم ،أحيانــا ،بــن ّ
يشــر الباحــث محمــد فتحــي عيــد مــن ناحيــة أخــرى إىل أن «االح ـراف وانتقــال املحرتفــن مــن نــاد إىل آخــر
داخــل الدولــة أو خارجهــا قــد يكــون مصحوبــا بالفســاد الــذي يُؤثّــر ســلبا عــى الــروح الرياضيــة .وقــد كشــفت
الحــوادث عــن تــو ّرط أعضــاء بعــض االتحــادات واللجــان األوملبيــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة يف عمليــات
فســاد أثنــاء القيــام بعمليــة تحديــد برامــج املســابقات الرياضــة أو اختيــار املــدن التــي تســتقطبها ،األمــر الــذي
قــد يــؤدي إىل حــدوث شــغب يف املالعــب ».كــا يشــر عيــد إىل تفــي ظاهــرة الرشــوة مــن أجــل «منــح ميــزة
لالعــب أو لفريــق» وهــو اخــال باألحــكام املنظمــة للمنافســات الرياضيــة مــا يرتتــب عنــه ارتــكاب عنــف،
وإمكانيــة ارتــكاب جرائــم تســتهدف الالعبــن أو اإلداريــن.

 .6رجال األمن واألطباء املسعفون:
كل مــن رجــال األمــن واألطبــاء املســعفون يف أعــال العنــف التــي تحــدث يف الفضــاء الريــايض،
يتسـ ّبب ّ
وذلــك مــن خــال ســلوكهم املتمثّــل يف التشــدد الزائــد يف معالجــة املخالفــات واألخطــاء التــي تصــدر عــن
الجامهــر الرياضيــة وإهانــة اآلخريــن ،ومــن خــال مبالغــة األطبــاء املســعفون يف تشــخيص إصابــة الالعــب
وتهويــل األمــر ،مـ ّـا يثــر حفيظــة الجامهــر خاصــة.
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أنجــزت دراســة أكادمييــة  31يف مجــال التســيري الريــايض ســنة  ،2015وبحثــت يف ظاهــرة العنــف املُــارس
يف املالعــب الرياضيــة التونســية .وقــد اســتعرضت هــذه الدراســة جملــة مــن األســباب التــي تــرى أنهــا تــؤدي إىل
العنــف يف املالعــب الرياضيــة .وقــد طُلــب مــن فئــات عينــة البحــث ،وهــم االداريــون والفنيــون والحــكام ورجال
كل مــن وجهــة نظــره ،األســباب املُقرتحــة حســب األهميــة .فكانــت
األمــن واإلعالميــن واملشــجعني ،تصنيــفّ ،
النتائــج أن أغلــب اإلداريــن يعتقــدون أن انعــدام الــروح الرياضيــة والجمهــور والالعبــن هــم الســبب الرئيــي
ألحــداث العنــف التــي نراهــا يف املالعــب الرياضيــة التونســية ،ويــأيت الحــكام يف املرتبــة الثانيــة والصحافيــن
رصح أغلــب الفنيــن بــأ ّن الجمهــور فقــط هــو املتســبب الرئيــي
والقوانــن الرياضيــة يف املرتبــة الثالثــة .بينــا ّ
يف عنــف املالعــب ،تليــه يف املرتبــة الثانيــة نتيجــة املقابلــة وانعــدام الــروح الرياضيــة ،وبدرجــة أقــل املســرين
والحــكام .ويشــر أغلــب الفنيــن أن دور الصحافــة واملنشــأة الرياضيــة يف انــدالع أحــداث العنــف الريــايض هــو
دور ضعيــف جــدا مقارنــة باألطـراف املذكــورة آنفــا .يُجمــع الحــكام ،بنســبة مطلقــة ،عــى أ ّن الســبب الرئيــي
يف ارتفــاع منســوب العنــف يف الفضــاء الريــايض هــو انعــدام الــروح الرياضيــة ،يليــه يف الرتتيــب الجمهــور ،ثــم
نتيجــة املقابلــة .ويعتــر الحــكام أن رجــال األمــن والقوانــن ليــس لهــم تأثــر كبــر يف أعــال العنــف املنتــرة
بالفضــاء الريــايض ،بينــا املنشــأة الرياضيــة لهــا تأثــر ملحــوظ .ويُرجــع أغلبيــة رجــال األمــن الســبب الرئيــي
ملظاهــر العنــف إىل الجمهــور بدرجــة كبــرة ،وبدرجــة أقــل انعــدام الــروح الرياضيــة ونتيجــة املقابلــة .ويعتــر
رجــال األمــن أن الصحافــة لهــا دور يف وقــوع أحــداث العنــف يف املالعــب الرياضيــة حتــى وإن كان ضعيــف أو
محــدود .والجديــر باملالحظــة أن نســبة مــن رجــال األمــن ،حتــى وإن كانــت ضعيفــة ،ال يســتبعدون أنفســهم
كســبب مــن األســباب املؤديــة إىل أحــداث العنــف يف الفضــاء الريــايض .ويــرى اإلعالميــن أن الســبب الرئيــي
للعنــف يف املالعــب الرياضيــة يعــود أوال وبنســبة كبــرة جــدا إىل انعــدام الــروح الرياضيــة ،وثانيــا إىل الجمهــور
واملســيريين والالعبــن والحــكام ،وثالثــا إىل القوانــن ونتيجــة املقابلــة ،ورابعــا إىل الصحافيــن ورجــال األمــن
واملنشــأة الرياضيــة .ويــرى أغلبيــة املشــجعني أن العامــل املــؤدي إىل وجــود أحــداث عنــف يف املالعــب الرياضيــة
هــو بدرجــة أوىل انعــدام الــروح الرياضيــة ،وبدرجــة أقــل هــم أنفســهم ،ث ـ ّم يــأيت الحــكام ونتيجــة املقابلــة
والالعبــن ،واملفاجــئ تصنيفهــم رجــال األمــن والقوانــن يف املرتبــة األخــرة وبنســبة ضعيفــة كســبب يف أحــداث
العنــف يف الفضــاء الريــايض.
نســتطيع القــول أ ّن أه ـ ّم ســبب يف أحــداث العنــف يف الفضــاء الريــايض حســب اإلداريــن والحــكام
واإلعالميــن واملشــجعني هــو انعــدام الــروح الرياضيــة .بينــا اختــار الفنيــون ورجــال األمــن الجمهــور كســبب
رئيــي للعنــف الريــايض ،رمبــا أل ّن الفنيــن يســعون دامئــا إىل إيجــاد تربيــر لتدخالتهــم االنفعاليــة واحتجــاج
الالعبــن عــى قـرارات الحــكام التــي ال تخــدم مصلحتهــم ،معتربيــن هــذه القـرارات ظلــا ومؤامــرة .أمــا اختيــار
ربــا ،ألنــه منافســهم األهــ ّم يف الفضــاء الريــايض .ووجــود رجــال األمــن يف
رجــال األمــن للجمهــور فمــر ّدهّ ،
الفضــاء الريــايض مــا هــو إال وجــود ،بدرجــة تــكاد تكــون قطعيــة ،ملراقبــة هــذا الجمهــور قبــل وأثنــاء وبعــد
املبــاراة.
31حاتم ،العوين ( ،)2015العنف باملالعب الرياضية ،بحث ماجستري يف التسيري الريايض ،املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بالكاف.
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 .7التعاطي القانوين مع العنف الريايض :ترشيعات بني الحدود والجدوى
نتبــن ،بالعــودة إىل الجانــب القانــوين والترشيعــي خاصــة الفصــل  54مــن القانــون عــدد  104لســنة
 ،1994أن تعامــل الســلطة التنفيذيّــة مــع أحــداث العنــف واملشــاغبني يف الفضــاء الريــايض قــد ســاهم يف
ظــل أعــرج فيــا تعلّــق بعنــف املالعــب.
تكريــس هــذه الظاهــرة وتط ّورهــا .فالقانــون التونــي ّ
 أوال :ألنــه يحــر الفعــل العنيــف يف الســلوك الجســدي واملتمثــل يف الــرب واالعتــداء املــادي وبالتــايلتــم إقصــاء أشــكال أخــرى للعنــف كالعنــف اللفظــي والعنــف الرمــزي.
 ثانيــا :مــن خــال غيــاب إجـراءات وقائ ّيــة كــا هــو جــار بــه املفعــول يف مختلــف النصــوص القانونيــةاألخــرى.
 ثالثــا :لتبع ّيــة نــص القانــون املذكــور آنفــا ومحدوديّــة إثبــات بعــض «الجرائــم» مــن قبيــل ترديــدشــعارات منافيــة لألخــاق.
إالّ أ ّن هــذا مل مينــع الســلطة التنفيذيــة مــن إتبــاع بعــض اإلجـراءات الوقائ ّيــة ،عــى محدوديــة نجاعتهــا ،يف ســبيل
تطويــق ظاهــرة العنــف يف املالعــب لعـ ّـل أهمها:
• االحتفاظ باملشجعني املشاغبني أثناء املقابالت الرياض ّية.
• إجباريّــة حضــور عــدد مــن املشــاغبني إىل مركــز األمــن القريــب مــن محـ ّـل ســكناه قبــل وأثنــاء وبعــد
انتهــاء املباريــات الرياض ّيــة.
• تصويــر وتوثيــق حــاالت العنــف املــادي واملواجهــات العنيفــة بــن الجامهــر قصــد التعــرف عــى
«املجرمــن».
إالّ أن هــذا ال يغطــي قصــور الفصــل  54مــن القانــون عــدد  104مــن املجلــة الجزائ ّيــة ،الــذي ينــص عــن
املنــع مــن املنشــئات الرياض ّيــة ملــدة تـراوح بــن عــام وخمســة ســنوات ،خاصــة عــى مســتوى التطبيــق .ومــن
جهــة أخــرى تلعــب الترصفــات االســتفزازية خاصــة عمليــة التفتيــش املهينــة عنــد بوابــة املالعــب دورا يف تنميــة
حالــة الغضــب الداخــي وتنميــة شــعور الكــره والرغبــة يف رد الفعــل لــدى ر ّواد املــدارج .فمــن خــال مالحظتنــا
إلج ـراءات الدخــول إىل امللعــب الحظنــا منــع األحبــاء مــن جلــب قواريــر امليــاه واملرشوبــات الغازيّــة وعلــب
ـبب حالــة اســتياء
الكربيــت .ومنــع إدخــال مســتلزمات التشــجيع مــن طبــول ورايــات وشــاريخ .وهــو مــا يسـ ّ
خاصــة املتعصبــن منهــم.
وتوتّــر يف صفــوف مجموعــات التشــجيع ومجموعــات األنصــار ّ
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 .8املنشآت الرياضية :غياب السالمة ومحدود ّية التهيئة والصيانة
تعنــي املنشــأة الرياضيــة كل العقــارات ،مــن أراض وبنــاء ،ســواء كانــت مخصصــة طوال الوقــت أو لبعض
الوقــت لتســيري أمــور الحركــة الرياضيــة ،ولذلــك فهــي تتّســع لتشــمل املالعــب الرياضيــة املُغلقــة واملفتوحــة
ومضــارات الســباق داخــل املقــارات الرياضيــة أو خارجهــا واملالعــب واملســابح وســائر األبنيــة الالزمــة ملامرســة
وخدمــة األنشــطة الرياضيــة مــن نــواد رياضيــة وقُــرى رياضيــة أوملبيــة ومعســكرات تدريــب ومقــار لالتحــادات
32
الرياضيــة واللجــان األوملبيــة والســاحات الشــعبية واملراكــز الخدميــة الطبيــة واالعالميــة امللحقــة بهــا».
تشــر الدراســات إىل وجــود مؤرشيــن لتحديــد مــدى أهميــة املنشــأة الرياضيــة ومــا تتطلبــه مــن
إجــراءات حاميــة أمنيــة ،هــا إ ّمــا عنــد اســتقبالها لشــخصية أو شــخصيات هامــة إمــا للزيــارة أو ملامرســة
الرياضــة أو مشــاهدة مقابلــة ،أو عندمــا تض ـ ّم املنشــأة جمهــور كبــر متنــوع مــن حيــث الجنــس والفئــات
العمريــة وامليــوالت واملعتقــدات وأحيانــا الجنســيات ،وفيــا عــدى ذلــك فــإن املنشــأة الرياضيــة ال تتطلــب
حاميتهــا غــر إجـراءات أمــن عاديــة .ويؤكــد الباحــث أن املالعــب التــي يحتشــد فيهــا جمهــور غفــر عــادة مــا
تكــون «بيئــة صالحــة الرتــكاب شــتى الجرائــم وتتنامــى فيهــا االنفعــاالت واملشــاعر التــي تبــارك فريقــا وتلعــن
فريقــا آخــر ،وقــد تخــرج هــذه االنفعــاالت واملشــاعر عــن الصــدور يف صــورة صيحــات إعجــاب أو غضــب ،وقــد
تتطــور إىل تشــابك باأليــدي أو تضــارب بالعــي أو املــدي أو الحجــارة أو أي أداة يف متنــاول اليــد ،ويتحــ ّول
امللعــب مــن مــكان لالســتمتاع والتقــارب إىل مــرح لأللفــاظ الجارحــة واإلشــارات البذيئــة تتطايــر فيــه الحجــارة
تجــاه الالعبــن أو الحــكام أو اإلداريــن أو تجــاه مشــجعي الفريــق اآلخــر ،ويحــدث هــذا عــادة أمــام كامـرات
التلفزيــون ومصــوري الصحــف وتنقــل وســائل االعــام صــورة الحــدث الهمجــي الــذي يــيء إىل الوطــن وإىل
املواطنــن كل ذلــك باإلضافــة إىل العديــد مــن الجرائــم العمديــة والجرائــم غــر العمديــة التــي ميكــن أن تقــع
33
وســط هــذه التجمعــات».
ومــن األشــياء املؤثــرة عــى ســامة املنشــأة الرياضيــة بصفــة مبــارشة هــي األشــياء الناجمــة عــن
إهــال القيــام بعمليــات الصيانــة بصفــة دوريــة مــن قبــل الفنيــن ،وإيعــاز بعــض أعــال الصيانــة إىل عملــة
غــر مختصــن .ويؤكّــد هــذا الواقــع التقريــر الســنوي لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضيــة لســنة ،2013
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حيث جاء فيه ما ييل:
«تعــاين أغلــب املنشــآت الرياضــة مبختلــف جهــات الجمهوريــة ،خاصــة املالعــب الرياضيــة ،مــن غيــاب الصيانــة
والتع ّهــد الالزمــن ،مـ ّـا جعلهــا يف حالــة مرتديــة وغــر صالحــة لإلســتغالل يف أكــر األحيــان ســواء عــى مســتوى
أرضيــة امللعــب أو حجـرات املالبــس أو املــدارج أو الســور الداخــي والخارجــي ،ويرجــع ذلــك إىل عجــز البلديــات
34
عــى توفــر املــوارد املاليــة واألعــوان املختصــة للقيــام بهــذه األعــال».
هنــاك أمنــاط تص ّنــف يف خانــة اإلهــال وغيــاب الســامة يف املنشــأة الرياضيــة هــي بيــع تذاكــر الدخــول
للمباريــات أكــر مــن قــدرة اســتيعاب املنشــأة أو توزيــع مفــرط لدعــوات الحضــور املجانيــة ،مـ ّـا يضعــف،
بصفــة تدريجيــة ،مــن قــدرة املــدارج عــى التح ّمــل .وميثّــل عــدد أبــواب الدخــول والخــروج املخصصــة للجامهــر
يف املنشــأة الرياضيــة نقطــة هامــة لضــان رسعــة وســامة دخــول وخــروج الجامهــر ،إال أن العديــد مــن
املالعــب الرياضيــة تفتقــد للعــدد الــكايف أو االقتصــار عــى عــدد محــددة مــا يجعــل الجامهــر تدخــل وتخــرج
يف ازدحــام كبــر يصعــب الســيطرة عليــه وميكــن أن يســبب يف أعــال عنــف .تؤكــد دراســة علميــة حــول العنــف
يف املالعــب التونســية  35أن الفـرات التــي يتوتــر فيهــا املشــجع مــا ينتــج عنــه حصــول أعــال عنــف هــي أثنــاء
املقابلــة تليهــا فــرة مــا بعــد املقابلــة بنســبة أقـ ّـل ،ثــم عنــد الدخــول أو الخــروج مــن امللعــب ،يف حــن تبقــى
فــرة مــا بــن الشــوطني ويف الطريــق إىل امللعــب األقــل توت ـرا للمش ـ ّجع .ملعرفــة األماكــن التــي يكــون العنــف
فيهــا أكــر خط ـرا ،تذكــر الدراســة أن املــدارج تحتــل أعــى نســبة يليهــا داخــل امللعــب ثــم خــارج املعلــب.
وتســتنتج الدراســة ،مــن خــال نتائجهــا امليدانيــة ،أن أكــر نســب إلمكانيــة حــدوث أعــال عنــف تكــون يف
املنشــآت الرياضيــة ،وتحديــدا يف املــدارج وداخــل امللعــب وخارجــه .وهــذا يؤكّــد دور املنشــآت الرياضيــة يف
حــدوث أعــال العنــف أو الحــد منهــا .وذلــك يكــون ممكنــا عندمــا يتــم االخــذ بعــن االعتبــار ملقاييــس األمــن
والســامة ،والعمــل باللوائــح لإلتحــاد الــدويل لكــرة القــدم ( .)FIFAحيــث أن أغلــب التعليــات متعلقــة بأهمية
الرتاتيــب واإلج ـراءات واالحتياطــات املتخــذة عنــد تركيــز الجامهــر باملــدارج مــن ترقيــم للمقاعــد ،واســتعامل
كامـرات مراقبــة ،والفصــل بــن الجامهــر ،واعتــاد بطاقــات االشـراك الســنوية للمشــجعني ،كل هــذا مــن أجــل
مزيــد اإلحاطــة بالجوانــب الســامتية واألمنيــة للمتفرجــن والحفــاظ عــى املمتلــكات الخاصــة والعامــة .وهــو
مــا يتوفّــر ،بالصفــة املطلوبــة ،يف منشــآتنا الرياضيــة ،ويف مقدمتهــا مالعــب كــرة القــدم عــى وجــه الخصــوص
التــي تشــهد أكــر نســب العنــف وأشــكاله.
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الفصل الثالث:
مظاهر العنف والشغب يف الرياضة التونس ّية :كرة القدم أمنوذجا:
اعتمدنــا لدراســة هــذه الظاهــرة يف الفضــاء الريــايض عــى مالحظة ،خــال املقابــات الرياضيــة ،تفاعالت
الجمهــور يف املــدارج يف مختلــف املواقــف (الربــح ،الخســارة ،التتويــج ،املقابــات الدول ّيــة ،املقابــات الوديّــة،
املقابــات ذات الرهــان ،املواجهــات املبــارشة مــع الفــرق املنافســة التقليديّــة ،مقابــات الجــوار مبــا يُســ ّمى
«الــدريب» .)...كــا قمنــا بتوظيــف بعــض تقاريــر وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة واملرصــد الوطنــي للشــباب
وبعــض التقاريــر والنــدوات الصحف ّيــة ملمثــي الهيــاكل الرياض ّيــة والفــرق املتنافســة يف الرابطــة املحرتفــة األوىل
لكــرة القــدم .ومــن هنــا ،اســتنتجنا أن ظاهــرة العنــف يف الفضــاء الريــايض هــي جامعــة وشــاملة لــكل املالعــب
واالختصاصــات واألصنــاف والفــرق الرياض ّيــة .وهنــا« ،تؤكّــد منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة،
أنــه عــى الرغــم مــن انتشــار ظاهــرة العنــف بــن مشــجعي كــرة القــدم ،فــإ ّن األغلبيــة مــن الجامهــر تبقــى
مســاملة وبعيــدة عــن العنــف .رغــم خطــورة ظاهــرة العنــف يف الفضــاء الريــايض وتط ّورهــا مــن موســم إىل آخــر،
خاصــة بعــد الثــورة التونســية ،إالّ أ ّن ظاهــرة عنــف املالعــب يف تونــس تبقــى أقــل حـ ّدة مـ ّـا تشــهده املالعــب
العامليــة (مالعــب أمريــكا الجنوب ّيــة وأوروبــا الرشق ّيــة واململكــة املتحــدة الربيطانيــة) والعرب ّيــة (مــر والجزائــر
خاصــة) .وفيــا يــي جــدول لعــدد املقابــات الرياضيــة التــي دارت خــال موســمي  2014و 2015يف مختلــف
الرياضــات الجامعيــة ،والتــي يــرز مــن خاللهــا حجــم نســبة مقابــات كــرة القــدم الــذي يحتــل الصــدارة مقارنــة
يوضحــه الجــدول
بباقــي الرياضــات الجامعيــة بنســبة ال تقــل عــن  40باملائــة مــن مجمــوع املقابــات ،وهــو مــا ّ
التــايل:

