
احلرارة  وارتفاع  ال�صعبة  املعي�صة  ظروف  و�صط 
تعامل  بني  حادة  ازمة  النظافة  عمال  يعي�ش 
املواطنني و اهامل حكومي كبري من قبل الأمانة 
, كما انت�رشت يف الآونة الأخرية العمل يف ليلي 
عن  بعيدا  بجانبهم  ياأتي  والذي  العمال  لبع�ش 

ال�صم�ش احلارقة و م�صايقات اغلب املواطنني.
النظافة,  عمال  اأحد  عاما,   50 اإبراهيم,  يقول 
ي�صتهل عمله ب�صارع يف ال�صباح الباكر, قبل اأن 
تر�صل ال�صم�ش اأ�صعتها على املنازل, يقول: اأجل�ش 
اأنفا�صي  لألتقط  الظالل  حتت  والآخر  احلني  بني 
وت�صتمر  الباكر  ال�صباح  يف  تبداأ  عمل  جولة  من 
مل  لكني  الن�صاط,  لأ�صتعيد  ظهرا,  الثانية  حتى 
اأعد قادرا على اإنهاء الطريق الذي بداأته منذ 25 
عاما, فال�صحة مل تعد كما كانت, والأمرا�ش كل 
يوم حتا�رشين وليوجد عالج  مفيد , لكن ماذا 

اعمل لتوجد باليد حيلة.

الآخر  ويف  النا�ش  زبالة  “بَنظف  ي�صيف: 
عن  كانت  �صواء  عديدة  م�صايقات  تواجهني 
طريق الكالم او رمي الو�صاخ وانا انظف املكان 
وم�صاعر,  احا�صي�ش  لدي  اإن�صان  اين  ,متنا�صني 
لكنني ل ارد على احد واجتاهل اجلميع واكتفي 

بقول " ح�صبي اهلل ونعم الوكيل”.
نظافة:  عامل  عاما,   46 احمد,  يقول  بينما 
“حلمي انني اكمل درا�صتي التي تركتها وانا يف 
ال�صف الرابع ابتدائي لكي اعيل اهلي خا�صة بعد 
واخواتي معني  امي  لدى  يبقى  والدي ومل  موت 

غريي و�صط هذه احلياة ال�صعبة”.
احمد, ق�صى 23 يف مهنة عامل النظافة, يتجول 
يف �صوراع مناطق بغداد بني اأزقتها وميادينها, 
روادها,  اإهمال  له  ت�صكو  ال�صوارع  كانت  لطاملا 
املحالت  واأ�صحاب  الباعة  بني  �صداقات  كون 
العمال  من  بغريه  واختالطه  عمله  لطبيعة 

والتجار, يقول “اأنا ع�صت مع هوؤلء النا�ش اكرث 
ما ع�صت مع اأ�رشتي لقد �صاعدوين كثريا وانا اعتز 

بهم ”.
يبداأ ح�صني , عامل نظافة مبنطقة بغداد اجلديدة, 
دقات  �صوت  على  �صباحا,  الرابعة  يف  يومه 
املنبه الذي اأ�صبح ي�صكل جزءا من حياته اليومية 
واملهنة  الأيام  اأرهقتها  ومبالمح  املعتادة,  
ال�صفر  �صاعات يف   3 انق�صاء  بعد  للعمل,  ي�صتعد 
من منطقته البعيدة اإىل مقر عمله , مبن�صفة مبللة 
ي�صعها على راأ�صه لتقيه حرارة ال�صم�ش امللتهبة, 
والزي اخلا�ش التي متيز عامل النظافة عن غريه 

من النا�ش.
ظهر  عن  بها  يعمل  التي  املنطقة  �صوارع  حفظ 
ال�صتاء  وبرودة  �صيفها  حرارة  معها  عا�ش  قلب, 
كما  رقات”  جلدنا  من  اأخدت  “ال�صوارع  بها, 
“منذ  عاما,:  العمر45  من  البالغ  ح�صني  يقول 
اأولد  ومن   4 لدي  ا�صتغل عمال  وانا  �صنة    20
املتعارف عليه ان الأطفال يحتاجون اىل اأ�صياء 
العمل  على  قادر  ا�صتطيه  ومل  كربت  وانا  كثرية 

