
كانت  �سواء  �سخمة  جماهريية  ح�سود  و�سط 
او على مقاهي  م�سطفة على مدرجات املالعب 
ت�سجع  ن�ساهد  املباريات  ح�سور  عند  العا�سمة 
اإن  وما  واحلما�س  ال�رصاخ  بني  املف�سلة  الفرق 
االحتفال  مرا�سم  تظهر  حتى  الفرق  اأحد  يفوز 
والتهليل ب�سعارات النادي الرابح تلك هي مظاهر 

الفرح التي تبديها غالبية جماهري كرة القدم.
ال�سحر  ينقلب  حلظة  ويف  اأخرى  ناحية  من  لكن 
علني  وقذف  �سّب  وتظهرالفاظ  ال�ساحر  على 
اىل عراك  االأمور  تتطور  واأحيانًا  �سخط  ومظاهر 
لبع�س  وتك�سري  تخريب  ي�ساحبه  باالأيدي 
اىل  بالتق�سري  االتهامات  وتوجيه  املمتلكات، 
ويتجاوز  فيه  مبالغ  ب�سكل  احلكام  اأو  الالعبني 
نطاق االأدب ملجرد ان العب اأ�ساع هدف او خ�رص 

فريق احدهم املف�سل.
علي  يا�رص  يروي  احلرجة،  املواقف  اأحد  ويف 
"اعتاد  قائاًل:  خاله  بيت  من  طرده  حادثة 
الكبري  التجمع يف بيت خايل  العائلة على  اأفراد 
مباريات  اأهم  ملتابعة  خا�س  ب�سكل  وال�سبان 
الريا�سية،  القدم، وذلك ال�سرتاكه بالقنوات  كرة 

للجميع،  تت�سع  اإ�سافة اىل وجود م�ساحة كبرية 
اأثناء  املنزل  يف  املقيمني  اإزعاج  عدم  �رصيطة 
اأنا وخايل  الت�سجيع. ويف مباراة حما�سية كنت 
م�ساعر  وبداأت  خمتلفًا،  فريقًا  ي�سجع  منا  كل 
الفرح تنتابني عندما �سّجل الفريق الذي اأُ�سجعه 
ب�سخرية  اأ�سري  واأخذت  املباراة،  يف  ثانيًا  هدفًا 
مما  خايل،  ي�سجعه  الذي  الفريق  لعب  اأداء  اإىل 
ويطلب  ه�ستريية،  بطريقة  اأع�سابه  يفقد  جعله 
مني مغادرة املكان على الفور، ولكن �رصعان ما 
هداأت االأمور وت�ساحلنا ب�سكل وّدي. تلك احلادثة 
اأثناء  النف�س  متالك  من  بد  ال  اأن  اأعي  جعلتني 

الت�سجيع ل�سمان عدم حدوث خالفات".
ن�سوة  يهوى  م�سجع  فهو  ح�سني  احمد  اما   
الريا�سية  االهتمامات  زوجته  وت�ساركه  الفوز، 
زوجة  وجود  جداً  النادر  من  اأن  ويرى  نف�سها، 
واأ�سبح  املباريات،  ومتابعة  بالت�سجيع  ت�سارك 
ع�سقهما للنادي نف�سه عبارة عن هو�س انتقل اىل 
اأبنائهما الذين مل يبلغ الكبري بينهم الـ12 عامًا. 
والر�سم  اأبنائه  مالب�س  بانتقاء   ، احمد  يتفنن 
النادي  على وجوههم عند كل مباراة يخو�سها 

من  كثري  يف  ي�سطحبهم  كما  لعائلته،  املف�سل 
االأحيان اإىل مدرجات املالعب للت�سجيع، وروؤية 
الالعبني ب�سكل مبا�رص، فحّبه لريا�سة كرة القدم 
يف  وت�سجيلهم  اأبنائه  بدعم  كثرياً  يهتم  جعله 
لديهم  عزز  ما  وهذا  اللعب،  على  لتدريبهم  نواد 
اأثراً  ذلك  يف  ويرى  القدم.  كرة  احرتاف  فكرة 
ايجابيًا الأوالده و�سغاًل الأوقات فراغهم بريا�سة 