الرياضة
كرة القدم
كرة اليد
كرة السلة
كرة الطائرة
الرقبي
املجمــوع

عدد املقابالت سنة
2014
9960
3796
1800
1310
1270
18136

النسبة ()%
55
21
10
8
7
100%

عدد املقابالت
سنة 2015
4915
2941
1274
1021
875
11026

النسبة ()%
40
26
12
10
8
100%

جدول عدد  :1عدد املقابالت املنظمة يف الرياضات الجامعية خالل سنتي  2014و.2015
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 34التقرير السنوي لوزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة .2013
 35حاتم العوين ،املرجع السابق.
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وفيــا يــي رســم بيــاين يبــن لنــا ،بأكــر وضــوح ،مــدى ارتفــاع عــدد مقابــات كــرة القــدم التونســية مقارنــة
بالرياضــات الجامعيــة األخــرى خــال ســنتي  2014و:2015

رسم بياين عدد  :1مقارنة بني عدد املقابالت املنتظمة خالل سنتي  2014و 2015يف الرياضات الجامعية
التونسية.
مل يعــد العنــف يف املالعــب الرياضيــة التونســية يقتــر عــى جامهــر الفــرق املتنافســة ،بــل تجــاوزه إىل العنــف
بــن جمهــور الفريــق الواحــد ،حيــث تك ـ ّررت الصدامــات بــن املجموعــات يف أكــر مــن مناســبة واختلفــت
أســبابها ودوافعهــا ،ورغــم أ ّن ظاهــرة العنــف يف املالعــب التونســية مل تــزل محــدودة مقارنــة باملالعــب العامل ّيــة
إالّ أننــا ســجلنا بعــض الحــاالت الخطــرة ،يبقــى أهمهــا:
• أحــداث  15جــوان  1999حيــث لقــي  3أفـراد مرصعهــم إثــر انتهــاء مبــاراة يف نطــاق كأس تونــس بــن
الرتجــي الريــايض التونــي واألوملبــي الباجــي .وعرفــت هــذه املواجهــة أقــوى درجــات العدوانيــة والتعــدي
عــى امللكيــة العامــة والخاصــة حيــث تواصلــت ألكــر مــن  5ســاعات بعــد املقابلــة ودارت بعــض فصولهــا
يف الطرقــات الرئيسـ ّية واألحيــاء الشــعبية ملدينــة باجــة.
• أحــداث  27مــارس  2006بــن جامهــر فريقــي الرتجــي الريــايض التونــي والنجــم الريــايض الســاحيل
والتــي امتــد مــن مح ـ ّول هرقلــة إىل محطــة اســتخالص الطريــق الرسيعــة.
• أحــداث  15ســبتمرب  2007بــن جامهــر فريقــي النــادي اإلفريقــي والنــادي البنــزريت حيــث بلغــت
العدوان ّيــة أشــدها فهشــمت واجهــات املحـاّت وأُحرقــت الســيارات كــا شــهدت اقتحــام مصحــة خاصــة
وإتــاف تجهيـزات طب ّيــة .وعرفــت هــذه املواجهــة ســقوط عــدد كبــر مــن الجرحــى .وتواصلــت املواجهــة
ألكــر مــن أســبوع ووصلــت إىل تخــوم تونــس العاصمــة حيــث تـ ّم تســجيل حــاالت اعتــداء عــى طلبــة
أصيــي مدينــة بنــزرت.
العنف يف الفضاء الريايض التونيس
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أصبحــت ظاهــرة العنــف الريــايض ،عامــة ويف مجــال كــرة القــدم خاصــة ،تشـكّل خطـرا عــى املمتلــكات
واألرواح حيــث تظهــر مالمحهــا بصــورة ملموســة يف ســلوك املشــجعني خاصــة املنتمــن إىل مجموعــات التشــجيع
ومجموعــات األنصــار قبــل وأثنــاء وبعــد املقابــات الرياض ّيــة .وهــو مــا كان لــه األثــر الكبــر يف مجريــات
وســرورة البطــوالت املحليّــة ،فأصبحنــا نشــاهد إيقــاف وإلغــاء بعــض املباريــات ويف مختلــف األقســام.
شــهدت ســنة  ،2011حســب تقاريــر وزاريت شــؤون الشــباب والرياضــة والداخل ّيــة ،ذروة حــاالت الشــغب
والعنــف يف املالعــب الرياض ّيــة التونسـ ّية بحصيلــة تجــاوزت  200حالــة ُسـ ّجل أغلبهــا يف سوســة ( 24حالــة) و20
حالــة يف إقليــم تونــس الكــرى .كــا تــم تســجيل حــوايل  200حالــة اعتــداء عــى أعــوان األمــن يف نفــس الفــرة
و 61حالــة اعتــداء عــى الحـكّام الرياضيــن .كــا تـ ّم إيقــاف  29مبــاراة كــرة قــدم ،وهــو مــا نتــج عنــه القـرار
الشــهري بإج ـراء املقابــات الرياض ّيــة دون حضــور الجمهــور ،إالّ أن هــذا الق ـرار مل يحــد مــن انتشــار العنــف
الريــايض ،بــل أصبحنــا نالحــظ ارتفــاع وتــرة العنــف املتبــادل بــن الالعبــن واملســرين الرياضيــن.
أبــرزت إحصائيــات وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة املدرجــة يف تقاريرهــا الســنوية الرســمية أ ّن العنــف
املتبــادل بــن الالعبــن هــو الــذي يتصــ ّدر قامئــة أنــواع العنــف املرتكبــة يف الفضــاء الريــايض .وتصــل أعــى
نســبة حســب تقريــر وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة لســنة  2005إىل  51.1باملائــة مــن مجمــوع أنــواع العنــف
املرتكبــة والتــي تصــل إىل  785حالــة عنــف خــال املوســم الريــايض  .2005 - 2004لقــد شــهدت هــذه النســبة
انخفاضــا ملحوظــا مــن موســم ريــايض إىل آخــر ،لتصــل إىل  10.1باملائــة خــال املوســم الريــايض .2012 - 2011
وهــذا عــادي بحكــم تعطّــل إج ـراء املقابــات الرياضيــة ســنة انــدالع الثــورة التونســية .وقــد س ـ ّجلنا بدايــة
ارتفــاع نســبة العنــف املتبــادل بــن الالعبــن ســنة  2014بنســبة  42باملائــة مــن مجمــوع أعــال العنــف املرتكبــة
بالفضــاء الريــايض .ونالحــظ أن نســبة العنــف اللفظــي والجســدي املرتكــب مــن قبــل الالعبــن تجــاه الحــكام
مرتفعــة أيضــا إذ بلغــت ذروتهــا ســنة  2006بنســبة  35.6باملائــة وبقيــت هــذه النســبة مرتفعــة إىل حــدود ســنة
 ،2010لتشــهد أل ّول مــرة انخفاضــا ملحوظــا ســنة  2012وصــل إىل  18.3باملائــة .إال أن هــذه النســبة شــهدت
ارتفاعــا مــن جديــد وبصفــة صاروخيــة ســنة  2014إىل  37باملائــة ،وذلــك حســب آخــر االحصائيــات املتحصــل
عليهــا مــن قبــل وزارة شــؤون وزارة الشــباب والرياضــة يف تقريرهــا الســنوي الرســمي لســنة  .2014وفيــا يــي
جــدول تفصيــي ألحــداث العنــف داخــل الفضــاء الريــايض يف تونــس خــال الفــرة املرتاوحــة بــن  2004و:2014
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وفيــا يــي جــدول تفصيــي ألحــداث العنــف داخــل الفضــاء الريــايض يف تونــس خــال الفــرة املرتاوحــة بــن
 2004و:2014
العنف املرتكب 14/13 12/11 11/10 10/09 09/07 08/07 07/06 06/05 05/04 04/03