ليال ونهارا خا�صة يف هذه الظروف ال�صعبة”.
اأحد  جل�ش  الكرادة,  �صوارع  اأر�صفة  اأحد  وعلى 
عالمات  وجهه  علي  بدت  النظافة,  عمال 
العمل,  اأحوال  عن  احلديث  عن  رغب  الإرهاق, 
ر�صالة  توجيه  على  وافق  حماولت  عدة  وبعد 
اأنه مل ي�صتطع احلديث, وقال  اإل  اإىل امل�صوؤولني, 
“الكالم مل يعد منه فايدة, نحن على هذا احلال 

منذ 5 �صنوات ومل يتغري �صي".
اأثناء  يواجهونها  التي  ال�صعوبات  علي  ويروي 
الثانية  ال�صاعة  من  »اأعمل  قائاًل  عملهم  تاأدية 
الثامنة �صباحًا,  ال�صاعة  اإىل  الليل  بعد منت�صف 
لفرتة  عني  العمل  بت�صلم  الزمالء  اأحد  يقوم  ثم 
الظهرية, ومن اأهم واجباتي وطاقم عملي املرور 
يف  واإفراغها  الكبرية  القمامة  حاويات  على 
ال�صيارة املخ�ص�صة لذلك, وهو عمل �صاق يحتاج 
الكريهة,  الروائح  وحتمل  ال�صرب  من  كثري  اإىل 
بالإ�صافة اإىل الرتكيز ومعرفة التعامل مع مكان 
احلاوية وعدم اإحلاق ال�رشر بال�صيارات املتوقفة 
اأحد  اإزعاج  عدم  امل�صتطاع  قدر  ونحاول  قربها, 
ال�صيارة  حمرك  �صوت  لكن  ب�صمت,  والعمل 
منه«,  لبد  �صوت  بالرافعة  احلاوية  وارتطام 
وعن تعامل النا�ش معه قال »هناك تناق�ش كبري 
يف �صكل التعامل, فمن النا�ش من يتعاون معنا 
وي�صاعدنا بيده اأحيانًا, ومنهم من يتعامل معنا 
بطريقة خ�صنة جداً وي�صعرنا بالدونية, مع اأنه ل 

ذنب لنا �صوى اختيارنا هذه املهنة«.
يعانون من  النظافة  , »عمال  �صعد عبا�ش  وقال 
العمل ل�صاعات طويلة حتت اأ�صعة ال�صم�ش احلارة, 
مقارنة  قلياًل  راتبًا  يتقا�صون  املقابل  ويف 
بعملهم, كما يعانون من امل�صايقات امل�صتمرة, 

الأحيان,  بع�ش  يف  للن�صل  تعر�صهم  عن  ف�صاًل 
الذي  التعب  مقدار  ي�صت�صعر  املجتمع  كان  ولو 
مب�صاعدتهم,  لبادروا  النظافة  عمال  له  يتعر�ش 
كاأن ي�صعوا خملفاتهم يف احلاويات املخ�ص�صة 
للنفايات بدًل من رميها يف الطرقات والأماكن 

العامة« .
»علينا  بقوله  النظافة  عامل  اإىل  �صعد  وتطرق 
تربية اأطفالنا على النظافة منذ نعومة اأظفارهم, 
يجب علينا اأي�صًا الوقوف مع اأولدنا وتعويدهم 
على احرتام عامل النظافة وم�صاعدته بعدم رمي 
الأو�صاخ على الطريق, ومنا�رشة عامل النظافة 
وجهه,  يف  وبالتب�صم  راأيناه  متى  بت�صجيعه 
املواطنني  من  ومنا�رشة  ت�صجيعًا  يريد  فهو 
واأ�صاف  واإخال�ش«,  ر�صا  لُيقبل على عمله عن 
النظافة,  عامل  مهنة  يحتقر  »بع�صهم  املن�صور 
وهي  ونبيلة,  �صامية  مهنة  ميار�ش  باأنه  علمًا 
من  فهي  لذلك  الإميان.  من  والنظافة  النظافة 

يف  كبري  بدور  يقوم  بال�صك  وهو  املهن,  اأ�رشف 
نظافة البيئة املحيطة بنا, ويوفر لنا بيئة نظيفة 

نقية خالية من الأمرا�ش والتلوث«.