مفيدة وم�سّلية.
اىل  يتحّول  اأنه   ، عطية  خالد  يوؤكد  حني  يف 
يتمالك  ال  بحيث  الت�سجيع،  وقت  اآخر  �سخ�س 
وقد تخرج منه   ، اأع�سابه  يتحكم يف  نف�سه وال 
�سابق  دون  من  وال�ستم  ال�سب  كلمات  تلقائيًا 
وفق  تتغري  املزاجية  حاالته  اأن  حتى  اإنذار، 
كثرياً  يوؤثر  ما  وهذا  خ�سارته،  اأو  فريقه  فوز 
ويعتقد  اأي�سًا،  االأ�رصية، ويف عمله  يف عالقاته 
هو�س  اأو  �سغف  عن  التخلي  ميكنه  ال  اأنه  نايف 

الت�سجيع مهما حدث.
الثقافة  م�ستوى  وتدين  الوعي  قلة  اأن  كما 
تلك  كانت  الريا�سي.  للتع�سب  �سببًا  ي�سكالن 
وجهة نظر عمار عبا�س ، الذي يرى اأن التع�سب 
ال�سديد وقله احرتام االآخرين نابعان من وجود 
اإعالم ريا�سي ي�ستفز اجلماهري اأحيانًا ويدفعهم 
وتف�سيه  االأعمى  التع�سب  يف  اخلو�س  اىل 
بطريقة مبالغة. فاالنتماء اىل فريق معني يجب 
اأو احرتام  اأال يدفع ال�سخ�س الأن يقلل من قيمة 
وو�سع  رقابة  اأن وجود  كما  اخل�سوم،  من  اأحد 
اأن يحد من م�ساألة  �سوابط وعقوبات من �ساأنه 

التمادي يف التع�سب الريا�سي. 
ي�سبب  قد  معني  ناد  اىل  االنتماء  يعترب  فيما 
زوجها  تعر�س  لطاملا  ناظم،  ف�سجى  م�ساكل، 
للم�سكالت ب�سبب انتمائه اىل ناد حملي معروف، 
حيث اإنه يف احدى املرات فوجئ بتحطيم زجاج 
�سيارته لو�سعه �سعار النادي الذي ي�سجعه، هذا 
عدا اخلالفات وامل�سادات الكالمية التي يخو�سها 
ب�سبب تع�سبه ال�سديد لناديه املف�سل، االأمر الذي 
يجعلها قلقه يف كل مره يذهب زوجها لت�سجيع 

فريقه يف امللعب اأو يف املقهى.
التع�سب  اأن   ، امني  حممد  يعتقد  اآخر،  راأي  ويف 
كثرية  م�سببات  ولها  قدمية  م�ساألة  الريا�سي 
اأن  املمكن  فمن  فئة معينة.  وغري حم�سورة يف 
ي�سبب ت�رصيح م�ستفز لرئي�س ناد معني م�ساكل 
وخالفات بني جماهري الفرق االأخرى والعبيها. 
الت�ساريح  نقل  يف  االإعالمي  دور  ياأتي  هنا 
وجود  ينفي  ال  وهذا  البلبلة.  تثري  ال  بطريقة 
ت�سحن  ريا�سية  ف�سائية  وبرامج  اإعالميني 
اإىل  اأ�سبابها  تعود  عمومًا  فامل�ساألة  اجلماهري، 
جهات ، اأهمها املجتمع واجلماهري واالإعالميون، 

وكذلك اإدارات النوادي والعاملون فيها.
التع�سب  انت�سار  يف  �ساهم  ما  اأن  حممد  ويرى 
التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  تف�سي  هو  الريا�سي 
مغلوطة،  اأفكار  لنقل  وا�ستغاللها  االجتماعي 
التهجم  فيها  يجري  تعليقات  ن�رص  واأحيانًا 