370 27 28 316 312 327 337 346 401 223
41.7 10.1 18.8 39.15 39.3 41 42.6 42.7 51 38.3

تبادل العنف بني
الالعبني
االعتداء بالعنف
اللفظي عىل الحكم
من طرف الالعبني
رمي امللعب
بالقوارير وأشياء
أخرى
االعتداء بالعنف
اللفظي عىل الحكم
من قبل املسريين
االعتداء بالعنف
الجسدي عىل الحكم
من طرف الالعبني
االعتداء بالعنف
الجسدي عىل الحكم
من قبل املسريين

208 211 221 209 202 200 141
25.77 26.6 27.7 26.5 24.9 25.5 24.2
75
13

اقتحام امليدان
تحريض املسريين
لالعبني قصد مغادرة
امليدان
املجموع

9
6

253 27
28.5 10.1

63 55 114 93 87 89 102 83
23.5 36.9 14.12 11.7 10.9 11.2 12.6 10.6
47
5.8

44
5

76
13

35
4.5

59
7.5

61
7.6

122 87 21 73 75
13.7 32.5 14.1 9.04 9.4

34
5.8

67 87 50
8.5 10.7 6.3

67
8.4

65 71
8.05 8.9

12
8

22
8.2

72
8.1

14
2.4

10
1.3

15
1.8

16
2

17
2.1

16 14
1.99 1.8

6
4

13
4.8

4
0.5

12
2.1

4
0.5

7
0.9

10
1.3

11
1.4

8
1

5
2
7
0.6 0.25 1.2

3
0.4

5
0.6

4
6
9
2.7 0.75 1.1

12 29 14
9
1.3 10.8 9.4 1.12
0
0

11
1.2

888 268 149 807 793 796 790 811 785 582
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 37التقاريــر الســنوية لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة خــال الفــرة املرتاوحــة مــا بــن املوســم الريــايض  2003-2004واملوســم الريــايض 2013-
.2014
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مالحظــة :ســبب االنخفــاض امللحــوظ لعــدد االعتــداءات خــال املقابــات ســنة  2011هــو العــدد املحــدود
للمنافســات الرياضيــة التــي انتظمــت خــال هــذه الســنة .وهــذا راجــع للوضــع األمنــي ســنة انــدالع الثــورة
التونســية.
وفيــا يــي رســم بيــاين ألحــداث العنــف املســجلة داخــل الفضــاءات الرياضيــة التونســية خــال املوســم الريــايض
 2014 – 2013مبختلــف أنواعهــا:

رسم بياين عدد  :2أحداث العنف داخل الفضاءات الرياضية التونسية خالل املوسم الريايض .2013/2014
تتض ّمــن التقاريــر األمنيــة الرســمية ،مقارنــة بالتقاريــر الســنوية الرســمية لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة،
معطيــات إحصائيــة أكــر دقّــة حــول أعــال العنــف املرتكبــة داخــل الفضــاء الريــايض مــن قبــل الجامهــر
الرياضيــة وتصنيــف ألشــكال هــذه األعــال.
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وفيام ييل جدول تفصييل ألحداث العنف املسجلة خالل سنتي  2017و:2018
نوعية األحداث
أعامل شغب أخرى (ترديد شعارات منافية لألخالق اإلرضار
باملنشآت الرياضية)..
إلقاء املقذوفات من قبل الجامهري
إشعال أو حجز شامريخ وكرميوجان
مشل للحركة أو
حجز مواد ممنوعة (أسلحة بيضاء أو غاز ّ
مواد حارقة)
اعتداء عىل أعوان األمن
إيقاف أو إلغاء مقابلة من طرف الحكم
خالف أو تبادل العنف بني العبني أو مسريين أو جامهري
احتجاج أو اعتداء بالعنف عىل الحكم
اعتداء بالعنف عىل العبني أو إطار فني من طرف الجامهري
اجتياح امليدان
قيام العب أو إطار فني بحركة ال أخالقية
املجمـــــــــوع

38

العدد
سنة
2017

النسبة
()%

العدد
سنة
2018

النسبة
()%

100

14.7

2

3

94
91

13.8
13.4

15
11

22.7
16.7

90

13.2

0

0

65
63
63
61
24
23
5
679

9.6
9.4
9.3
9
3.5
3.4
0.7
100%

8
10
7
6
3
4
0
66

12.2
15.2
10.6
9.1
4.5
6
0
100%

وفيام ييل رسم بياين توضيحي:

120

100

80

60

40

العدد سنة 2018

20

0

قيام العب أو إطار فني بحركة ال اخالقية
اجتياح امليدان
اعتداء بالعنف عىل العبني أو اطار فني من ...
احتجاج او اعتداء بالعنف عىل الحكم
خالف او تبادل العنف بني العني او املسريين او...
إيقاف أو إلغاء قابلة من طرف الحكم
اعتداء عىل اعوان االمن
حجز موارد ممنوعة (أسلحة بيضاء أو غاز مشل...
إشعال أو حجز شامريخ وكرميوجان
إقاف املقذوفات من قبل الجامهري
أعامل شغب أخرى (ترديد شعارات منافية...

العدد سنة 2017

رسم بياين عدد  :3مقارنة بني سنتي  2017و 2018حول أحداث العنف املُرتكبة داخل الفضاءات الرياضية.
38

التقارير األمنية لوزارة الداخلية ألحداث الشغب والعنف املسجلة خالل سنتي  2017و.2018
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تذكــر أحــدث التقاريــر األمنيــة الرســمية الخاصــة مبجريــات األحــداث يف املقابــات الرياضيــة الرســمية يف كــرة
القــدم التونســية إىل حــدود شــهر فيفــري  2018أن أحــداث العنــف الريــايض نجــم عنهــا إصابــات ســواء يف
صفــوف الجامهــر أو رجــال األمــن ،مــا يـ ّ
ـدل عــى خطــورة هــذه األحــداث ووجــوب التوقــي منهــا وأخــذ
التدابــر الالزمــة للح ـ ّد مــن تفاقــم هــذه املظاهــر الســلوكية الخطــرة .وفيــا يــي جــدول احصــايئ ألنــواع
أحــداث العنــف املســجلة بالفضــاءات الرياضيــة ومــا نجــم عنهــا مــن إصابــات إىل مــوىف  13فيفــري :2018
نوعية األحداث
رمي الحجارة واملقذوفات
االعتداء بالعنف عىل أعوان األمن والحامية املدنية
رمي وإشعال الشامريخ
تبادل العنف بني الجامهري الرياضية
االعتداء بالعنف الجسدي عىل الحكام
االعتداء بالعنف عىل الالعبني أو املسؤولني
اإلرضار بتجهيزات املنشآت الرياضية والوسائل
اقتحام امليدان من قبل الجامهري
املجمـــــــــوع

عدد
األحداث

74
46
42
25
23
15
14
13
252

النسبة
()%

29.3
18.2
16.7
10
9.1
6
5.5
5.2
100%

عدد
االصابات

2
23
4
4
15
13
61

النسبة
()%

3.3
37.7
6.6
6.6
24.5
21.3
100%

جدول عدد  :4إصابات وأحداث العنف املسجلة داخل الفضاء الريايض إىل حدود  13فيفري 2018
مالحظة :تم إيقاف  21مقابلة رياضية من قبل الحكام بسبب أحداث العنف يف جميع األصناف واالختصاصات
الرياضية.
39

نالحــظ مــن خــال الجــدول الســابق مــدى تنامــي نســبة األحــداث العنيفــة واملخلــة بالــروح الرياض ّيــة
وامليثــاق الريــايض ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يحيلنــا إىل أ ّن البعــد التنافــي ورهاناتــه اآلن ّيــة صــارا طاغيــن يف
كل اعتبــار أخالقــي أو مرجعيّــة قيميّــة .إالّ أننــا إذا مــا قارنــا نســب العنــف
املشــهد الريــايض اليــوم فطمســا ّ
املرتكبــة مــن قبــل الالعبــن واملســرين مــن جهــة ونســبة عنــف الجامهــر الرياض ّيــة ،نالحــظ أن نســبة الطــرف
األول طاغيــة إحصائيــا مقارنــة بالطــرف الثــاين .ولكــن االهتــام بظاهــرة عنــف الجامهــر يعــود إىل خطــورة
هــذه الظاهــرة وتســببها يف وقــوع اصابــات بليغــة واألخطــر تحولهــا مــن الفضــاء الخــاص إىل الفضــاء العــام
وتأثرياتهــا الجانب ّيــة خــارج الفضــاء الريــايض وقابليتهــا للتط ـ ّور الرسيــع لتصــل إىل درجــة أعنــف وأشــمل.

39
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املرجع السابق.

35

وقــد اســتأثرت رياضــة كــرة القــدم بنصيــب األســد مــن أحــداث العنــف التــي يقــوم بهــا الجمهــور بنســبة
وصلــت إىل حــدود  58.3باملائــة مــن مجمــوع الحــوادث املســجلة املتعلقــة بالجمهــور .وفيــا يــي جــدول
توضيحــي:
نوعية األحداث
رمي امللعب باملقذوفات
التفوه بالعبارات املنافية لألخالق
اقتحام امليدان
االعتداء عىل الحكم
املجمـــــــــوع

كرة
كرة القدم كرة اليد كرة السلة
الطائرة

34
14
11
01
60

08
03
03
14

جدول عدد  :5حوادث العنف املرتكبة من قبل الجمهور

21
03
24

03
02
05

40

لقــد اتخــذ العنــف الريــايض أشــكاال جديــدة تتجــاوز حــدود املنشــئات الرياض ّيــة لتمتــد إىل الشــوارع
واملقاهــي واألحيــاء واملؤسســات الرتبويّــة ،خاصــة يف ظـ ّـل انتشــار مجموعــات الجامهــر ونجاحهــا يف اســتقطاب
الشــباب التلمــذي مــن خــال ابتكارهــا ألســاليب خاصــة يف التشــجيع تتأقلــم فيهــا مــع الظــروف اآلنيــة مثــل
منــع حضــور الجامهــر يف املباريــات أو تحديــد ســن أدىن لــر ّواد املالعــب.
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التقرير السنوي لوزارة شؤون الشباب والرياضة لسنة .2016

36

الفصل الرابع:
بدايــات تشــكّل املجموعــات يف الرياضــة التونســية وعالقتهــا بالعنــف الريــايض:
مجموعــات الرتجــي الريــايض التونــي والنــادي اإلفريقــي أمنوذجــا
لطاملــا كان جمهــور املالعــب والفــرق التونسـ ّية ،إىل ســنوات ليســت ببعيــدة ،جمهــورا مقســا ومختلفــا،
كل أشــكال التضامــن واالندمــاج الجامعــي .ويف الســنوات األخــرة،
يغيــب فيــه التفاعــل الجامعــي ،وتنتفــي فيــه ّ
تغـ ّـر األمــر وأصبــح الجمهــور الريــايض مكثفــا ،تســيطر فيــه مجموعــات معينــة هــي مجموعــات التشــجيع
التــي تتفاعــل فيــا بينهــا  41ال يف إطــار وفضــاء اللعبــة فقــط ،بــل خــارج نطاقهــا أيضا-ومــع النــادي الريــايض
الــذي تنتمــي إليــه أو مجموعــات الفــرق املنافســة .هــذه التحــوالت غــر املألوفــة والدخيلــة عــى الفضــاء
الريــايض التونــي ،ســاهمت يف ظهــور تغـ ّـر عــى مســتوى التصــورات والتمثّــل االجتامعــي للمجموعــة والفــرد
مـ ّـا ســاهم يف ارتفــاع وتــرة التفاعــل ســلبا وإيجابــا .مــن هنــا ،إذن ،ميكــن اعتبــار تش ـكّل ظاهــرة العنــف
يف املالعــب املتعاظمــة شــيئا فشــيئا ،نتيجــة حتميــة ومعقولــة ومتوقعــة لحــاالت التنافــس والتصــادم .لقــد
أصبحــت ترصفــات الفــرد وأفعالــه وتعبرياتــه أشــبه مــا يكــون بالشــفرات أو الرمــوز التــي لهــا خصوصياتهــا،
خاصــة ونحــن نعيــش يف عــامل انقلــب فيــه تراتــب النــاذج .لقــد «تراجعــت النــاذج الثقافيّــة والحضاريّــة :فقــد
كان املعلّــم منوذجــا اجتامعيــا وثقافيــا يُقتــدى بــه ســلوكيا ويُعامــل معاملــة ال ّرمــز .أ ّمــا اليــوم ،فاملرجــع هــو
42
صاحــب الســلطة واملــال ،وهــو الريــايض والسمســار وصاحــب الــروة».
وهو استنتاج قادتنا إليه مالحظة ما يدور يف املنعرجات « »Virageمن تفاعالت بني مجموعات التشجيع.