النظافة  عمال  وتقدير  احرتام  عدم  �صعد  واأرجع 
اأن  اإىل ثقافة املجتمع ووعيه, وقال »يف نظري 
عديداً من النا�ش ل يدركون حجم املخاطر التي 
قد تنتج عن عدم وجود عمال نظافة, من تلوث 
اأن  واأعتقد  والأوبئة,  لالأمرا�ش  وانت�صار  للبيئة 
لعدم  الرئي�ش  ال�صبب  هو  املخاطر  بهذه  جهلهم 
قيمة  املجتمع  يدرك  فحينما  لهم,  احرتامهم 
من  مزيداً  لهم  �صيكّن  به..  يقومون  الذي  العمل 

م�صاعر التقدير والحرتام«.
كما فند �صعد اإيجابيات و�صلبيات عامل النظافة 
الدم  بكريات  يكونون  ما  اأ�صبه  »هم  قائاًل 
من  وتخل�صه  اجل�صد,  عن  تدافع  التي  البي�صاء 
الأ�رشار, فهم يق�صون �صاعات طويلة يف العمل 

لأجلنا نحن, ويكفي اأنهم يجعلون مدينتي نظيفة 
ال�صلبي  ال�صيء  واأما  كل يوم وذات مظهر جميل, 
الوحيد فهو عدم جاهزيتهم, فاأحيانًا ت�صادفهم 
اأ�رشار  من  واقية  و�صائل  وبال  مكتمل  غري  بزي 

النفايات كالقفاز والكمامة«.
والأكادميي  والجتماعي  النف�صي  املر�صد  ويرى 
هناك  اأن  جبار,  خلف  الدكتور  النف�ش  علم  يف 
يق�صمون  النا�ش  جعلت  اجتماعية  تراكمية 
النفو�ش  تغري  اإىل  بالإ�صافة  فئات,  اإىل  اأنف�صهم 
الرتتيبات  هذه  عززت  بع�صهم  وهيبة  ومكان 
بع�ش  ه�صم  واأرجع  الجتماعي,  والتفا�صل 
وجود  عدم  اإىل  النظافة  عمال  حقوق  ال�رشكات 
امل�صكالت  يف  يف�صل  م�صتعجل  ق�صائي  نظام 
وجود  من  »لبد  م�صيفًا  العمالية,  والق�صايا 
احلماية احلقيقة للعامل ولبد من وجود حماكم 
م�صتعجلة للعمال تف�صل يف ق�صاياهم وحقوقهم 

التي كفلها النظام«. 

 
حل�رشاتها  كان  حكومية(  �صعيد)موظفة  نادية 
"يل   : قائلة  راأيها  تبدي  ان  قبل  م�صموع  �صوت 
طفل يف الثامنة من عمره, اأدمن على م�صاهدة تلك 
الفالم التي مل ت�صف له �صيئا �صوى م�صاعدته على 
العزلة وتقليل الحتكاك بالأ�رشة, وتكوين عالقات 
خارجيَّة مع بقية اأقرانه, ا�صافة اىل م�صكلة فادحة 
تعوده على  الوقت احلايل وهي  اليها يف  تعر�صنا 
بدون  التلفاز  اأمام  طويلة  فرتات  جللو�صه  الك�صل 
فالبد  ال�صمنة,  مر�ش  حدوث  اإىل  اأدى   ما  حركة, 
كمية  ُيدرك  ول  التلفاز؛  ُي�صاهد  وهو  ياأكَل  اأن  من 
ما ياأكل, ول يتحرك, هذا ا�صافة اىل تعلمه  الكذب 
نتيجة   , املفرطة  اخليالية  يف  ُوُقوعه  كرثة  ِمن 