وروؤ�ساء  والعبني  حكام  على  والقذف  بال�سب 
وجود  ولعدم  وهمية.  ح�سابات  خالل  من  نواد، 
�سوابط اأو عقوبات تردع امل�سيئني، تتف�سى عدوى 
التع�سب الريا�سي املذموم من دون حدود، حيث 
وعلى  واملقاهي،  وال�سوارع  املالعب  يف  جندها 
اأن  ويوؤكد  االإلكرتونية.  واملواقع  الف�سائيات 
من  اجلهات،  كافة  مع  التعاون  يف  يكمن  احلل 
والريا�سة،  ال�سباب  االإعالم وهيئة رعاية  وزارة 
من خالل ت�سميم منظومة اأو م�رصوع يهدف اإىل 
مكافحة التع�سب الريا�سي، والعمل على تكثيف 

الرقابة وفر�س العقوبات، اإ�سافة اإىل التوعية. 
ي�سري  املالعب،  يف  يحدث  ما  على  وتعليقًا 
اال�ست�ساري النف�سي الدكتور حممد با�سم اإىل وجود 
غرائز متاأ�سلة يف داخل االإن�سان  عمومًا، وتعد 
الغرائز  الدفاعية، من  الغريزة  اأو  العدوان  غريزة 
من  حدتها  تختلف  التي  االإن�سانية  والدوافع 
طريقة  يف  يختلفون  واالأ�سخا�س  الآخر،  �سخ�س 
الت�رصيف  و�سائل   ومن  الغريزة،  هذه  ت�رصيف 
ال�سوي مثاًل، الدفاع عن الوطن والتم�سك باالآراء 
واملعتقدات، بطريقة يتحكم فيها ال�سخ�س بنف�سه 

وبانفعاالته ليعك�س رقيه ورقي تربيته ومكانته 
االجتماعية.  ولكن لالأ�سف هذا ما ال ينطبق على 
حدود  يتجاوزون  الذين  الريا�سيني  املتع�سبني 
ثقافتهم  ينقلون  اأنهم  واالأدهى  واللياقة،  االأدب 
اإىل االأطفال االأ�سغر �سنًا،  الهمجية يف الت�سجيع 
غري  واالأ�سلوب  البذيئة  االألفاظ  بذلك  نا�رصين 

احل�ساري يف التعامل.
الرئي�سي  ال�سبب  اأن  حممد  الدكتور  ويعتقد 
ال�سوابط  غياب  هو  املتع�سبني  هوؤالء  لتمادي 
اأو العقوبات، اإ�سافة اإىل اأن للمخدرات اأثراً بالغًا 
وزيادة  املتع�سبني،  هوؤالء  �رصيحة  زيادة  يف 
�سوابط  و�سع  ففكرة  الهمجية،  انفعاالتهم  حدة 
الت�سجيع،  اأماكن  لدخول  قانونية  �سن  وحتديد 
وقت  االأدب  ي�سيئون  من  على  عقوبات  وفر�س 
الت�سجيع، هي من م�سوؤولية هيئة رعاية ال�سباب 
امل�سينة  ال�سلوكيات  تزايد  من  للحد  والريا�سة 
االإخ�سائي  عّرف  واأي�سا  املاأ�سوية.  واحلوادث 
النف�سي الدكتور وليد الزاهري التع�سب الريا�سي 
ي�ساحبه  الت�سجيع  يف  زائد  فرط  هو  بالقول: 
ا�ستفزاز  اإىل  توؤدي  املناف�سة  الفرق  نحو  عدائية 