 .1خصوصية وكيفية تشكّل مجموعات فريقي الرتجي واإلفريقي:
لقــد تط ّبعــت أشــكال التفاعــل بــن الجمهــور الريــايض بنمــط جديــد ،إذ أصبحــت مجموعــة مــا تســيطر
عــى مجموعــة أو مجموعــات أخــرى مــن نفــس النــادي ،وتصبــح متــارس عليهــا هيمنــة رمزيّــة ،خاصــة وأ ّن
مفهــوم الجامعــة أو املجموعــة يف ضــوء التفاعل ّيــة الرمزيــة هــو نظــام مــن األف ـراد املتفاعلــن فيــا بينهــم يف
مجــال أو فضــاء معـ ّـن.

 41تجنــح بعــض مجموعــات التشــجيع مــن خــال أفرادهــا إىل مامرســة دور الرقابــة وتتحكــم يف ســلوك أفرادهــا مــن خــال التأثــر عــى املســار
االجتامعــي لهــؤالء األفـراد داخــل الفضــاء الريــايض.
 42منصف ،وناس ( ،)2011الشخص ّية التونس ّية :محاولة يف فهم الشخص ّية العرب ّية ،الدار املتوسط ّية للنرش ،ط  ،1تونس ،ص.167-168 .
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فالفاعــل الريــايض ومــن خــال تواجــده داخــل الفضــاء الريــايض يتوقــع مــا الــذي ســيحدث حولــه مــن خــال
التفاعــل االجتامعــي مــع األفـراد املحيطــن بــه وهــو ما يجعلــه قادرا عــى تقريــر أو إقـرار االمتثــال إىل املجموعة
التــي تتــاىش وتصوراتــه وتوجهاتــه ورفــض املجموعــة التــي ال تلبــي حاجاتــه االجتامعيــة ورغباتــه النفســية.
أصبــح هــذا النمــط الجديــد املبنــي عــى الثنائيّــة التقابليّــة أو املتضــا ّدة هــو الطاغــي يف تفاعــل الجامهــر فيــا
بينهــا داخــل الفضــاء الريــايض« .فهــذه العالقــة نســبية وليســت مطلقــة ألنهــا تختلــف باختــاف درجــة التفاعــل،
فبقــدر مــا تزيــد شـ ّدة هــذه العالقــة املوجبــة داخــل الجامعــة ،فإنــه يصاحبهــا نبــذ وكراهيــة لألشــخاص خــارج
43
الجامعــة».
تحولنــا ،بالتــايل ،مــن «األنــا» إىل الـ»نحــن» مبــا هــي مجموعــات تشــجيع (أو مجموعــات جامهــر أو أنصــار)
منظمــة يف تفاعلهــا تجمعهــا رمــوز وطقــوس وأفــكار وحاجــات مشــركة (فنجــد الضفــة الشــال ّية أو Curva
بــكل مكوناتهــا Leaders، Winners، Doddgers، Vandales، Chicos، Los barrajos، Soldados،
ّ Nord
 ...Jokersيقابلهــا الضفــة الجنوبيــة  Curva Sudبــكل مكوناتهــا هــي األخــرى Ultras، Torcida، Fidayen،
 ،)...Blood & Gold، Matadors، Zappatista، Warriosوهــو مــا نتــج عنــه نــوع مــن الســلوك املنمــط
الســهل اكتشــافه وإماطــة اللثــام عنــه يف مواقــف التفاعــل االجتامعــي اليومــي لهــؤالء األفـراد .ســلوك مل يخــل
يتجســد ،بالدرجــة األوىل،
مــن تجــاوزات غــر مألوفــة عــن القيــم االجتامع ّيــة الســائدة يف العالقــات االجتامع ّيــة ّ
والتعصــب والهســترييا والهيجــان .مــع العلــم أن هــذا النمط
يف أعــال العنــف ومــا تحملــه مــن رســائل الغضــب
ّ
مــن الســلوك مهــا أظهــر مــن عفويّــة فقــد حاولنــا إدراجــه وتحليلــه وفــق مبــادئ الفردانيــة املنهجيــة وثنائيــة
املســايرة واملغايــرة إالّ أ ّن هــذا ال ينفــي الــدور الكبــر الــذي يقــوم بــه الـــ Capoأو قائــد املجموعــة الــذي يحــرك
املجموعــة ويتحكــم يف ســلوكياتها وتفاعالتهــا وعالقاتهــا وتوجههــا .يصعــب يف الحقيقــة التواصــل مــع قــادة
ـكل مجموعــة قائــد وعــدد مــن املســاعدين  Chef Secteurالــذي
املجموعــات ونوابهــم أو مســاعديهم ،إذ لـ ّ
وكل املهــام الثانويــة ،وعــى األغلــب يرفضــون قطعــا الترصيــح عــن أســائهم
يتولــون مهــام التنســيق والتأطــر ّ
وذلــك «لدواعــي العقليــة أو  Mentalitéالتــي متنــع وتح ّجــر الظهــور اإلعالمــي أو العلنــي وخاصــة بصــورة
فرديّــة أو خــارج مق ـرات الـــ .»Groupeوعــادة مــا يســتعمل هــؤالء القــادة ومســاعديهم األســاء املســتعارة
حتــى يف تعاملهــم مــع األف ـراد املنتمــن إىل نفــس مجموعــة التشــجيع.
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.2أشكال التواصل داخل مجموعات فريقي الرتجي واإلفريقي:
يعمــد قــادة وأعضــاء املجموعــات لتبــادل املعلومــات واإلشــارات التنظيميــة إىل اتبــاع مبــادالت لغويّــة
صعبــة ال يفقهــا غريهــم .فمجمــل العالقــات واملبــادالت والتفاعــات فيــا بينهــم هــي مبنيــة عــى اإلشــارات
أي فــرد خــارج املجموعــة مجـ ّرد التقاطهــا أو حتــى تجميعهــا وتحليلهــا
والرمــوز والعالمــات التــي يصعــب عــى ّ
ودراســتها .وعــادة ال يبــدون أي تعــاون مــع أي طــرف آخــر غريــب حتــى وإن تعلــق األمــر مبعلومــات بســيطة.
فتلــك قواعــد اللعبــة عندهــم .فالعــامل االجتامعــي ملنتســبي مجموعــات التشــجيع ،وحتــى منارصيهــم مــن
غــر املنتســبني يف بعــض األحيــان ،هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الشــبكات والعالقــات التــي تقــوم عــى الفهــم
املشــرك عــر التأويــل.
وتفاعــل املشــجعني يف املــدارج يحكمــه أفـراد ميثلــون «أعــى هــرم املنعرجــات» هــم رؤســاء مجموعــات
التشــجيع الذيــن يتحكمــون يف نســق التفاعــل والســلوكيات .ولهــم رمــوز وشــفرات رسيّــة مو ّحــدة تجمعهــم
كل
ـكل مجموعــة تشــجيع رموزهــا الخاصــة بهــا والتــي يتقنهــا ّ
ويتفاعلــون ويتواصلــون بهــا فيــا بينهــم .ولـ ّ
كل فــرد داخــل تلــك املجموعــة جملــة القواعــد واملوانــع والواجبــات مثــل رفــع األيــدي وخلــع
 .Tiffosويعــي ّ
املالبــس والك ـ ّر والف ـ ّر يف مواجهــة األمــن والســيطرة عــى نســق املدرجــات وتغطيــة املطلوبــن أمنيــا وغريهــا.
هــذه القواعــد والرمــوز ال يكتســبها الفــرد إالّ عــن طريــق التفاعــل والتواجــد الدائــم يف الفضــاء الريــايض مــع
هــذه املجموعــات .حيــث أن التفاعــل داخــل مجموعــات التشــجيع تحكمــه رمــوز وشــفرات معروفــة ومحـ ّددة
لهــا دالالتهــا املعينــة لالتصــال والتواصــل تــأىت مــن الخــرة االجتامع ّيــة والتنشــئة االجتامع ّيــة دون غريهــا .ويتـ ّم
التفاعــل داخــل املنعرجــات بصفــة مبــارشة عــن طريــق اللغــة ،والتــي عــادة مــا تكــون مشــفرة ،أو مــن خــال
رفــع شــعارات شــفوية عنيفــة .وبصفــة غــر مبــارشة عــن طريــق الرمــوز واإلشــارات مــن قبيــل الهمــز وإشــارات
اليــد أو الــرأس أو األصابــع ....وأصبحــت باملامرســة هــذه الرمــوز ت ُعتمــد فتخاطــب عقــل الفــرد يف املجموعــة،
التــي ســبق أن اســتبطنها ،لرتســل إليــه أحــوال الفريــق واملجموعــات املنافســة والرديفــة «ومخططــات الحاكــم
لــرب الـــ .»Mouvementفيصبــح العقــل ،بالتــايل ،يف هــذا النطــاق منتوجــا اجتامعيــا يُعــرف بقدرتــه عــى
فهــم اإلشــارات والرمــوز اللغويّــة» ،ويســاعد األفـراد عــى التكيــف والتأقلــم داخــل الجامعــة واالندمــاج فيهــا.
ولعلــه مــن نافــل القــول التذكــر بــأ ّن العالقــات التفاعل ّيــة ،حســب مــا تقـ ّر بــه التفاعل ّيــة الرمزيّــة ،تســتوجب
التأثــر والتأثّــر حيــث «ال يخضــع األفـراد إىل الوقائــع االجتامع ّيــة وإنّ ــا هــم يُنتجــون الوقائــع ويُشـكّلون الفعــل
دون أن يســتلزم ذلــك بالــرورة طابعــا عقالنيــا محضــا» 44 .فتكــون الرمــوز والســلوكات والتفاعــات والتمثــات
والتمظه ـرات ذات معــان ودالالت.

;Michel. LALLEMENT (1973), Histoire des idées sociologiques de Parsons aux contemporains; Nalhan; 2ème Ed
.Paris; p 161-163
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الرمــز

الداللة يف املنعرجات الشامل ّية

رفع األيدي للسامء

طلب االنتصار والنرصة من الله:
«يا ريب يا عايل انرص لفريقي»

رفع األيدي مغلقة

رمزا للحرية والعدالة والثورة (نسبة إىل ثورات التحرر يف أمريكا الجنوب ّية
خاصة).

تحريك األيدي من اليمني إىل الشامل
والعكس بالعكس

الداللة يف املنعرجات الجنوبية
طلب االنتصار والنرصة من الله:
«يا عايل يا عايل انرص الرتجي»

تعني التعبري عن الفرحة باالنتصار تصاحبها أغنية املالوف التونيس «بالعوادة».

تعني  Dégageاملوجهة لالعب أو الحكم أو رجال األمن تعبري عن الغضب أو
تحريك اليد اليمنى يف اتجاه واحد
التحذير منه،
وتعني  Dégageاملوجهة للجمهور املنافس تعبري عن االحتقار.
تعب عن التشويق
ّ
تحريك األصابع وإطالق األيدي إىل
تكون عادة عند تنفيذ رضبات الجزاء أو دخول الالعبني إىل امليدان أو خالل
األمام
مراسم التتويج.
رفع اإلصبع األوسط للسامء أو العكس داللة ال أخالقية يُراد بها استفزاز رجال األمن أو الالّعبني املعوضني أثناء عمليات
اإلحامء أو حارس مرمى الفريق املنافس
لألسفل
ورص الصفوف ملواجهة األمن.
تعني االستعداد للمعركة من خالل التو ّحد ّ
خلع املالبس والتكتل يف مجموعات املالحظ أن معظم الذين يخلعون أقمصتهم يكونون عادة يف حالة سكر أو تحت
تأثري املخدرات.
تعني التحفيز عىل االنتصار:
تعني التحفيز عىل االنتصار:
التح ّرك يف اتجاهات مختلفة والقفز
« » Allez aller Roma allez
« » Allez… Marseillais Chantez
والتصفيق املنظم
الدوران وعدم مشاهدة دخلة املنافس

تعني احتقار واستفزاز الجمهور املنافس.