م�صاهدته تلك الفالم ." 
الآباء  بع�ُش  " يعتقد  �صوؤدد جبار:  املعلمة  وبينت 
اأمام  بال�صاعات  فل  الطِّ جلو�ش  اأنَّ  والأمهات 
القيام  في�صتطيعون  عنهم,  ي�صغله  الكارتون  افالم 
الأفالم  هذه  ا  ومبدئيًّ اإزعاج,  بدون  باأعمالهم 
قاِدمة لنا من ثقافاٍت خمتلفة عْن بالدنا العربية, 
تهتم  ول  ربحيَّة,  واأغرا�صها  الإ�صالميَّة,  واأهدافنا 
واأخالقيات,  قَيٍم  َغْر�ش  ِمن  بداخله  ما  مُبحتوى 
نبعَد  اأن  يجب  التي  الألفاظ  بع�ش  على  وحتتوي 
الأفالم  " ان  اىل:  جبار  عنها."  وا�صارت  الأطفال 
وذلك  القدوة,  بـ:  ى  ي�صمَّ ما  حتريف  على  عملت 
باتِّخاذ الأبطال الأ�صطوريني قدوًة لهم يف احلياة, 
والأئمة  الفاحتني  الأقوياء  الرجال  من  بدًل 
�صخ�صيَّات  يقلِّدون  الأطفال  فتجد  ال�صاحلني, 
مان,  �صوبر  مثل:  لها,  ُوُجود  ل  وهميَّة  كارتونيَّة 
يوقفون  فاأبطالها  ذلك,  اإىل  وما  مان...  و�صبايدر 
ِمن  ذلك  اإىل  وما  امل�صتقبل,  اإىل  ويذهبون  الزمن, 
الإ�صالميَّة,  العقيدة  باأحكام  خملَّة  واأ�صاطري  اأفكار 
باأنه غري  ي�صعر  ولالأ�صف  تقليدهم,  فل  الطِّ فُيحاول 
قاِدر على ذلك, وهذا ي�صغط على اأع�صابه,  فُي�صاب 
بالف�صل والإحباط, اأو ُي�رِش على تقليِدهم, في�صتعمل 
ا للخطر, لأنه قد  العنف, وهنا يكون الطفُل معرَّ�صً
وْعٍي  دون  وذلك  مثاًل,  النافذة  ِمن  يقفز  اأو  يطري 
قبل  باأطفالنا  الهِتمام  فيجب  يفعله,  ما  بنتيجة 
ة."  الُوُقوع يف دائرة اإْدمان هذه ال�صخ�صيات الوهميَّ
قد  الأفالم  هذه  :"اإن  ال�صاعدي  ربيع  واو�صح 
ِنعت لغرْي بالدنا, ويف غري بيئتنا, ولثقافٍة غري  �صُ
جمتمعاتنا.  عن  تختلف  جمتمعات  ويف  ثقافتنا, 
�صنعها  الأمريكان,  �صنعها  اليابانيون,  �صنعها 
يف  كانت  الكارتون  مرا�صم  واأكرَب  الأوروبيون. 
)ترينر,  �رشكات  يف  كانت  قبلها  وِمن  اليابان, 
)والت  و�رشكة  اأمريكا,  يف  بربارة(  وحنا  وورنر, 

ديزين( ".
وا�صاف:  " هذه ال�رشكات كلها غري عربية, واأفالم 
اأ�صحابها, فهي حلاجات  ثقافة  حُتاكي  الكارتون 
الإن�صان الغربي, وللطفل الغربي, وللبيئة الغربية, 
وكذلك للثقافة الغربية..ول يخفى اأن بيننا وبينهم 
خالفًا ثقافيًا, ول�صيما يف كون الوحي اأحد م�صادر 
املعرفة يف ثقافتنا الإ�صالمية, بينما ل جند للغيب 
غيب  بالغيب  واأعني  املعريف,  بنائهم  يف  مكانا 
بالتجربة  اكتفوا  وقد  الوحي,  وغيب  الأديان, 
الَعلمنة  فابتكروا  للمعرفة.  وحيداً  م�صدراً  واحل�ش 
يف بالدهم واأعلنوها مرجعية ثقافية لأجيالهم." 

