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  مقدمة

   

ال تزال مشاھدة األنشطة الریاضیة وفعالیاتھا في المالعب و األندیة الریاضیة 
ً مظاھر من التعصب  ً تصاحبھا أحیانا ً حاشدا ً وحضورا ً واسعا تسترعي إھتماما

  .والعنف والشغب ، تضر بالوضع األمني بوجھ عام 

وال شك أن أعمال الشغب والعنف تعد أبشع صور اإلضرار بأمن المجتمع وإستقراره 
، ناھیك عن أنھا تفقد األنشطة الریاضیة قیمتھا ، وقیمھا الرائعة وخصائصھا الممتعة 
، ثم أن التصرفات غیر المسؤولة للتعبیر عن حاالت الفرح التي قادت البعض إلى 

رج في سیاق مظاھر الشغب المقیتة وصورھا حوادث مروعة ، ووفیات متكررة تند
  .المرفوضة 



والشغب ظاھرة عالمیة ، تعاني منھا معظم المجتمعات الغربیة والعربیة والمحلیة 
بصورة أو بأخرى وذلك بسبب ما یصاحبة من أعمال التخریب والتدمیر والقتل ، 

جتماعیة وحیث أن الشغب الریاضي أحد أنواع ھذا الشغب فھو یعد من الظواھر اال
والنفسیة التي بدأت تظھر في العدید من المجتمعات المعاصرة حیث أصبحت تشكل 
ً على األرواح والممتلكات من خالل سلوك الالعبین واإلداریین والحكام  خطرا

  .والمشجعین العدواني قبل وأثناء وبعد المنافسات الریاضیة 

یر المقبولة التي تصدر وتتضح معالم الشغب الریاضي في التجاوزات والتصرفات غ
من بعض األفراد داخل وخارج أسوار المالعب الریاضیة التي تعد ظاھرة عدوانیة 
مؤسفة تقلق كل المجتمعات الحالیة ، وقد أوضحت منظمة األمم المتحدة للعلوم 

بأن ظاھرة العنف وشغب المالعب في ازدیاد تدریجي ) ١٩٨٩) (الیونسكو (والثقافة 
عب ھو شكل من أشكال االنفعال الریاضي الذي یظھر على شكل ، والعنف في المال

  .المھاجمة بقصد إلحاق األذى أو الضرر باآلخرین 

ویحفل التاریخ الریاضي بالعدید من الوقائع واألحداث الجسیمة التي تصنف على أنھا 
نوع من أنواع الشغب الریاضي التي تحتفظ كرة القدم بالصدارة في ذلك ، حیث 

ظاھرة عنف خطیرة في ملعب كرة القدم بحدیقة إیبروكسي بانجلترا وقعت أول 
ً بتحریم ممارسة كرة القدم ) ١٩٠٨(وفي ) ١٩٠٢( أصدرت محكمة مانشستر قرارا

) ١٩٦٩(وذلك بسبب العنف والشغب الذي یكتنف تلك المباریات ، بینما یمثل عام 
والسلفادور بحرب اندالع أول حروب الریاضة في العالم التي وقعت بین ھندوراس 

  .كرة القدم 

وحیث أن ھذه االعتداءات تشكل سلوكیات منحرفة وغیر مقبولة ، كما أنھا تؤدي إلى 
 ً    تحطیم القیم التي تعمل الریاضة على إكسابھا للفرد والمجتمع ، مما ینتج عنھا وضعا
ً على أمن المجتمعات واألفراد ً بحق لعدد من المشاكل التي تشكل خطرا  یعد مثیرا

، السرقة وأعمال    كالعنف ، التخریب واالعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة
النھب أثناء حوادث الشغب ، االعتداء على األشخاص مما یؤدي إلى العدید من 
ً كثیرة الوفیات ، إثارة الفوضى والفلتان األمني وغیرھا  اإلصابات الجسدیة وأحیانا