الدوران وعدم متابعة املقابلة

تعني تحذير الالعبني من غضب الجمهور عىل النتائج السيئة.

رفع األيدي مغلقة وتكوين عالمة X

تعني التخلّص من العبودية واالضطهاد تعني التخلّص من العبودية واالضطهاد
والهرسلة« :هزونا لغواتنامو»...
والهرسلة« :حكومة فوتونا»...

جدول عدد  :6مناذج من رموز ودالالت التفاعل والتواصل بني املجموعات داخل الفضاء الريايض 45
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يشـكّل ،إذن ،الفــرد عالقاتــه مــع أفـراد مجموعتــه واملجموعــات األخــرى مــن خــال تفاعلــه وانخراطــه
ومواقفــه وأدواره االجتامع ّيــة التــي يعيشــها يف مختلــف الفضــاءات الرياض ّيــة ،مــن خــال تفاعلــه االجتامعــي
عــر التشــجيع املســتم ّر وامتــاك وتطبيــق عقل ّيــة مجموعــات الجامهــر فيــا تعلّــق بالــوالء والتشــجيع،
وهــي صــورة أو متظه ـرات جســديّة رمزيّــة مت ّكــن مــن تكويــن مواقــف أوليّــة هــي يف نهايــة املطــاف أدوات
للتفاعــل والتواصــل غــر اللفظــي بــن هــؤالء الفاعلــن الرياضيــن خاصــة إذا مــا اعتربنــا تعريــف Goffman
للتفاعــل مبــا هــو «خضــوع املنخرطــن فيــه لطقوسـ ّية متظهــر تســتوجب قواعــد لتيســر هــذا التواصــل بوصفهــا
مجموعــة التمظه ـرات الشــكل ّية التــي مــن خاللهــا يُظهــر الفــرد وجهــه الرمــزي 46».فهــذا التش ـكّل الجديــد
لــدى الفــرد يأخــذ ع ـ ّدة أشــكال وع ـ ّدة طــرق لالندمــاج داخــل الجامعــة ،مــن ذلــك مثــا املنافســة والطمــوح
والجــرأة والتط ّفــل والــوالء واالنتــاء والتضحيــة ،وهــي صفــات ال تُــو ّرث بــل يكتســبها الفــرد عــن طريــق التفاعل
والتنشــئة االجتامعيــة مبــا يخلــق نوعــا مــن التمثّــل الفــردي والجامعــي للمجموعــة الجامهرييّــة أو النــادي الــذي
ينتمــي إليــه.
«فاملجــال الريــايض أو املجــال االجتامعــي ذو تركيــب بيولوجــي إالّ أ ّن خاص ّيتــه األساسـ ّية هــي الحركــة
فهــو مجــال ديناميــي أي أنــه منــط متغـ ّـر مــن أف ـراد متفاعلــن واملجــال االجتامعــي هــو جامعــة فاعلــة أو
متغـ ّـرة ينظــم فيهــا ســلوك األف ـراد 47».وهــو مــا بــدت جليــا يف فضــاءات املالعــب التونس ـ ّية حيــث أصبــح
العنــف ثقافــة وميــزة ملختلــف مجموعــات الجامهــر التــي متــارس العنــف وتســاهم يف انتشــاره بــن مختلــف
تجســد هــذا العنــف يف ال ـراع الدائــم بــن مجموعــات الجامهــر عــى اختــاف
الفاعلــن الرياضيــن .وقــد ّ
تصنيفاتهــا ( Ultraو )Nostraيف ســعيها الدائــم للهيمنــة الرمزيــة عــى املجموعــات األخــرى خاصــة تلــك
املجموعــات حديثــة العهــد أو قليلــة العــدد .حيــث ومــن خــال املالحظــة امليدانيــة تبينــا أ ّن مجموعــات
الجامهــر «القدميــة» أصبحــت ضح ّيــة املجموعــات حديثــة العهــد التــي تحــاول دامئــا رسقــة  Bacheاملجموعــات
الكــرى مبــا ينجــر عنــه نهايــة وانحــال تلــك املجموعــة ،وهــي ســلوكات تتبعهــا ســعيا منهــا لفــرض نفســها عــى
الســاحة ،وهــو مــا انجـ ّر عنــه تطـ ّور عنــف املالعــب مــن عنــف فــردي إىل عنــف جامعــي منظّــم تحكمــه عديــد
التفاعــات والعالقــات تتح ّكــم فيــه الســلوكيات واألدوار «فال ـراع بــن الجامعــات أصعــب يف حالــة ال ـراع
48
داخــل الجامعــة وهــو عــادة مــا يُدعــم باملشــاعر الســلبيّة والتــي تنشــأ أصــا يف مجــرى حيــاة الجامعــة».
ويســاهم الخــوف يف زيــادة متاســك الجامعــة حيــث تنشــأ العالقــات وتتوطّــد عــى أســاس كراه ّيــة األخــر ونبــذه،
وبذلــك يتحقــق التفاعــل اإليجــايب لهــؤالء األف ـراد فيــا بينهــم وحســب تصوراتهــم.

Jean. Izet (2005), Sociologie De Erving Goffman ; La Découverte ; Paris ; P. 27
 47مليكة ،لويس كامل ،املرجع السابق ،ص.420 .
 48املرجع السابق ،ص.420 .
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 .3دوافع أعامل العنف والشغب لدى مجموعات فريقي الرتجي واإلفريقي:
بالعــودة إىل تاريــخ ظهــور ظاهــرة العنــف التــي أصبحــت واســعة االنتشــار يف املالعــب التونســيّة-
نجــد أنهــا ضاربــة يف القــدمِ ،قــدم الرياضــة التنافس ـيّة .كــا أ ّن مجــال كــرة القــدم موضــوع الدراســة متيّــز
تغــر العالقــات
يف العرشيتــن األخريتــن بعديــد التغــرات والتوتــرات وصــوال إىل الـــّ ،Hui-clos
خاصــة مــع ّ
االجتامعيّــة التــي تربــط الفاعلــن االجتامعيــن يف املشــهد الريــايض .ولــن تأكــد لدينــا مــن خــال مــا تبثّــه
وســائل االعــام الريــايض ومــا نســتقرئه مــن التقاريــر األمنيــة الرســمية االنتشــار الواســع للعنــف مبختلــف أنواعه
ومتثالتــه ومتظهراتــه يف مالعــب اليــوم ،فــإ ّن الجديــر بالذكــر يف هــذه املرحلــة مــن البحــث هــو تغـ ّـر طبيعتــه
ووســائله التــي تجــاوزت فضــاء امللعــب الريــايض لتشــمل الفضــاءات األخــرى مثــل الشــارع ،املقهــى ،األحيــاء
الشــعبية ،املواقــع االجتامعيــة االفرتاضيّــة .فأصبــح الفضــاء الريــايض يضـ ّم مجموعــات جامهرييّــة ضخمــة يكــر
فيهــا التفاعــل املبنــي عــى قواعــد وقوانــن تنظــم العالقــات بينهــا والتفاعــل داخــل الفضــاء مــن خــال تبــادل
كل فــرد داخــل املجموعــة .والبـ ّد هنــا مــن العــودة إىل التفاعليّــة الرمزيّــة التــي
األدوار حســب قيــم وتصــورات ّ
متك ّننــا مــن دراســة أشــكال التفاعــل يف العالقــات االجتامعيّــة داخــل مجموعــات التشــجيع والبحــث يف دوافــع
تش ـكّل العنــف داخــل املجموعــات املنتميــة إىل نفــس النــادي أي جمهــور الفريــق الواحــد .إذ ي ـراوح عــادة
أعــار جمهــور املالعــب بــن  18ســنة و 28ســنة يتميــزون فيــا بينهــم بالطريقــة «غــر الحرضيّــة» والتــي ال
تتــاىش والقيــم االجتامعيّــة الســائدة يف تعاملهــم مــع الفــوز أو الخســارة .إذ اختلفــت مظاهــر العنــف ودوافعــه
لديهــم وتعـ ّددت وســائله ،حيــث تحـ ّول مــن عنــف فــردي إىل عنــف جامعــي .فوضــع الفــرد نفســه يف مواقــع
الجامعــة مثــل جامعــة  Zappatistaأو  Ultraأو  Leadersأو  Doddgersليصبــح لــه أكمــل االســتعداد للعنــف
مــن خــال اندماجــه وانصهــاره مــع املجموعــة والــدور الــذي يتقمصــه فيطـ ّوع ويطبّــع ترصفاتــه وأفعالــه وفــق
مــا تفتضيــه املجموعــة وموقعــه فيهــا .فالعنــف أصبــح عندهــم أنجــع الوســائل تعبـرا عــن االحتجــاج والكبــت
والظلــم والتهميــش وهــو مــا ســاهم يف ارتفــاع منســوب العدوانيّــة .وهــو مفهــوم (سوســيولوجي وســيايس) أكــر
حيــادا مــن «عنــف» الــذي ميكــن أن نســوقه هنــا «فــإذا كان العنــف يخــرق تاريخــا بأكملــه فــأن العدوانيّــة
الكامنــة يف الصميــم مــن كيــان اإلنســان وإذا تجاهــل هــذه الجــذور البيولوجيّــة والنفس ـيّة ينتهــي إىل إدراك
49
الجانــب الســلبي واله ـ ّدام فقــط للعنــف».