وبني: " ان املعلمني واملعلمات يح�صون باآثار تلك 
ال�صلبية يف الطلبة والطالبات, ول�صيما يف املدار�ش 
الأخالقي,  الغزو  اآثار  من  ل�صك  وهذا  املختلطة.. 
واإَنّ تركيبنا الجتماعي يختلف عن الغرب متامًا, 
ولن  الأخالقي,  الن�صباط  من  نوع  لدينا  فنحن 
اأخالق  لديه  بل  اأخالق,  لديه  لي�ش  الغرب  اإن  اأقول 

الأخالقية  ولكن منظومته  يقيني,  اأمر  وهذا  وقيم, 
لنا  اأن  كما  متامًا  وت�صوره,  روؤيته  عن  ت�صدر 
ومفهومنا,  منظورنا  عن  ت�صدر  اأخالقية  منظومة 
�صلوك  ي�صبط  الذي  الغيب,  منهج  من  ينطلق  الذي 
الإن�صان وعالقته مع الإن�صان, وعالقة الإن�صان مع 

اهلل, والإن�صان مع الكون, والإن�صان مع احلياة." 
كاع�صاء  "نحن  �صهريعا�صي:  مت�صل  �صياق  يف 
اكرث عنفا  اخر  بعد  بقدوم جيل  نتفاجاأ  تدري�صيني 
به  حتولت  الذي  المر  قبله,  الذي  من  و�رشا�صة 
املدر�صة اىل �صاحات معارك دامية بني الطلبة يف 
اغلب الحيان, وعندما نت�صاءل عن �صبب ذلك يتم 
اخبارنا من قبل الهل انهم يق�صون �صاعات طويلة 
الكارتون  اأفالم  التلفزة يف م�صاهدة  �صا�صات  امام 
تنمر  يف  كبري  دور  لها  الفالم  تلك  ان  جاهلني 
وعنادا  عنفا  اكرث  اطفال  اىل  وحتولهم  اولدهم 
 "  : اخلزعلي  انعام  تقول  جانبها  من    ." و�رشا�صة 
يجب التدقيق من قبل الهل يف املادة الكارتونية 

التي ي�صاهدها الطفال, مثل البحث عن �صخ�صيات 
بتحبيبه  والقيام  الإ�صالمي,  اث  الرترُّ ِمن  كارتونية 
القراآن  حتفيظ  بحلقات  الطفل  واإحلاق   , فيها 
املنا�صبة  الق�ص�ش  قراءة  على  وتعويده  الكرمي, 
الألعاب  يف  ال�صرتاك  على  وت�صجيعه  �صنِّه,  مع 
ة, كون تلك الفالم  الفرديَّ اأو  الريا�صية اجلماعية, 
تنمي عند الطفل نزعات عنف وعدوانية من خالل 
ل  الطفال  ان  اىل  ا�صافة   , فيها  املقدم  العنف 
يتعلمون مع الكارتون على انه نوع من الرتفيه بل 
ياأخذونه قدوة لهم ويقلدون ما فيه . كما ل ميكن 
العقائد  بع�ش  زعزعة  يف  الكبري  دورها  جتاهل 
وتبادل  لالآخرين,  والنحناء  الطفل  لدى  الدينية 
ال�صحر  وا�صتمالها على  بالعقيدة,  العبارات املخلة 

وال�صتهانة باملحرمات وخلطها باملباحات." 
ا�صتهلت رحاب حمودة ) ا�صتاذة علم الجتماع يف 
الن�صان  يولد   "  : بالقول  حديثها   ) بغداد  جامعة 
ميلى  مبا  مُتالأ  ف�صيئا..  �صيئا  بي�صاء..  ك�صفحة 

�صيء  كل  ف�رشا..  �رشا  واإن  فخريا  خريا  اإن  عليها.. 
يف هذه احلياة ي�صهم يف كتابة وت�صكيل املعتقدات 
والفكار واملبادئ والقيم ومالمح ال�صخ�صية التي 
احليز  الوالدان  وياأخذ  ذلك.  بعد  الطفل  �صيتبناها 
يف  الهم  الدور  يلعبون  فهم  ت�صكيلها.  يف  الكرب 

تربية الطفل وتن�صئته وعلى الخ�ش الأم."
وا�صارت اىل ان: "الدور الكرب يف متابعة ما ي�صاهده 
الطفال من افالم الكارتون يقع بالدرجة ال�صا�ش 
�صلبيات  ان  ل�صيما   , الم  وخا�صة  الوالدين  على 
هذه الفالم  على اولدنا  كبرية  لو مل نقم مبراقبة 
ما ي�صاهدونه بالتحديد ومن جممل تلك ال�صلبيات 
جند انها  تعود الطفل على الك�صل واخلمول جللو�صه 
ا�صافة   , حركة  بدون  التلفاز  امام  طويلة  فرتات 
اىل عدم احرتام عقلية الطفل وتفكريه وذوقه حيث 
تفكري,  دون  ي�صاهدونه  ما  وراء  الأطفال  ين�صاق 
الأفكار  من  لكثري  ال�صت�صالم  مبر�ش  ي�صيبهم  ما 
القيم  حتطيم  يف   ت�صهم  كما  املطروحة  واملعاين 
اإلينا تاأتي  والأخالق, فالأفالم والألعاب التي ترد 
اإىل الربحية  من ثقافات مغايرة غري بريئة تهدف 