ة إستعراض ھذه الظاھرة بإیضاح ظاھرة الكثیر ، وعلیھ سنحاول في ھذه الورق
    .الشغب الریاضي ، دوافعة ،و أنواعھ داخل المالعب الریاضیة وخارجھا 

   

  

  

  

  



    مفاھیم الورقة : القسم األول 

   

  الشغب

   

یحدد قاموس الرائد مفھوم الشغب بأنھ إثارة الشر أو الفتنة بین الجماعة وذلك بإیقاع 
أو بنشر الفساد أو بإثارة الفوضى وجر اآلخرین للتصادم  األذى باآلخرین ،

  .واالقتتال

   

  المفھوم الریاضي للشغب

   

یقصد بشغب المالعب الریاضیة ، األعمال العدوانیة من ضرب وحرق وتدمیر 
وتخریب ، وكذلك التصرفات غیر الالئقة والالخالقیة التي یقوم بھا الالعبون 

ً لألنظمة والقوانین المدنیة المعمول بھا قیل  واإلداریون والجماھیر الریاضیة خرقا
  .وأثناء وبعد المسابقات الریاضیة 

   

  داخل الملعب وخارجھ  التعریف اإلجرائي للشغب

   

یقصد بالشغب الریاضي داخل الملعب وخارجھ ، ھو ذلك السلوك العدواني أو 
أو المخالف لألنظمة واللوائح والقوانین المعمول بھا، والتي تنظم سیر  الألخالقي

  ) .١٩٨٧عبدالفتاح السید ، (المنافسات الریاضیة 

   

  

  

  

  



  طبیعة ظاھرة الشغب الریاضي:    القسم الثاني 

   

ظاھرة      Football Hooliganism شغب المالعب الریاضیة أو ما یسمى
ً خاصة  اجتماعیة ترجع إلى بدایة الستینات المیالدیة ، وتتضمن ھذه الظاھرة أشكاال
من الصراع بین الطبقة العاملة والطبقات العلیا والوسطى الحكومیة ، والشغب عبارة 
عن سلوك عدواني یوجھ الفرد عدوانیتھ نحو اآلخرین ، والمنشآت والممتلكات 

واء ، إما بإطالق ألفاظ السباب أو االستھجان أو الفردیة والحكومیة على الس
، أو بالتخریب والتشویة والتدمیر ، والشغب من األمور المؤسفة التي   السخریة

التصقت بالمنافسات الریاضیة ، خاصة في اآلونة األخیرة ، ما عرف بظاھرة العنف 
  .وشغب الجماھیر الریاضیة 

   

أثناء مباراة منتخب ) ١٩٢٠(سكو وتعد حالة الشغب التي وقعت في ملعب غال
أول حالة شغب في ) جریح ٥٠٠قتیل و  ٤٠(انجلترا واسكتلندا التي كان ضحیتھا 

المالعب الریاضیة في العصر الحدیث ، بینما تعتبر مباراة البیرو واألرجنتین خالل 
 ٣٠٠(أكبر الكوارث الریاضیة حیث توفي أكثر من ) ١٩٦٤(تصفیات كأس العالم 

  ) .من الحاضرین ٥٠٠رح أكثر من مشارك وج

   

وعلى الرغم من شغب المالعب الریاضیة تعد لغة عالمیة ، إال أنھ اقترن بمشجعي 
، وظاھرة الشغب من )  Hooliganism بالھولیجانزم( االنجلیز الذین یعرفون 

أخطر الظواھر التي یواجھھا المجتمع االنجلیزي ،وأصل كلمة 
)   Houligan(   اسم إحدى العائالت االیرلندیةمشتقة من ) Hoolgan ھولیجان(

التي عاشت في لندن وأشتھرت بشغبھا ومشاكستھا ، وفي الوقت الحاضر أصبح 
لجماھیر الشغب في األندیة الریاضیة أمثال نادي ویست ھام یونایتد ، تشیلسي ، 
لیفربول وغیرھم ، رابطة مشجعین محصورة على بعض الفئات ، وتتمتع بسلسة 