49
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ومــن هنــا ،فــإ ّن الهــدف مــن هــذا الســلوك العنيــف لــدى هــذه الفئــات الجامهرييّــة هــو الرغبــة
يف الــروز والســيطرة الرمزيّــة والتعبــر الح ـ ّر عــن جملــة املشــاكل السياس ـ ّية واالجتامعيــة التــي يواجهونهــا.
وقــد الحظنــا ،مــن خــال التقــي امليدانيــة حــول املجموعــات ،وجــود بعــض مظاهــر العنــف بــن مجموعــات
التشــجيع املنتميــة لنفــس الفريــق الريــايض Ultra :و Curva Sudمــن جهــة ضــد  Supraو Zappatistaمــن
جهـ�ة أخـ�رى ،هـ�ذا يف املدرجـ�ات الجنوبيـ�ة ،أ ّمـ�ا يف املدرجـ�ات املقابلـ�ة يـ�دور رصاع بـين مجموعـ�ا ت �North Van
 dalsو Doddgersمــن جهــة يف مواجهــة  Africain Winnersو Leadersمــن جهــة ثانيــة .وعــادة مــا يكــون
كل مجموعــة الـــ Bacheالخــاص بهــا .فيحــر العنــف
محــور الـراع «الدخلــة» أو املــكان الــذي ســتضع فيــه ّ
اللفظــي يف البدايــة ثــم يتط ـ ّور تدريجيــا إىل العنــف املــادي والجســدي وينتــر ال ـراع بعــد ذلــك إىل خــارج
الفضــاء الريــايض بعــد أن كان منح ـرا يف بدايــة األمــر يف منطقــة املنعرجــات  .Virageومثــل هــذه الظواهــر
لعــل أبــرز املناســبات والرصاعــات مــا شــهدته
أصبحــت مألوفــة لــدى املتابعــن للشــأن الريــايض يف تونــس ّ
مقابلــة األهــي املــري والرتجــي الريــايض التونــي أو مبــاراة هــذا األخــر ض ـ ّد  TP Mazembeالكنغــويل،
كل مجموعــات التشــجيع الرتج ّيــة التملّــص منهــا مؤكديــن أ ّن تلــك األحــداث العنيفــة مر ّدهــا
والــذي حاولــت ّ
تواجــد منظــات مــن «الحــوم» يف منطقــة املنعرجــات.
أكّــد أخصــايئ علــم النفــس الريــايض عــى أهميــة التحليــل النفــي للعنــف ألنــه «يتيح لنــا أن نتعـ ّرف يف
كل منــا عــى عدوان ّيــة فيــه ال تــر ّدد إىل غريهــا فهــي ليســت بالــرط املطلــق إذ أنهــا تتعــدى رضورة الحيــاة»،50
ّ
فإنهــم نبهــوا إىل رضورة التمييــز بــن نوعــن مــن العنــف:
أ .العنف كغاية:
يهــدف الســلوك العــدواين ،مــن منطلــق العنــف كغايــة ،إىل إيقــاع األذى البــدين والنفــي باآلخريــن
وإصابتهــم بالــرر والتشــفي والتمتــع مبشــاهدة األمل الــذي لحــق بهــم .وميكــن أن نشــاهد ذلــك الســلوك خــال
مبــاراة كــرة القــدم عندمــا يقــوم الالعــب بــرب العــب آخــر عمــدا ً ،أو لكمــه عــى وجهــه أو جســمه .كــا ميكن
ويتجســد العنــف كغايــة عــى مســتوى
أن نشــاهد نفــس الســلوك بصــورة مغايــرة يف ألعــاب رياضيــة أخــرى.
ّ
مجموعــات التشــجيع مــن خــال ســلوكهم العنيــف الــذي يهــدف إىل الهيمنــة الرمزيّــة ،خاصــة املجموعــات
الجامهرييّـ�ة ذات التعـ�داد الكثيـ�ف واملرشوعيـ�ة التاريخ ّيـ�ة (ت ُكتسـ�ب مـ�ن خـلال أقدم ّيـ�ة التأسـ�يس) مثـ�ل �Cur
 va Sud، Leaders Clubistes، Ultra Mkachkhin، Africain Winnersالتــي مارســت شــتى أشــكال العنــف
والهرســلة واالضطهــاد الفــردي والجامعــي عــى املجموعــات األخــرى الفت ّيــة مثــل Supra Sud، Zappatista،
.Doddgers Clubistes، North Vandalez
50
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ب .العدوان كوسيلة:
يهــدف العــدوان ،مــن منظــور العــدوان كوســيلة يف الفضــاء الريــايض ،إىل إلحــاق األذى بالالعــب بغيــة
الحصــول عــى تعزيــز خارجــي كإرضــاء املــدرب أو الزميــل أو الجمهــور أو اإلداري ،وميكــن مشــاهدة ذلــك
الســلوك يف مبــاراة كــرة القــدم كعرقلــة الالعــب وإعاقتــه مــن الوصــول لتســجيل الهــدف ،واالعتــداء املتع ّمــد
ض ـ ّد الالعبــن اآلخريــن .وهــو أيضــا وســيلة للتعبــر عــن االحتجــاج ضــد نظــام قائــم أو حالــة كبــت ،إذا مــا
اسـتُخدم إللحــاق األذى والــرر بغايــة الحصــول عــى التشــجيع الخارجــي كتشــجيع الجمهــور أو الجامعــات أو
تشــجيع النــادي .ويف هــذا اإلطــار يعتــر العنــف وســيلة لتحقيــق غايــة معينــة .فيمكــن ،بالتــايل ،اعتبــار أســاليب
وأمنــاط العنــف التــي ينتهجهــا الفاعلــون االجتامعيــون داخــل الفضــاء الريــايض هــي األكــر شــيوعا وانتشــارا،
تتأثــر باملنــاخ الثقــايف والســيايس واالجتامعــي والريــايض الســائد وتؤثــر فيــه .فالســاحة الرياض ّيــة بالنســبة لهــم
كل أشــكال التعبــر الحــر بعيــدا عــن الرقابــة التــي تبقــى أجهزتهــا
هــي املتن ّفــس واملــكان املفضــل ملامرســة ّ
عاجــزة أمــام املنعرجــات وحراســها .فيمكــن ،بذلــك ،التفاعــل االجتامعــي داخــل الفضــاء الريــايض يف مجموعــات
مقســمة باختــاف الشــعارات واأللــوان والقــادة الذيــن يســرونها ويتحكمــون يف طــرق تفاعلهــا داخــل
تشــجيع ّ
الفضــاء الريــايض واالجتامعــي.
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 .4واقــع املجموعــات والعقليــات املُتحكّمــة فيهــا وأســباب لجوئهــا إىل أعــال
العنــف والشــغب يف الفضــاء الريــايض:
أ .االقصاء والتهميش الجمعيايت:
تتع ـ ّرض مجموعــات التشــجيع ،يف الكثــر مــن األحيــان ،إىل نــوع مــن الالّمبــاالة واالقصــاء والتهميــش
مــن قبــل جمعيتهــم أو ناديهــم ،وذلــك ،خاصــة ،حــن مــا يتعلّــق األمــر بالدفــاع عــن حـ ّـق الجامهــر يف متابعــة
املقابــات الرياض ّيــة يف املالعــب (مطلــب إلغــاء عقوبــة  )Huis- Closأو الدفــاع عــن «املظلومــن مــن أوالد
الف ـراج» الذيــن «لفّقلهــم الحاكــم  »Titreأو التقصــر يف الدفــاع عــن مصالــح النــادي (مــن قبيــل التفريــط
يف الالعبــن ذوي الشــعبية حيــث تعتــره املجموعــات الجامهرييّــة اســتهدافا ملصالــح النــادي وخدمــة ملصالــح
بعــض املســؤولني الشــخص ّية) .ومــا يع ّقــد املســألة ،أحيانــا ،ويدفــع بعــض مجموعــات نحــو اللجــوء إىل أعــال
العنــف هــو معاملــة إدارة الجمعيــة الرياضيــة لهــا عــى حســاب مجموعــات أخــرى ،مــن ذلــك مثــا إتهــام
منتســبي مجموعــات  Curva Sudإلدارة الرتجــي الريــايض التونــي لتمييزهــا مجموعــة  TorcidaوUltra
 Mkachkhinعــى حســاب باقــي املجموعــات األخــرى ،واتهــام إدارة النــادي اإلفريقــي لتعاملهــا مــع مجموعــة
 Leaders Clubistesدونــا عــن باقــي املجموعــات األخــرى ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يولّــد تصادمــا بــن هــذه
املجموعــات ،وبالتــايل انتشــار ظاهــرة العنــف بــن الفئــات الشــباب ّية املك ّونــة لهــذه املجموعــات ســوا ًء داخــل
الفضــاء الريــايض 51أو خارجــه. 52
تســاهم الجمعيــة الرياضيــة ،إىل جانــب إحســاس الجامهــر بالتهميــش ومتييزهــا بــن املجموعــات مــن
خــال تقدميهــا ملجموعــة دون أخــرى الدعــم املــادي واملعنــوي كوســائل النقــل واملســاهامت املاليــة لتأثيــث
الدخلــة والحصــول عــى مســتلزمات التشــجيع مــن شــاريخ وغريهــا ،يف انتشــار عنــف املالعــب مــن خــال
العديــد مــن األســاليب والســلوكات التــي متارســها وهــي كاآليت:
• تد ّخــل هيئــات الجمعيــات إلفــات فئــة كبــرة مــن مشــجعيها مــن التتبعــات العدليــة بســبب مــا
يقرتفونــه مــن ســلوكات وتجــاوزات قانونيــة يف املقابــات الرياضيــة ،وذلــك دفاعــا عــن مشــجعيها وقناعــة
منهــا مبكانــة جامهريهــا الرياضيــة وقدرتهــا عــى التأثــر عــى مجريــات ونتائــج املقابــات.

 51مــن ذلــك مثــا االتفــاق الحاصــل بــن مكونــات  Curva Sudيف مقابلــة الــدريب ،حيــث اتفقــت  5مجموعــات جامهــر عــى إقصــاء
مجموعــة  Torcidaوذلــك أنهــا مــن أزالم النظــام الســابق ،إالّ أن مجموعــات أخــرى رفضــت هــذا القـرار مــن بينهــا  Zappatistaو...Fidayen
فاندلعــت املواجهــة.
 52مــن قبيــل اإلغــارة عــى مقـرات واجتامعــات املجموعــات الزميلــة أو املنافســة وخطــف الـــ  Bacheأو مصادرة شــاريخ وطبــول وغريها .وهو
مــا حــدث مثــا يف مــاي  ،2013حــن طالبــت مجموعــة  Zappatistaبفديــة قدرهــا  12ألــف دينــار إلعــادة الـــ Bacheملجموعــة .Supra Sud
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تخصيــص أســعار رمزيّــة خاصــة فيــا يتعلّــق بأســعار املنعرجــات التــي تراوحــت بــن  3دنانــر
•
و 8دنانــر كحـ ّد أقــى .واملهــم يف املنطقــة تأثريهــا الرمــزي ،إذ يعتقــد الجمهــور أ ّن «الفـراج» هــو املــكان
األنســب لتشــجيع الفريــق مــن خــال تحفيــز املهاجمــن ومــؤازرة خــط الدفــاع وإقــاق راحــة مهاجمــي
الفريــق املنافــس وحــارس مرماهــم.
• متكــن هيئــات الجمعيــات الرياضيــة بعــض رمــوز مجموعــات األنصــار وأوفيــاء «الفـراج» مــن اشـراكات
ســنويّة مجان ّيــة .والجديــر بالذكــر ،أن هــذه الرمــوز القــادة كثـرا مــا نجــد مــن بينهــم مــن هــم مــن ذوي
الســوابق العدل ّيــة الذيــن ينشــطون ويســتب ّدون ويســيطرون بدعــم مــن بعــض مســري الجمعيــة ،خاصــة
مــن خــال حاميتهــم مــن التتبعــات العدل ّيــة ومتويلهــم مــن أجــل الحصــول عــى املرشوبــات الكحول ّيــة
واملخــدرات يف مقابــل دفــاع املســتفيد عــن مصالــح املسـ ّـر الريــايض وموقعــه يف النــادي وإقنــاع الجمهــور
العريــض بــرورة التمســك بخدماتــه بغــض النظــر عــن نجاعــة املســر وإخالصــه يف إدارة الجمع ّيــة.
• املســاعدة ،قــدر اإلمــكان ،يف إدخــال «الدخــات» والرايــات والشــاريخ قبــل وصــول األمــن ،ومــن بوابات
حجـرات املالبــس واملنصــة الرشف ّيــة .وتتــم هــذه العمل ّيــة قبــل وصــول األمــن إىل امللعــب وقبــل يــوم أو
يومــن يف بعــض الحــاالت .وتشــمل «املــواد امله َّربــة» الشــعارات املســتفزة للنــادي املنافــس والهيــاكل
الرياض ّيــة الظاملــة والشــاريخ والرايــات التــي متنــع الســلط األمنيــة مرورهــا مــن بوابــات امللعــب يــوم
املبــاراة.
• تغــايض الهيئــات عــن ضبــط ســلوكات العبيــه وترصيحاتهــم الصحف ّيــة وتغريداتهــم عــى مواقــع التواصل
االجتامعي.
ب .عقليات مجموعات فريقي الرتجي واالفريقي وتجلياتها داخل الفضاء الريايض:
تتواجــد مجموعــات الجامهــر ومجموعــات األنصــار بصفــة دامئــة يف املنعرجــات  ،Virageفيــا أصبــح يُعــرف بـــ
( Curva Sudالضفــة الجنوب ّيــة) و( Curva Nordالضفــة الشــال ّية) .هــذه املنطقــة مــن امللعــب تُعتــر األكــر
دينام ّيــة مــن حيــث حرك ّيــة الجمهــور وحامســه وانخراطــه الالّمحــدود يف تشــجيع الفــرق «للدقيقــة تســعني»
كــا تــر ّدد الجامهــر يف أهازيجهــا ،إالّ أن هــذه املنطقــة تعتــر األخطــر واألكــر شــغبا واألكــر قابل ّيــة لتبنــي
الســلوكات العنيفــة ،خاصــة مــع بــروز جيــل جديــد مــن الـــ Tiffoتـراوح معـ ّدل أعامرهــم تقريبــا بــن  14ســنة
و 30ســنة ،إضافــة إىل عنــارص مــن ذوي الســوابق العدل ّيــة أو مــن األطفــال والشــباب املوســومني بكونهــم مــن
الجانحــن واملتعاطــن للمخــدرات واملرشوبــات الكحول ّيــة.
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وقــد مت ّيــزت منطقــة املنعرجــات بالصالبــة يف مواجهــة القــوات األمن ّيــة وإحكام الســيطرة عــى املداخــل واملخارج
مــن وإىل الـــ ،Blocوامليــل بصفــة تــكاد تكــون طاغيــة للعنــف اللفظــي مــن خــال األهازيــج «الثوريّــة» التــي
ير ّددونهــا ،وفيــا يــي جــدول توضيحــي ألهــم دالالت األهازيــج التــي يرددهــا مجموعــات مشــجعي كل مــن
النــادي االفريقــي والرتجــي الريــايض التونــي كمثــال ألهازيــج الجامهــر الرياضيــة يف تونــس:
األهازيــــــج

الداللة

النزعة اإلرهابية
والجهاد ّية

النادي اإلفريقي

شهادة ي ا  les jeunesوالجهاد عىل �Les cou
leurs
كتايب القسام بالله منحيوا العديان.
شهادة يا  Les jeunesوالجهاد عىل Les
couleurs

القوة ضد القانون
والنظام السيايس.

العشق والوفاء.

التباهي بالقوة
السياس ّية.

العنف يف الفضاء الريايض التونيس

حكومة فوتونا حكومة فوتونا...
يالحكومة أعتقني نعريف اليل تهواين.
لفريقي عرشة مالين حبيناها
عشقنا  CAوما عشقناش تيرتوات.
حمرا وبيضاء  couleurيجري يف دمي.
هادرة ماهي قادرة كيام قلتوا.
 Fortعليكم منا تخافوا.

الرتجي الريايض التونيس
املكشخ إرهايب ما عمبالو يك يدير القرية face
 à faceيك تحكملو.
يك قلنا حزب الله ماناش ه ّدارة شفتونا يف
الفرياج أوالد الحنشة باجة.
فرياج الكامورا مافيا العاصمة.
شفتو الحكومة متيش تجول يحكيوا ويقولوا
فرياج مهبول ويقيم الهول.
شفت بعينك يالبوليس يك درنا الحرب عليكم.
عمرك ما تشوف فرياج يخونك يا ترجي.
هي حيايت وقلبي حتى حيايت نودها بها.