مل�ساجرات  اأحيانًا  وت�سل  االآخر،  ال�سخ�س 
وخالفات بني االأهل واالأقارب. وتابع، ال�سخ�س 
املتع�سب يحمل جمموعة من امل�ساعر مثل احلقد 
بع�س  ترافقها  الغري  جتاه  والعدائية  والكراهية 
النا�س  عن  واالبتعاد  كاالنعزال  ال�سفات  من 
والتحيز ب�سدة الأمر معني يفقد املتع�سب الكثري 
من الوعي مما يوؤدي اإىل مال�سنات وم�ساجرات. 
على  خطراً  ت�سكل  الظاهرة  هذه  باتت   ، واأردف 
وخيمة  عواقب  ذات  �سحية  غري  الأنها  املجتمع 
توؤدي  حيث  ال�سباب،  من  للمراهقني  بالن�سبة 
واحلقد  والعن�رصية  االجتماعية  التفرقة  اإىل 
�سمن  منت�رصة  نراها  اأ�سبحنا  حتى  والكراهية، 
واحلقد  الكره  نوعًا من  اأوجدت  العمل، مما  بيئة 
بني العاملني. واأو�سح اأن ، هذه امل�سكلة اأ�سبحت 
ثقافة مكت�سبة يف تن�سئة ال�سباب من خالل البيت 
عائلته  اأفراد  على  يفر�س  الذي  االآباء  قبل  من 
اأكرث فئة  اأن  لذا نرى  الذي ي�سجع،  الفريق  حمبة 
ينت�رص فيها التع�سب هي فئة املراهقني و�سغار 
الفراغ  وكذلك  االأ�رصية،  الرتبية  نتيجة  العمر 

واجلهل واالبتعاد عن الدين.

الر�سول  عليها  حث  النظافة  اأن  من  الرغم  وعلى 
يف  وامل�سلمون  1400�سنة،  قبل  كثرية  باأحاديث 
جيدا  ويدركون  ويفهمون  يعون  املعمورة  اأرجاء 
ت�سكوا  امل�سلمني  اأرا�سي  بال  فما  النظافة،  اأهمية 
من االأو�ساخ والنفايات؟!، رغم التقدم والتطور الذي 
وليت  ما  اأين  وملاذا  العربية؟.  البلدان  جميع  طال 
باأطراف  مكومة  النفايات  ترى  العراق  يف  وجهك 
ال�سوارع واأركانها؟!. ويف االأعياد متتلئ املتنزهات 
املاء  وقناين  التنظيف  مبناديل  العامة  وال�ساحات 
الفارغة واأغلفة احللويات وغريها من االأو�ساخ التي 

ت�سوه منظر املكان رغم توفري �سالل املهمالت؟!.
النباأ  )�سبكة  طرحتها  و�سواها  الت�ساوؤالت  هذه 
املعلوماتية( على عدد من املواطنني ملعرفة اآرائهم 
وما هي احللول لهذه الظاهرة التي تتزايد من حالة 

�سيئة اىل االأ�سواأ.
قال  امل�سلماوي:  علي  العربية  اللغة  اأ�ستاذ  يقول 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )النظافة من 
االإميان( والنظافة تنق�سم اىل ق�سمني االأول: نظافة 
وكل  واملحرمات  والنزوات  الذنوب  من  النف�س 
اأن يزيل كل هذه  املوؤمن  اأمٍر ال ير�سي اهلل، وعلى 
االأو�ساخ بالتعوذ من ال�سيطان واال�ستغفار والتوبة 
الن�سوحة ال�سادقة. ثانيا: نظافة البدن واملالب�س 
وال�سارع  البيت  نظافة  على  املحافظة  وكذلك 
االإن�سان  فيه  يتواجد  مكان  وكل  العامة  واالأماكن 

يجب اأن يكون حري�سا على نظافته .
الر�سول  قول  تف�سري  يف  العلماء  بع�س  ذهب  وقد 
من  )النظافة  وهو  عليه  معهم  اتفق  واأنا  )�س( 
االأميان اأي: االإميان باأهمية النظافة ولهذا جند دول 
الغرب تتمتع �سوارعها بالنظافة ب�سبب التاأكيد على 
اأهمية ذلك يف مفهوم الفرد منذ ال�سغر اإ�سافة اىل 
اهتمام الدولة بهذه االمور والعك�س جنده عند بالد 