ات سلطة خاصة في بعض األحیان على تنظیم الشغب ، وقد عانت الدول ھرمیة ذ
األوروبیة من ظاھرة شغب المدرجات وكانت بریطانیا ، المانیا وھولندا وبلجیكا 

ً من ھذه الظاھرة    ).Burg, 1994 , Clark , 1987 (وإیطالیا األكثر تضررا

   

صفة عامة ، والمجتمع و ال یقل الشغب الریاضي أھمیة بالنسبة للدول العربیة ب
الخلیجي بصفة خاصة ، فقد بدأت العدوى تنتشر بین كثیر من الجماھیر المشجعین 
والریاضیین على حد سواء ، فعلى المستوى العربي وخالل القرن الماضي ، یشیر 



إلى بعض أحداث الشغب التي صاحبت الدورات العربیة الریاضیة ) ١٩٩٠(النقیب 
بعض أحداث شغل كان نتیجتھا إلغاء مباریات كرة  في بیروت) ١٩٥٧(الثانیة 

الطائرة وانسحاب العراق من الدورة ، أما في الدورة الریاضیة العربیة الثالثة 
ً لم تخل من الشغب وذلك عندما ) ١٩٦١( التي أقیمت في الدار البیضاء ، فإنھا أیضا

  .اضیة تدخل رجال األمن المغربي لحمایة الفریق المصري من الجماھیر الری

   

ً من الشغب حیث تعتبر حادثة    ولم تخل األندیة الریاضیة العربیة الریاضیة أیضا
التي وقعت في أحد مدرجات نادي الزمالك وأدى إلى مصرع ) ١٩٧٤(القاھرة 

)٤٨ ً نتیجة انھیار أحد المدرجات من الظواھر الشاذه في المالعب العربیة ، ) فردا
إلى ) ١٩٨٢(نیة لالتحاد األردني لكرة القدم عام وفي األردن أشار تقریر اللجنة الف

حالة  ٧٧إنذار الالعبین و  ٤٨٢(العدید من القرارات بسبب الشغب حیث تم توجیھ 
األندیة الریاضیة تتراوح ما بین حرمان   عقوبة لجماھیر ٤٥طرد من الملعب و

مملكة ، وفي ال  )بسبب قیامھم بالشغب  وتغریم مادي ، معاقبة إداریین ومدربین
العربیة السعودیة قامت الرئاسة العامة لرعایة الشباب باتخاذ العدید من القرارات 
التأدیبیة سواء بحق الالعبین أو اإلداریین أو الجمھور أو الحكام أو الجھاز الطبي 
وذلك بسبب حاالت الشغب الریاضي في مباریات الدوري السعودي سواء في 

  .البطوالت الجماعیة أو الفردیة 

   

  دوافع الشغب الریاضي: القسم الثالث  

   

اتصفت األنشطة القتالیة والمسابقات الریاضیة بالتنافس والعنف منذ مارسھا اإلنسان 
ً لمعظم  ، وبالرغم من اختالف ھذا العنف من ریاضة إلى أخرى إال أنھ ظل مصاحبا

  .المسابقات الریاضیة الجماعیة والفردیة على السواء 

   

ولعل ریاضة كرة القدم أكثر الریاضات شھرة في مجال الشغب والعنف الریاضي 
ً ، بالمقارنة مع كرة القدم األمریكیة   بالرغم أنھا لیست الریاضة الجماعیة األكثر عنفا

إلى أن ظاھرة شغب المالعب ) ١٩٨٥(والھوكي على الجلید ، ویشیر لطفي ومامسر 
درجة العنف المادي ، ومرحلة ارتكاب الریاضیة في الوطن العربي لم تصل ل