ترجي دولة قالوها ناس بكري.
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األهازيــــــج

الداللة
النادي اإلفريقي
الدعوات الدين ّية
املكانة التاريخ ّية

النزعة الجامع ّية

العنف والرصاع

الحريّة

الرتجي الريايض التونيس

يا عايل يا عايل انرص ترجي.
يا ريب يا عايل انرص لفريقي.
العايل دميا حامينا.
ريب موالنا كبري غري أنت حط يف بالك.
معانا العايل.
معانا العايل.
من قديم الزمان يحكيوا علينا من قديم الزمان
تاريخ وعراقة .Non cé compara
تغرموا بينا.
حاربنا لستعامر من عام عرشين.
الرتجي يا عريقة.
 Réalitéفاقوا بيها ناس بكري.
يالله يا والد يد وحدة مع الجمعية.
كل مدينة.
كالعادة جينا من ّ
 Collectifكلنا األلرتاس وبينا تحىل اللّمة.
محالها عيشتنا ،حقرتوين وظلمتوين ميسالش
كالعادة اليوم تلمينا يف الفرياج عىل الربح
هذه الدنيا.
نوينا.
الفرياج هذيكا حيايت.
ونحاربوا عىل جالها والد العاصمة اللني
صيي صدمنا جمهورك يالرتجي .innormale
نحبوها.
صادمني من العاصمة جيناكم شانعني.
تحللهم باب جهنم والعاصمة .en colère
قرحة sans arrêt
 Jamaisتنساو دريب  Hui-closوامليساج يارس
حريّة جبناها بيدينا ...وقلوبنا رشجي بالسلطة
 claireالجمهور هو اليل يحكم عندو سلطة يف
اليل تحكم فينا.
هالبالد.
 Révolutionشبان العاصمة.
 L’independensaعندي بدات معاها
ويني الحرية كيام قلتو.
الحرية.

جدول عدد  :7دالالت أهازيج جامهري النادي االفريقي والرتجي الريايض التونيس.
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ت .تأثري انفتاح املجموعات عىل النامذج الغربية وانعكاسها داخل الفضاء الريايض:
تأثــرت مجموعــات التشــجيع املحل ّيــة بنمــوذج جامهــر املدرجــات يف العــامل الغــريب يف الســلوك
واملعتقــدات واألفــكار والتوجيهــات والعقليــات .وميكــن أن نذهــب بالــرأي إىل بدايــة نشــأة رصاع «عقليــات» أو
«إيديولوجيــات» والــذي غذّتــه التغـرات االجتامع ّيــة والسياسـ ّية بعــد الحـراك االجتامع ّيــة الــذي عرفتــه تونــس
بعــد الثــورة.
جامهري النادي اإلفريقي

جامهري الرتجي الريايض

العقل ّية

North Vandalez

Ultras Mkachkhin

مكسيك ّية

Dodgers Clubistes

Zappatista

إيطال ّية

-

Curva Sud

إسبان ّية

Leaders Clubistes

Matadors

برازيل ّية

جدول عدد  :8أمثلة من العقليات املتبناة من قبل مجموعات فريقي االفريقي والرتجي الريايض التونيس.
ولعـ ّـل تنــوع هــذه العقليــات واختــاف منطلقاتهــا ومرجعياتهــا وتوجهاتهــا ومــا قــد ينج ـ ّر عنــه مــن تذبــذب
يف ســلوك هــذه املجموعــات التــي أخــذت ت ـراوح بــن القيــم الســائدة يف املجتمــع املحــي واألخــرى الوافــدة
مــن البلــد األصــي للعقل ّيــة .هــو مــا قــد يـ ّرر حــاالت الـراع والتنــازع التــي تعرفهــا مدرجــات الفريــق الواحــد
وأحيانــا حالــة النشــاز التــي تحصــل خــال فعاليــات التشــجيع .مــن ذلــك مثــا تنــوع األهازيــج املرفوعــة يف اآلن
نفســه ويف نفــس الضفــة مــن املدرجــات ،أو تع ـ ّدد الـــ Banderoleيف نفــس الزاويــة مــن امللعــب .وال يخفــى
عــى املالحــظ للجامهــر الرياضيــة أ ّن ر ّواد املنعرجــات  Virageهــم األكــر ديناميك ّيــة واألكــر اهتاممــا بالفريــق
ونتائجــه وهــذا الحــاس واالندفــاع رسعــان مــا يتحـ ّول إىل انفعــال تتخلّلــه أحــداث عنــف «فعنــف التلميحــات
53
والتهديــدات يهـ ّدد دامئــا بالتحـ ّول إىل عنــف جســدي ،عندما يحــاول املتخاصمون أن يكســبوا املواقــع الفضىل».
وقــد دأبــت مجموعــات الجامهــر ومجموعــات األنصــار عــى أن يلقبــوا أنفســهم «بالجمهــور األخطــر الــذي
يهابــه األمــن» و»جمهــور الشــنعات» و»جمهــور املــوت» و»ف ـراج حــزب اللــه» و»أحنــا الطالبــان» و»ف ـراج
54
القرحــة».

53
54
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ويف هــذا الســياق أكّــدت مختلــف الدراســات السوســيولوج ّية وتقاريــر وســائل اإلعــام والبحــوث
األمن ّيـ�ة ،خطـ�ورة منطقـ�ة املنعرجـ�ات أو املدرجـ�ات الشـمال ّية والجنوب ّيـ�ة للملعـ�ب .وإذا مـ�ا جارينـ�ا Goff
 manيف مــا ق ّدمــه مــن تفســر لفهــم ســلوك األف ـراد والجامعــات يف مواقــف التفاعــل االجتامعــي والطريقــة
التــي يق ـ ّدم بهــا «والد الف ـراج» أنفســهم ،اقرتبنــا أكــر إىل فهــم هــذه الترصفــات واألفعــال وتفســرها .حيــث
ي ّؤكــد  Goffmanأ ّن «ســلوك األفـراد يف موقــف مــا مــن املواقــف االجتامع ّيــة إنّ ــا يحـ ّدده فهــم هــؤالء األفـراد
لذلــك املوقــف والنتيجــة املرتتبــة عنــه مــن جهــة ولتوقعــات اآلخريــن منــه مــن جهــة أخــرى ».وهــو مــا يـ ّرر
التعزي ـزات األمنيــة الكبــرة واملبالــغ فيهــا أحيانــا املحيطــة بهــذه املنطقــة قبــل وأثنــاء وبعــد املبــاراة ،فمــن
خــال متابعتنــا ملختلــف املقابــات الرياض ّيــة ،عــى اختــاف أهميــة الرهــان فيهــا ،الحظنــا أن نســبة كبــرة مــن
قــوات األمــن تتمركــز وراء شــباك املرمــى وهــي أقــرب نقطــة ميكــن أن تتواجــد فيهــا التعزيـزات األمنيّــة حيــث
ترفــض مجموعــات التشــجيع تواجــد األمــن يف هــذه املنطقة مــن املدرجــات أي يف الـــ Blocأو الـــ ،Virageعكس
بقيـ�ة أجـ�اء امللعـ�ب حيـ�ث نشـ�اهد انتشـ�ار عنـ�ارص األمـ�ن بـين الجامهـير يف مقاعـ�د  Pelouseو Gradanو�En
تجســدت يف الشــعار األزيل
 .ceinteولعــل حالــة العــداء والكــره التــي يكنهــا ر ّواد املنعرجــات للعنــارص األمنيــةّ ،
كل مناســبة وحتــى بــدون موجــب A.C.A.B (All Cops
ملجموعــات «األل ـراس» ( )ultrasوالــذي ترفعــه يف ّ
وتفســخ أخالقــي كــا تق ّدمــه
 .)are Bostardosفالشــتم ،مبــا هــو عنــف لفظــي كــا ّ
وصفــه علــاء االجتــاع ّ
الصحافــة وكــا يصفــه املجتمــع التونــي ،هــو الســاح الوحيــد املتوفــر لــدى املجموعــات عندمــا يتحــاورون
مــع اآلخــر املختلــف عنهــم القريــب منهــم جغرافيــا والبعيــد عنهــم ترتيبيــا وتنظيميــا (الحواجــز الحديديــة،
والحواجــز األمن ّيــة ،البنيــة املعامريــة للمالعــب .)...كــا يعمــل شــعور الجمهــور بالحريّــة وحالــة االنعتــاق مــن
كل القيــود االجتامع ّيــة والدين ّيــة والقانون ّيــة أثنــاء املباريــات ،وبالتــايل إحساســهم بالالعبــن يف شــخصهم عــى
ّ
55
إبــراز «الجوانــب الفائقــة مــن شــخصيتهم واملفرطــة يف اتســاعها ورحابتهــا عــى حــ ّد تعبــر .».King Sو
وبالتــايل ،فــأ ّن هــذا الشــعور باالنفــات واالنعتــاق ســاهم يف انتشــار مختلــف الســلوكات غــر الســويّة وغــر
دل عــى يشء فهــو يـ ّ
املقبولــة اجتامع ّيــا وغــر الالّئقــة رياضيــا .وهــذا إن ّ
ـدل عــى قــوة وقــدرة املــدارج عــى
عتــق األفـراد وتحريرهــم .وتقــوم عمل ّيــة التفاعــل املســتم ّر داخــل هــذا النظــام االجتامعــي املو ّحــد ،أساســا عــى
التفاعــل الرمــزي يف شــكل شــفرات أو تعب ـرات مجازيّــة مــن قبيــل «حنوشــة» «خيالــة» «جبــورة» ...وهــي يف
واقــع األمــر جملــة مــن العبــارات واملصطلحــات املســتعارة التــي ال يفـ ّـك شــفرتها إالّ «والد الفـراج» ويتداولونهــا
فيــا بينهــم« .فاللغــة ال توصــل معلومــات بــل توصــل رغبــات ،وأ ّول هــذه الرغبــات الرغبــة يف أن يكــون املتكلّــم
56
موضــع اع ـراف وعنفــا ،وهــو رضوري للوصــول الع ـراف اآلخريــن».

 55حلمــي ،ســاري ( ،)2012مقاربــة نفسـيّة واجتامعيّــة لفهــم كيفيّــة إدارة الشــباب ســلوكه وعواطفــه يف وســائل االتصــال الرقمــي ،منشــورات
وحــدة بحــق ثقافــات فن ّيــة ومعــارف وتكنولوجيــا ،جامعــة قابــس ،تونــس ،ص.51 .
 56جان جاك ،لورسكل ،املرجع السابق ،ص.444 .
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ويتجــاوز هــذا التفاعــل الرمــزي الرتميــز اللغــوي ومختلــف االســتعارات ليشــمل حــركات اليــد والــرأس وخلــع
األقمصــة وااللتفــاف والقفــز يف مختلــف االتجاهــات بطريقــة قــد تبــدو عشــوائيّة وهمجيّــة للوهلــة األوىل ،إالّ
أنهــا تطبيــق لعقل ّيــة  l’anarchieالوافــدة مــن مالعــب الـــ  Maracañaواملكســيك .وقــد اكتســبت التفاعــات
الرمزيّــة املســتمدة مــن الجســد واملســتلهمة مــن صــوره ،دالالت متعــ ّددة األبعــاد وذات معــاين مختلفــة..
57
«فالجســد اإلنســاين ليــس فقــط موضوعــا طبيعيــا ولكنــه أيضــا إنتــاج اجتامعــي أُعـ ّد ليكون جســد اجتامعــي».
وهكــذا أصبحــت روح التفاعــل الجامع ّيــة تح ـ ّرك شــباب مجموعــات التشــجيع وتتحكــم يف ســلوكهم
ســواء تعلّــق األمــر بالفــرح أو الغضــب أو االحتجــاج .فقــد أصبحــوا يتفاعلــون ويتواصلــون وفــق نظــام اجتامعــي
جديــد ينصهــر فيــه الســلوك الفــردي صلــب الســلوك الجامعــي «عندمــا يشــعر الفــرد يف موقــف الحشــد أنــه
يشــبه مخلوقــا جــر عــن الكراه ّيــة يجــد متنفســا جامع ّيــا يف شــكل موضــوع املبــاراة يطلــق نحــوه جميــع مــا
يحتــاج يف نفســه مــن مشــاعر ســلبيّة».
يســاهم ،إذن ،هــؤالء الفاعلــون الرياض ّيــون يف تش ـكّل ظاهــرة العنــف الجامعــي هدفهــم مــن ذلــك
حاميــة املجموعــات واألفــراد أو مــا اصطلــح عليهــم «والد الفــراج» «جمعيــة» «ولــد الـــ« »Secteurولــد
الـــ .»Groupeوقــد يكــون الهــدف أيضــا «طــرد الخصــم مــن امليــدان إ ّمــا بانســحابه جســديا أو تراجعــه إىل
حالــة مــن الغضــب أو إىل حالــة مــن العتــه األخــرس».

 577النفوطــي (عبــد الكريــم) ،مرجــع ســابق ،ص  ،126نقــا عــن �Jean Marie Brohan ; Le Corps, Sociétés, Science, Politiqué, Imagi
.naires ; Paris-Berlin ; 1992
 58أمني أنور ،الخويل ،املرجع السابق ،ص.273 .
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الفصل الخامس:
للحد من العنف يف الفضاء الريايض
مقرتحات وحلول ّ
.1القوانني التأديبية وآليات التنفيذ:
• تحيني القوانني التأديبية مبا يتامىش مع شكل وحد ّة العنف املامرس داخل الفضاء الريايض.
• إحــداث رشطــة مختصــة يف املجــال الريــايض ،شــبيهة بالرشطــة البيئيــة ،يعهــد لهــا تطبيــق العقوبــات
املســلطة عــى مرتكبــي العنــف الريــايض.