امل�سلمني.
كالتايل:  فكان  ر�سا  حممد  فالح  ال�سيخ  راأي  اأما 
الوردي )احلاكم ظل واملجتمع  العالمة علي  يقول 
عود ولن ي�ستقيم الظل والعود اعوج(، وهذه املقولة 
االأو�ساخ  يرمي  فهو  العراقي  الفرد  على  تنطبق 
والنفايات وي�ساهم بتلوث البيئة ثم يلوم احلكومة 
ويف  بالتق�سري  ويتهمها  عليها  امل�سوؤولية  ويرمي 
احلقيقة اإننا م�سابني بفقر يف الوطنية وغياب تام 
املواطن  بيد  واحلل  بلدنا  اجتاه  امل�سوؤولية  حل�س 
نف�سه، فمتى ما اأ�سبح حري�سا على نظافة �سارعه 

ودائرته كما هو حري�س على بيته عمرت البالد .
ال�سيد اأو�س الطائي مغرتب منذ )25( �سنة قال: ما 
رائع  اأمٌر  باملهجر  حياتي  خالل  وع�سته  �ساهدته 
واملدر�س  االأهل  من  املتكون  املجتمع  اأن  وهو 
باأهمية  التوعية  على  للن�سء  برتبيتهم  يوؤكدون 
يجمع  الذي  الكبري  البيت  باعتباره  البلد  نظافة 
م�ساوئ  وتو�سيح  واالأ�سدقاء  واالأحبة  االأهل 
واملناخ  البيئة  على  النظافة  انعدام  و�سلبيات 
فيكون الطفل لديه معلومات وا�سعة بهذا ال�ساأن وما 
واالأخالقيات  املبادىء  بهذه  يلتزم  الطفل  يجعل 
التزام اجلميع بها ولي�س جمرد مو�سوع يدر�سه يف 
تطبيق  بدون  االمتحان  اجل  املدر�سة ويحفظه من 

كما يح�سل يف جمتمعنا العراقي .
وكان راأي ال�سيدة )ام رهف(: يقال )اذا �ساءت اأيام 
تردي  هو  ال�سبب  اأن  اعتقد  اأخالقه(  �ساءت  املرء 
نف�سية  على  احلروب  �سببته  وما  املجتمع  اأحوال 
القوانني  تطبيق  يف  الدولة  �سعف  وكذلك  الفرد 
�سيادة  بدل  الالمباالة  قانون  ب�سيادة  �ساهمت 
على  ويق�سي  الو�سع  ي�سلح  وال  الدولة،  قانون 
املجتمع  يف  تتف�سى  باتت  التي  ال�سلبية  الظواهر 
العراقي �سوى القوانني ال�سارمة التي تطبق بعدالة 
الرجل  وو�سع  االأمني  باال�ستقرار  يتم  وهذا  وحزم 

املنا�سب يف املكان املنا�سب على �سدة احلكم .
كربالء  بلدية  يف  نفايات  كاب�سة  �سائق  حممد  اأبو 

وجود  عدم  هو  النفايات  تراكم  اأ�سباب  من  قال: 
نظام متطور واآليات حديثة للتخل�س من النفايات 
ت�سنيعها(  واإعادة  النفايات  )تدوير  عملية  اأي 
الدول املتقدمة للتقليل من  كما هو معمول به يف 
.مما  نف�سه  بالوقت  منها  واال�ستفادة  خماطرها 
املاأهولة  االأماكن  يف  النفايات  نرمي  يجعلنا 
وهذا  ال�سكنية  املناطق  على  قريبة  او  بال�سكان 
على  تعتا�س  الفقرية  العوائل  من  الكثري  يجعل 
النفايات من خالل التنقيب فيها ورعي احليوانات 
يف  التنقيب  تعترب  التي  العوائل  هذه  عليك  .باهلل 
النفايات اإحدى و�سائل الدخل كيف �ستعلم اأوالدها 
املحافظة على النظافة ورمي النفايات يف االأماكن 