ً ، إال أن الشغب ظاھرة اجتماعیة تدل  الجرائم كما یحدث في المجتمع االنجلیزي مثال
على سوء السلوك ، والتصرفات غیر األخالقیة ، وأنھا تدل على خلل في التنشئة 

  .االجتماعیة لدى األفراد 



   

على الرغم من ) ١٩٨٧) (الیونسكو(وتؤكد منظمة األمم المتحدة للعلوم والثقافة 
انتشار ظاھرة الشغب بین مشجعي ریاضة كرة القدم ، إال أن األغلبیة من الجماھیر 
تبقى مسالمة وبعیدة عن العنف ، حیث تشیر الدراسات االجتماعیة إلى أن ثقافة 

و ال سیما كرة القدم ، أرست لنفسھا قیمھا فرعیة شبابیة نمت على ھامش الریاضة ، 
ومعاییرھا ورموزھا وطقوسھا الخاصة ، حیث تشكل جماعة المشجعین بالنسبة 
لھؤالء الشباب وسیلة لالندماج االجتماعي ، إذ تمنحھم الشعور باألمان واالنتماء 
للجماعة ، وثمة أوجھ شبھ بین ھذه الجماھیر من المشجعین وبعض المظاھر األخرى 
ً بأن السمة الخاصة  من الثقافة الشبابیة الموازیة مثل جماعتي البانك والروكز ، علما
للجماھیر الریاضیة تتمثل في اھتمامھم بكرة القدم ، والمساندة غیر المشروطة التي 
یقدمونھا للفریق ، وتستخدم بعض الجماھیر المشاغبة األوساط الریاضیة إلطالق 

وعنفھم البدني في الملعب وخارجھ ، مستغلین تطلعات الزمام لعدوانیتھم الكالمیة 
الشباب من المشجعین الذین یحاولون التعبیر عن مفاھیمھم الخاصة فیما یتعلق 

  .بالصداقة والرجولة والمغامرة والمخاطرة أثناء اللقاءات الریاضیة 

أن مصادر ودوافع الشغب الریاضي ) ١٩٨٩(وعلى المستوى العربي ، یؤكد مامسر 
  :المالعب الریاضیة تتلخص في األمور التالیة في 

 ً   :یصدر الشغب الریاضي نتیجة ثمانیة عناصر : أوال

  :أربعة أساسیة وھي *  

  الجمھور    -١

  الالعبون    -٢

  الحكام    -٣

  إداریو األندیة الریاضیة    -٤

  :و أربعة ثانویة وھي * 

  الصحافیون -١           

  المدربون -٢           

  إداریو االتحادات الریاضیة -٣            

  رجال األمن والمسعفون-٤           



   

 ً یحدث الشغب في المالعب الریاضیة في الوطن العربي نتیجة أسباب وعوامل : ثانیا
ظاھریة متعددة تبدو وكأنھا ھي األسباب المباشرة لھذه الظاھرة ، إال أن دوافعھا في 

الریاضیة تعد المكان المناسب إلشباع تلك الواقع غیر مباشرة ، إال أن المالعب 
  :الدوافع الخفیة من أھمھا 

  تحقیق الفوز من أجل كسب المكافآت المالیة والمنح المجزیة    -١

  تحقیق مكاسب إقلیمیة أو طائفیة أو عنصریة    -٢

التنفیس عن الضغوط النفسیة واالجتماعیة ، والتعبیر عن حاجات تحقیق    -٣
الذات للشباب وكذلك التعبیر عن االحباطات النفسیة التي یعیشھا الشباب 

  .العربي 

  .البحث عن كبش فداء لتغطیة الفشل والھزیمة والقاء اللوم علیھ     -٤

  .التربوي ال األمني الحاجة لألمن االجتماعي الذي یتطلب العالج     -٥

   

وقد أوصى مامسر بضرورة إعادة النظر في سیاسة الریاضة التنافسیة في الوطن 
العربي ، والعمل على ایجاد محاور مناسبة للشباب العربي، منع تحویل األندیة 
ً إعادة النظر في االعالم  الریاضیة على تجمعات سیاسیة أو طائفیة ، أو قبلیة و أخیرا