 .2اإلعالم الريايض والخطاب املعتدل:
• تعديــل الخطــاب اإلعالمــي ،وتجنــب التدخــات املثــرة لالســتفزاز والنعـرات الجهويــة وترســيخ خطــاب
يقــوم عــى مبــدأ الــروح الرياضيــة.
• برمجــة برامــج رياضيــة تســاهم يف نــر ثقافــة رياضــة املنافســة الرشيفــة والتعريــف بالقوانــن التأديبية
الرياضيــة والتعريــف بالرياضــة كعامــل اجتامعــي وصحي.
• تجنــب نــر وبــثّ أحــداث العنــف يف الفضــاء الريــايض والرتكيــز عــى الســلوكات اإليجابيــة والتحــري
املســبق قبــل نقــل الخــر.
• منــع متريــر التدخــات االنفعاليــة لرؤســاء الجمعيــات واملدربــن والالعبــن بعــد نهايــة املباريــات
واالبتعــاد عــن التشــهري أو عــرض االتهامــات مــن أجــل الســبق الصحفــي.

 .3املُنشأة الرياضية والحوكمة يف التسيري:
• التعويــل عــى خدمــات الــركات الخاصــة واملختصــة يف حاميــة املنشــآت الرياضيــة وتأمــن الحشــود
والتــي لهــا إطــاع وخــرة يف الــدول األجنبيــة يف تأمــن املقابــات الرياضيــة داخــل الفضــاء الريــايض
واســتغالل الرشاكــة بــن العــام والخــاص ،واقتصــار دور رجــال األمــن عــى خــارج الفضــاء الريــايض الــذي
هــو مــن مشــموالته لحاميــة املواطنــن ،وباعتبارهــم أصبحــت صورتهــم مرتبطــة بالســلطة وكذلــك بالعنف
يف املالعــب.
• اعتــاد التقنيــات العاليــة الجــودة مــن كامــرات وآالت تصويــر ملراقبــة ورصــد تحــركات املشــجعني
واملســارعة إىل التدخــل دون املــرور إىل األعــال العنيفــة املُســتف ّزة للجمهــور.
• رضورة التخطيــط املحكــم واملســبق ملجابهــة الفــوىض والعنــف وعــدم اعتــاد التدخــات االرتجاليــة،
وتأمــن املالعــب ومعرفــة خصوصيــة املحيــط وحســن تقديــر اإلمكانيــات البرشيــة واللوجســتية.
العنف يف الفضاء الريايض التونيس

52

• تأمــن كل املداخــل ،دون اســتثناء ،واملدرجــات والفصــل بــن املشــجعني وحاميــة كل األطـراف املتدخلــة
يف الفضــاء الريــايض.
• برمجــة نــدوات وحلقــات تكوينيــة لرفــع الوعــي لــدى املعنيــن بتأمــن املقابــات الرياضيــة ،مــع محاولــة
ارشاك قــادة املجموعــات أو رؤســاء األحبــاء يف املحافظــة األمــن داخــل امللعــب.
• برمجــة عــروض فرجويــة وموســيقية مــع املباريــات تقــدم عروضهــا قبــل املبــاراة وأثنــاء أوقــات الراحــة
وعــن نهايــة املبــاراة للحــد مــن الضغــط النفــي للجامهــر.
• إعادة النظر يف املدارج ومحتوياتها مع األخذ بعني االعتبار املقاييس الدولية.
• تجنيد فرق تنظيم من إدارة املنشأة تعاضد تدخالت املختصني يف تأمني املقابلة الرياضية.
• تأمــن املنشــآت الرياضيــة بحيــث ميكــن توقــع جميــع األخطــار املمكنــة وحســن االســتعداد لهــا ووضــع
االحتــاالت الطارئــة وتدريــب املتدخلــن للقيــام بهــا.
• تجهيز املنشأة الرياضية باملعدات واألجهزة واألدوات االزمة ووسائل النقل واالتصال الكافية.

 .4الجانب العالئقي بني املجموعات والجمعيات الرياضية ورجال األمن:
• تكويــن رجــال االمــن وبرمجــة حلقــات تواصــل مــع ممثلــن عــن الجامهــر باعتبــار أن الجامهــر
الرياضيــة مل تعــد عــى الشــاكلة التقليديــة التــي عهدناهــا يف مالعبنــا الرياضيــة قدميــا ،وإمنــا تح ّولــت إىل
قــوى منظمــة بشــكل دقيــق عــى شــاكلة مجموعــات وشــبكات تعتمــد فيــا بينهــا مختلــف التقنيــات
والوســائط الحديثــة لالتصــال والتواصــل فيــا بينهــا ،مــا يص ّعــب مهمــة أي طــرف ويف مقدمتهــم رجــال
األمــن فهــم هــذه املجموعــات أو التح ّكــم فيهــا.
• االتفــاق عــى كـراس رشوط بــن قــادة املجموعــات ووزارة الداخليــة وبالتنســيق مــع ممثــي الــركات
الخاصــة بالخدمــات األمنيــة حــول املعــدات املســموح الدخــول بهــا إىل الفضــاء الريــايض ،وإمكانيــة تحيــن
هــذه الكـراس عنــد الــرورة وبطلــب مــن أحــد الطرفــن.
 .5فرض الروح الرياضية ودرء الرياضة عن مظاهر الفساد:
• وضع إجراءات وتدابري صارمة ملكافحة الفساد يف املجال الريايض.
• إحــداث هيئــة مختصــة صلــب وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أو اللجنــة الوطنيــة األوملبيــة تعهــد لهــا
مهمــة مناهضــة الفســاد يف املجــال الريــايض.
• تحيــن مســتمر للقوانــن والترشيعــات الرياضيــة والحــرص عــى متكــن كل األط ـراف منهــا وتكوينــه
فيهــا.
• التعامل مع املجتمع املدين للعمل عىل تنوير مواقف الناس للفساد ودفعهم ملقاومته.
• اعتامد الشفافية يف تطبيق القوانني املنظمة للمباراة واستبعاد الحكام غري األكفاء.
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الخامتـــــة:
شــهدت ظاهــرة العنــف يف الفضــاء الريــايض التونــي ،خاصــة يف مالعــب كــرة القــدم ،تفاقــا وارتفاعا يف النســب
بصفــة ملحوظــة ،وانعكاســات ســلبية ســواء عــى املشــهد الريــايض ،بــكل مكوناتــه ،أو عــى املجتمــع التونــي،
بــكل رشائحــه .خاصــة مــع مــا نشــهده مــن انفــات أمنــي بعــد الثــورة ،ولــو بــات يتقلّــص ،وتزامنــا مــع بــروز
مظاهــر دخيلــة عــى مجتمعنــا أطاحــت بفئــة كبــرة مــن الشــباب وأوقعتهــم يف اإلرهــاب .اســرعى ،كل هــذا،
انتباهنــا ودفعنــا لدراســة ظاهــرة العنــف يف الفضــاء الريــايض التونــي مــن جميــع جوانبهــا وأبعادهــا ،ورصــد
أهــم متظهراتهــا وانعكاســاتها عــى الوضــع الريــايض واملجتمعــي ،مقدمــن بعــض املقرتحــات والحلــول الوقائيــة
واإلجـراءات العمليــة التــي ميكــن اعتامدهــا ،علّهــا تســاعد عــى الحــد مــن هــذا العنــف الريــايض الــذي بــات
يشـ ّوه تظاهـرات الرياضيــة.

العنف يف الفضاء الريايض التونيس

54

الببليوغرافيــــــــا
املعاجــــــــم:
أحمد زيك ،بدوي ( ،)1978معجم مصطلحات العلوم االجتامعية ،مكتبة لبنان ،بريوت.
جميل ،صليبا ( ،)1982املعجم الفلسفي ،جزء  ،2دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
رميــون ،بــودون ( ،)1986املعجــم النقــدي لعلــم االجتــاع ،ترجمــة ســليم حـ ّداد ،ديــوان املطبوعــات الجامع ّيــة،
الطبعــة األوىل ،الجزائــر.

املراجع بالغة العربية:
إلياس ،الزحالوي ( ،)1993املجتمع والعنف ،املؤسسة الجامع ّية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط  ،3بريوت.
أمــن أنــور ،الخــويل ( ،)1996الرياضــة واملجتمــع ،عــامل املعرفــة ،سلســلة عــدد  ،216املجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنــون واآلداب – الكويــت.
جــان جــاك ،لــورسكل ( ،)2005عنــف اللغــة ،ترجمــة محمــد بــدوي ،املركــز الثقــايف العــريب ،الطبعــة األوىل ،الــدار
العربيــة للعلــوم ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،بــروت ،الــدار البيضــاء ،بــروت.
جــان مــاري ،مولــر ( ،)2009الالّعنــف يف الرتبيــة ،ترجمــة محمــد عــي عبــد الجليــل ،معابــر للنــر والتوزيــع،
ط ،1دمشــق.
جوهر ،الجمويس ( ،)2007املجتمع االفرتايض ،تونس.
حســن ،توفيــق إبراهيــم ( ،)1992ظاهــرة العنــف الســيايس يف النظــم العرب ّيــة ،مركــز دراســات الوحــدة العرب ّيــة،
ط ،1بريوت.
حلمــي ،ســاري ( ،)2012مقاربــة نفس ـيّة واجتامعيّــة لفهــم كيفيّــة إدارة الشــباب ســلوكه وعواطفــه يف وســائل
االتصــال الرقمــي ،منشــورات وحــدة بحــق ثقافــات فن ّيــة ومعــارف وتكنولوجيــا ،جامعــة قابــس ،تونــس.
فتحــي ،عيــد ( ،)2008أمــن املنشــآت الرياضيــة ،الــدورة التدريبيــة التنظيــم واإلدارة الرياضيــة خــال الفــرة مــن
 10إىل  14نوفمــر  ،2008جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،الرياض-الســعودية.
محمــد ،مامــر ( ،)1989دراســة تحليليــة لظاهــرة عنــف املالعــب الرياضيــة يف الوطــن العــريب ،النــدوة اآلســيوية
السادســة للعنف الريــايض ،األردن.

العنف يف الفضاء الريايض التونيس

55

مليكة ،لويس كامل ( ،)1980سيكولوجية الجامعة والقيادة ،الهيئة املرصيّة العامة للكتاب ،القاهرة.
املنصــف ،ونــاس ( ،)2011الشــخص ّية التونسـ ّية :محاولــة يف فهــم الشــخص ّية العرب ّيــة ،الــدار املتوســط ّية للنــر،
ط  ،1تونــس.
يحيى ،النقيب ( ،)1990علم النفس الريايض ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الرياض -السعودية.

التقاريـــــر الحكوم ّيـــة:
التقاريــر األمنيــة لــوزارة الداخليــة حــول أحــداث الشــغب والعنــف املســجلة بالفضــاءات الرياضيــة خــال ســنتي
 2017و.2018
املرصــد الوطنــي للشــباب ( ،)2006الظواهــر الســلوك ّية الجديــدة لــدى الشــباب :مــن التشــخيص إىل اســترشاف
آليــات الوقايــة ،املطبعــة الرســم ّية للجمهوريّــة التونسـ ّية ،تونــس.
التقارير السنوية لوزارة شؤون الشباب والرياضة خالل الفرتة املرتاوحة ما بني سنة  2003وسنة 2016

البحوث العلم ّيــة:
إبراهيــم ،حمــداوي (د.ت) ،العنــف يف املالعــب الرياضيــة :حجــم املشــكلة وإمكانيــات الحلــول ودور وســائل
االعــام يف الحــد مــن تفــي الظاهــرة ،املغــرب.
إينــاس ،محمــد عليــات ( ،)2011التجربــة األوروبيــة يف الحـ ّد مــن شــغب املالعب الرياضيــة ،الجامعة الهاشــمية
األردن.
حاتــم ،العــوين ( ،)2015العنــف باملالعــب الرياضيــة ،بحــث ماجســتري يف التســيري الريــايض ،املعهــد العــايل
للرياضــة والرتبيــة البدنيــة بالــكاف.
عبــد الكريــم ،النفوطــي ( ،)2014الجمهــور الريــايض وآليــات تش ـكّل العنــف ،بحــث لنيــل املاجســتري يف علــم
االجتــاع ،كل ّيــة العلــوم اإلنســانية واالجتامع ّيــة بتونــس ،الجمهوريــة التونســية.
لطيفة ،جعيدان ( ،)2007العنف يف املجال الريايض ،بحث لنيل شهادةال ماجستري.

العنف يف الفضاء الريايض التونيس

56

:املراجع باللغة األجنبية
Erving. Goffman (1974), Les rites d’interaction, Ed. Minuit, Paris
Jean Marie. Brohan (1992), Le Corps, Sociétés, Science, Politiqué, Imaginaires ; Paris-Berlin ;
1992
Jean. Izet (2005), Sociologie De Erving Goffman ; La Découverte ; ParisMichel. LALLEMENT (1973), Histoire des idées sociologiques de Parsons aux contemporains ; Nathan ;
2ème Ed ; Paris
Pierre. Bourdieu (1997), Sur le Pouvoir Symbolique, Ed. Minuit, ParisPierre. Bourdieu et
Jean Claude. Passerons (1970), La Reproduction Elément Pour la Théorie Du Système D’enseignement, Ed. Minuit, Paris
Semia. Chebchoub, Sur La Violence, Revue Tunisienne de Science Sociale, C.E.R.E.S, Tunis

57

العنف يف الفضاء الريايض التونيس