دون مراعاة لالأخالق والقيم." 
�صفيق  الدكتور  الطفال  ثقافة  دار  مديرعام  وقال 
املهدي: " ل ميكن غ�ش النظر عن اهمية ان�صاء قناة 
ف�صائية عراقية متخ�ص�صة باإنتاج برامج الطفال 
عموما وانتاج افالم الر�صوم املتحركة �صواء كانت 
خا�صة,  طويلة  روائية  افالما  او  مت�صل�صلة  حلقات 
الدولة  يف  امل�صوؤولني  مبنا�صدة  الدار  قامت  وقد 
الثقافية  املوؤ�ص�صة  هذه  بايالء  املالية  ووزارة 
الهتمام الكايف بو�صع تخ�صي�صات مالية خا�صة 
وتنفيذ  الطفل  ثقافة  ن�رش  يف  طموحاتها  تلبي 
الذي  املايل  الدعم  لفقر  وذلك  ال�صنوية  براجمها 
اخلا�صة  واملجالت  الكتيبات  لطبع  كافيًا  يعد  مل 

بالأطفال ."
الر�صوم  لنتاج  اهمية  هناك   " املهدي:  وا�صاف   
املتحركة وتطوير م�رشح الطفل وهي م�صاألة حتتاج 
احليوية,  امل�صاريع  لهذه  الدولة  دعم  اىل  مبجملها 
ووجوب قيام ال�رشة با�صتخدام القنوات الف�صائية 
ب�صورة �صليمة وايجابية وان يكون النتقاء قائما 
على م�صاهدة ونقد وحتليل �صابق من قبل الوالدين 
الأطفال  ادب  ن�رش  وت�صجيع  حملهما  يحل  من  او 
العربي وخ�صو�صا العراقي, فالقاعدة الدبية اوىل 
ال�ص�ش لنتاج افالم ر�صوم متحركة بالإ�صافة اىل 
وجوب حر�ش القنوات الف�صائية العربية املوجهة 
تعر�صها  التي  العاملية  الفالم  انتقاء  على  للطفل 
الطفل  حقوق  مادة  ادخال  واخريا  العربي  للطفل 
البتدائية  املراحل  يف  الدرا�صية  املناهج  �صمن 

واملتو�صطة والثانوية."

عمال النظافة.. بين االهمال الحكومي وحرارة الشمس الحارقة
باستمرار النظرة الدونية إليهم..

في زمن اآليباد واآليفون... أفالم الكارتون تحّرض على العنف واالنحراف 

بغداد ــ فاطمة عدنان

بغداد ــ متابعة 
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مل تعد لعب االطفال التي 
اختارتها "ام نور" ملبية 

لرغبات فلذة كبدها نور 
البالغ من العمر خم�س 

�سنوات فقط، بعد اأن تعودت 
ل�ساعات الطويلة على وجوده 

ثابتا اأمام �سا�سات القنوات 
الف�سائية التي خ�س�ست 

لالطفال، قنوات تخ�س�ست 
بعر�س املزيد من اأفالم 

الكارتون التي ركزت على 
العنف كمادة د�سمة ملا تقتنيه 
من ق�س�س واحداث، �سكوى 
وندم  تذمر  بني  نور" ما  "ام 
وهي ترى ابنها ُي�ساهد اأفالم 
الكارتون الأوقاٍت طويلٍة، قد 

ا، امل�سكلُة  تبلغ 8 �ساعات يوميًّ
اأنه ُيقلِّد هذه االأفالم، فيتحدَّث 

ه، وعندما يلعب  مع نف�سِ
يقول:اإنه ُيحارب االأ�سرار! 

ويتحدث مثل َمن يف االأفالم، 
وكاأنه يتقَّم�س �سخ�سياتهم!
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