  .طن العربي الریاضي بالو

   

فیؤكد أن دوافع شغب الجماھیر الریاضیة ال تنبعث في الملعب ، ) ١٩٩٠(أما النقیب 
بل تنبع من الحیاة الیومیة التي یعیشھا األفراد ، وربما تكون ولیدة رد فعل تعویضي 
إزاء انتقاص وضعھم كشباب أو كفئة اجتماعیة ، ویكاد یكون من المؤكد أن ھذه 

ق إلى دوافع سیاسیة ، بل یرى أن ظاھرة الشغب الریاض قد تكون الجماعات ال تنسا
  :نتیجة األمور التالیة 

  الصعوبات االقتصادیة التي یعاني منھا غالبیة الجماھیر الریاضیة    -١

  ظاھرة االرتباط العاطفي بین الالعبین والجماھیر    -٢

   زیادة عدد المباریات على نحو ملحوظ    -٣

   



وافع الشغب لكل من الالعبین واإلداریین والجماھیر الریاضیة ویمكن أن نلخص د 
  :على النحو التالي 

  :الالعبون  -١

  الرغبة في الفوز بأیة وسیلة*            

  االحتراف*            

  الریاضیة الشریفة  عدم اإلیمان بالروح*            
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ً تعتبر أعمال الشغب التي یمارسھا الجماھیر في المالعب الریاضیة ظاھرة  و أخیرا
معقدة تدخل فیھا عدة متغیرات داخلیة وخارجیة تختلف آثارھا بإختالف الظروف 
المحیطة بھا ، ویمكن أن نلخص دوافع الشغب الریاضي لدى الجماھیر الریاضیة في 

ً یمارسھ القلة من ً غیر سویا المشجعین غیر األسویاء التي تفرزھا  كونھ سلوكا
ً ، ویبدو أن االستناد إلى نظریة التعلم  ً و اقتصادیا األوساط المحرومة اجتماعیا
االجتماعي أكثر فائدة في التعامل مع حاالت الشغب في المالعب الریاضیة حیث أنھا 
 تتیح استشفاف تدابیر عملیة شأنھا أن تحد من العنف وتساعد في تنمیة القیم
االجتماعیة للریاضة ، وتنمیة الروح الریاضیة لدى النشء والتعاون بین السلطات 
الحكومیة والمنظمات واالتحادات الریاضیة ، لھذا تعتبر العملیة االجتماعیة مسؤولة 
بصورة رئیسیة عن الشغل الریاض إضافة إلى العوامل النفسیة و األخالقیة ، كما أن 

ى قدرة على التحكم ، فحتى یمكن ضبط عملیة الشغب التعزیز یعتبر أكثر تلك القو
یجب أن یكون البناء التعزیزي لي مخالفات قانونیة ریاضیة یترتب علیھ عقاب لكل 

 , Terry & Jacson(من الالعب أو الحكم ، أو المدرب أو اإلداري أو الجمھور 
1985 .(  

   

   

   

رج المالعب أنواع الشغب الریاض و أشكالھ داخل وخا: القسم الرابع 
  الریاضیة

   

ً من الحیاة  ً سلبیا لم تعد كرة القدم أو الریاضة عامة تلك الممارسات التي تحتل ھامشا
ً یفرض على القائمین على الریاضة أن  ً ثقیال واالھتمام ، بل ھي الیوم تمثل واقعا
ً من الصناعة واالحتراف   یشخصوا و یفحصوا حاالتھ ولغاتھ ، ألنھا أصبحت نوعا

ي الجاد نحو االمتیاز وتوطید األركان كمھنة شأنھا شأن سائر المھن ، وقد والسع
یتصور البعض أن الشغب الریاضي نتاج طبیعي لظاھرة المشاھدة والتشجیع في 
المالعب الریاضیة إال أن ذلك المفھوم غیر صحیح ، ألن مشاھدة النشاط الریاضي 