املخ�س�سة ؟!.
كربالء  �سحة  دائرة  يف  موظفة  علي(  )اأم  ال�سيدة 
على  �سنني  منذ  �رصيبة  �سنغافورة  تفر�س  قالت: 
كل �سخ�س يب�سق يف ال�سارع وكذلك منعت اللبان 
ال�سارع  يف  النا�س  يرميها  ان  من  خوفا  )العلكة( 
فقط  لي�س  املوطن  واأ�سبح  اثر  يرتك  اإزالتها  وعند 
املخ�س�سة  االأماكن  يف  قمامته  بو�سع  ملزما 
وخالفه  االإجباري  بالف�سل  يقوم  واإمنا  وح�سب 
اأنواع القمامة ويغرم يف حالة اخللل، ولعل البع�س 
يق�سد  للتو�سيح  االإجباري  الف�سل  هو  ما  يت�ساءل 
به و�سع الورق والكارتون وما �سابه ذلك يف كي�س 
وو�سع املعادن والبال�ستك يف كي�س والزجاج وما 
يف  الفرز  عملية  �سهولة  اجل  من  كي�س  يف  �سابهه 

معامل التدوير.
والتزم  وغريها  القرارات  هذه  احلكومة  وطبقت 
واأجمل  اأنظف  من  �سنغافورة  تعد  لذلك  به  ال�سعب 
يف  طبقت  االإجباري  الف�سل  وعملية  العامل  بلدان 
تفر�س  التي  والعقوبات  فالغرامات  كثرية  دول 
على من يلوث البيئة وي�سوه جمالية البلد كانت من 
ال�سعوب .ونحن اىل يومنا  القوانني يف تلك  بواكري 
يلتزم  وم�سددة  �سارمة  قواعد  لدينا  توجد  ال  هذا 
الزمن  مبرور  ت�سبح  لكي  ويطبقها  املواطن  بها 
ويعلم  ي�ست�سهلها  وعادة  اليومي  الروتني  �سمن 
به  تت�سابق  الذي  الوقت  . ختاما، يف  عليها  اأوالده 
دول العامل ال�ستحداث تكنولوجيا وو�سائل متطورة 
واقل �رصار  اىل منتجات جديدة  النفايات  لتحويل 
على البيئة، ال تزل دوائر البيئة يف العراق ت�ستخدم 
الطرق القدمية يف التخل�س من النفايات وال يوجد 
ار�س  على  وعادل  �سحيح  ب�سكل  مطبق  قانون 
على  واملحافظة  بااللتزام  املواطن  يرغم  الواقع 
فر�ست  بغداد  اأمانة  اأن  العلم  مع  مدينته  نظافة 
يقوم  على من  دينار  األف   500 تبلغ  مالية  غرامة 
برمي االأنقا�س والنفايات يف ال�سوارع العامة،غري 
اغلب  يف  النفايات  تراكم  من  تعاين  الزالت  اإنها 
هذه  وتزداد  الفرعية  وحتى  الرئي�سية  �سوارعها 
هو  وال�سبب  ال�سعبية  مناطقها  بع�س  يف  النفايات 
ب�سكل  النفايات  ملف  اأدارة  يف  بغداد  اأمانة  عجز 
بع�س  وتكمن  القانون.  تطبيق  و�سعوبة  �سحيح 
الغرامات بطريقة م�سددة  احللول يف تطبيق فر�س 
يف جميع اأنحاء البلد وال�سعي احلقيقي للق�ساء على 
هذه الظاهرة من خالل االإر�ساد والدورات التثقيفية 
وتكثيف مادة اأعالنية موؤثرة بجميع و�سائل االإعالم 

لغر�س هذه الثقافة واملفهوم يف عقول اجلميع.
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يف ع�ضر النه�ضة عندما 
ذهب العامل رفاعة 

الطهطاوي يف بعثة 
علمية اىل فرن�ضا �ضنة 

)1826( انده�ش كثريا 
لنظافة الأوربيني وذكر يف 

كتابه )تخلي�ش الإبريز 
يف تلخي�ش باريز( اأن 

الر�ضول يقول: )النظافة 
من الأميان( لكني وجدت 

النظافة عند الغرب!. 
والغريب واملريب واملحزن 

يف الأمر اأننا اىل يومنا 
هذا نتعجب من نظافة 

الغرب وناأ�ضف على حالنا 
وهذه احلرية نقلها العرب 
لأجيالهم جيال بعد جيل !.
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