بسم اهلل الرمحن الرحيم
تعامل الشرطة الوحشي مع صبي مسلم
يف  27متوز/يوليو  ،2022تعرض هادي أبو عطا اهلل البالغ من العمر  17عاماً للضرب املربح على يد
ثالثة من أفراد شرطة مدينة أوك لون يف والية إلينوي .وأظهر مقطع فيديو لشاهد عيان الصيب وهو مقيد ووجهه
على األرض ،واستخدمت الشرطة املسدس املكهرب جتاهه وهو ملقى على األرض ،ومت لكمه مراراً يف رأسه
ورجليه .وقد مت إدخاله املشفى ومعه نزيف داخلي وأنف مكسور ومشد داعم لرقبته .وقد دافع قائد شرطة أوك
لون عن أفراد الشرطة وصرح بأن أفعاهلم كانت تتماشى مع تدريبهم .وبغض النظر عن املخالفة املزعومة اليت
أدت إىل ثالثة اعتقاالت ،يتضح من فيديو شاهد العيان ومقاطع الفيديو اخلاصة بالشرطة أن الشرطة قد
استخدمت القوة املفرطة ضد قاصر وأقرت "العدالة" خارج نطاق اختصاصها.
لقد رأينا مثل هذه احلوادث بشكل متكرر من الشرطة يف مجيع أحناء البالد باالعتداء على األقليات وفرض
املمارسات التمييزية .إن مدينة أوك لون والضواحي احمليطة هبا يسكنها عدد كبري من املسلمني .وعلى مر السنني،
شهدنا العديد من حوادث التمييز العنصري والديين واملراقبة غري القانونية واملضايقات من سلطات إنفاذ القانون.
وعند حدوث مثل هذه األحداث جيب معاجلة قضية جمتمعية بشكل أوسع .إن قضية الفوارق العرقية ،وإنفاذ
القانون االنتقائي ،ووحشية الشرطة جزء ال يتجزأ من نسيج اجملتمع األمريكي أو أي جمتمع قائم على أنظمة من
صنع اإلنسان .ومل تعد هناك حاجة للبيانات اإلحصائية إلثبات هذه النقطة ،فإهنا ممتارس وتمرى ويمشعر هبا كل
يوم ،من صرخات جورج فلويد "ال أستطيع التنفس" إىل وجه هادي املضروب اآلن.
إننا ننصح اجلالية املسلمة بالوقوف حبزم ضد وحشية الشرطة واملطالبة بالعدالة هلادي وأي ضحية من ضحايا
وحشية الشرطة ،واملطالبة بتغيري ممارسات الشرطة ،وفصل الضباط املتورطني ،وحماسبة وكاالت إنفاذ القانون.
وأخرياً ،جيب أن نوضح املوقف اإلسالمي بشأن بناء جمتمعات متناغمة خالية من العنصرية املؤسسية
واالستخدام غري املربر للقوة من سلطات إنفاذ القانون .إن اإلسالم فقط هو الذي جيمع قلوب خمتلف الناس معاً
ويزيل العنصرية والطبقية .فاإلسالم حيرم التعذيب والعنف من سلطات إنفاذ القانون ،ويسعى إىل بناء ثقافة
التعاطف بني الناس والسلطات املسؤولة .وجيعل اإلسالم مسؤولية رعاية شؤون الناس على أكتاف السلطة .وهذه
املسؤولية أن يرعى الراعي قطيعه وال يضرهبا يف اللب.
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