  ،شاھد والممارسلھ مقوماتھ النفسیة واالجتماعیة الحمیدة بین الم

   

ً أن ظاھرة الشغب حالة سلوكیة ترتبط بدافع العدوان لدى الفرد  ومن الثابت علمیا
ً یختلف أسلوبھ في التنفیس عنھ من فرد ألخر ،  ً خطرا نفسھ الذي یكاد یكون سلوكا



أنھ یمكن أن نفرق بین نوعین من ) ١٩٩٠(، والنقیب ) ١٩٨٩(ویرى كل من مامسر 
  :العدوان ھما 

   

 ً   العدوان كغایة  :أوال

حیث یكون الھدف من السلوك العدواني إیقاع األذى البدني والنفسي باآلخرین ، 
وإصابتھم بالضرر والتشفي والتمتع بمشاھدة األلم الذي لحق بھم ، ویمكن أن 
 ً نشاھد ذلك السلوك خالل مباراة كرة القدم عندما یقوم الالعب بضرب آخر عمدا

أو جسمھ ، كما یمكن أن نشاھد نفس السلوك بصورة ، أو لكمھ على وجھھ 
  .مغایرة في ألعاب ریاضیة أخرى 

   

 ُ   العدوان كوسیلة: ثانیا

وھو شائع في المالعب الریاضیة ویھدف إلى إلحاق األذى بالالعب بغیة 
الحصول على تعزیز خارجي كإرضاء المدرب أو الزمیل أو الجمھور أو 

السلوك في مباراة كرة القدم كعرقلة الالعب و اإلداري ، ویمكن مشاھدة ذلك 
  .إعاقتھ من الوصول لتسجیل الھدف ، واالعتداء المتعمد ضد الالعبین اآلخرین 

   

ولتحدید أنواع الشغب داخل وخارج المالعب الریاضیة ، فقد تم مراجعة العدید 
 من الدراسات العربیة واألجنبیة التي ناقشت الشغب الریاضي من خالل عینات
مختلفة ، ففي دراسة النقیب أو ضحت النتائج إلى أن الشغب الریاض یتم في 

  :صور مختلفة یمكن أن تلخص في األمور التالیة 

  .ویشمل السب والشتم والصراخ ، والتحریض على الخشونة: العنف اللفظي     -١

ویشمل العدید من األشكال مثل االعتداء على الالعب : العنف غیر اللفظي    -٢
  .لحكم والمدرب واإلداري ورجال األمن وا

  االعتداء على السیارات والتصادم بالسیارات: تدمیر ممتلكات اآلخرین     -٣

تخریب المنشآت الریاضیة ، تحطیم زجاج النوافذ : تدمیر ممتلكات الدولة     -٤
  .وفوانیس اإلضاءة 



ط ومخالفة أنظمة ویشمل القیادة الجنونیة بالسیارة والتفحی: اإلخالل باألمن    -٥
المرور ، وتعطیل حركة السیر ، التحرش بالعائالت والمشاجرة بین 

  .األصدقاء 

   

فقد قسم أنواع الشغب الریاضي من خالل دراستھ التي ) ١٩٨٩(أما مامسر 
  :شملت معظم الدول العربیة إلى 

وتتمثل في التصرفات غیر الالئقة ، أعمال العنف  شغب الجماھیر الریاضیة ،    -١
  والعدوان وإطالق النار

  شغب الالعبین ، وتتمثل في التصرفات غیر الالئقة داخل الملعب    -٢

  شغب الحكام ، وتتمثل في بعض المظاھر الفنیة للتحكیم    -٣

  امشغب اإلداریین ، وتتمثل في تحریض الجماھیر ، والتشكیك في نزاھة الحك    -٤

  شغب المدربین ، وتتمثل في االعتراضات المتكررة على قرارات الحكام    -٥

شغب أعضاء االتحادات الریاضیة وتتمثل في عدم الحزم وتمییع القضایا    -٦
المھمة ، وتجاھل األنظمة واللوائح ، وتسییر االتحاد من قبل أعضاء حسب 

  مصالحھم

ئد في معالجة المخالفات واألخطاء شغب رجال األمن ، وتتمثل في التشدد الزا   -٧
  .التي تصدر من الجماھیر الریاضیة ، وإھانة اآلخرین 

  .شغب رجال اإلسعاف ، وتتمثل في المبالغة في تشخیص إصابة الالعب     -٨

   

 , Simons & Taylor(وباإلطالع على بعض الدراسات األجنبیة ، فقد أجرى 
شغب المالعب والجماھیر الریاضیة  دراسة تناوال فیھا ثالثة أنواع من)   1992

  :تمثلت في 

الذي یشیر إلى التخریب المتعمد أثناء المنافسات ) : اللفظي( العنف المشاكس    -١
  .الریاضیة الذي یحدث دون االعتبار إلى نتائج المباریات 

ً  :االحتفاالت الحماسیة     -٢ یمارسھا الجمھور الریاضي حین یحتفل بالفوز معبرا
  .عن ذلك بتحطیم الممتلكات 



الشغب الریاضي ، ویشیر إلى السلوك العدواني الناتج عن الحوادث التي تقع     -٣
  .في مكان المسابقة 

   

ومن خالل التحلیل التصنیفي التحاد كرة القدم البریطاني )    Maguire ,1989 (أما 
لصحفیة واألندیة الریاضیة ، فقد قسم الشغب على ثالثة أنواع تمثلت في والسجالت ا

  :األمور التالیة 

  سوء السلوك اللفظي والتھجم على الالعبین واإلداریین الریاضیین    -١

  .قذف وضرب آخرین و إقتحام المالعب عنوة     -٢

من العراك والمشاجرة بین مجموعة من األفراد وأفراد آخرین ، خاصة    -٣
  .جماھیر األندیة الریاضیة المنافسة أو مشجعیھم 

   

ً یمكن أن نوضح أن مراحل الشغب الریاضي مر بثالث مراحل وھي كالتالي  وعموما
:  

  تمثلت في اعتداء الجماھیر على الالعبین والحكام: المرحلة األولى 

تمثلت في صورة االشتباكات بین مشجعي الفرق الریاضیة : المرحلة الثانیة 
  لمتنافسة داخل المالعب الریاضیةا

وھي األكثر خطورة حیث نقل المشجعون مشاحناتھم خارج أسوار : المرحلة الثالثة 
  المالعب الریاضیة إلى الشوارع والممتلكات العامة والخاصة

   

  التفسیر النظري لظاھرة شغب المالعب: القسم الخامس 

   

ھم ظاھرة شغب المالعب من ھناك عدد من المحاور النظریة التي من الممكن ف
  :خاللھا ومن ھذه المحاور نذكر ما یلي 

   

  )G. Tarde(المدرسة االجتماعیة في تفسیر السلوك االجتماعي عند  -١



   

المدرسة االجتماعیة ھي التي نقلت االھتمام في تفسیر السلوك اإلجرامي من الفرد 
االجتماعي ، وبیئة اجتماعیة في حد ذاتھ إلى الفرد داخل المجتمع أو الفرد في المحیط 

  .تؤثر فیھ ، ویؤثر فیھا ، ودراسة التفاعل بینھما 

كما تھدف المدرسة االجتماعیة إلى ربط تفسیر السلوك اإلجرامي بالمتغیرات 
االجتماعیة والثقافیة والتي تشكل في مجموعھا عوامل سابقة على في وجودھا على 

االجتماعیة والثقافیة ھي التي تدفع الفرد إلى إنتاج الفرد ، وھذه العوامل والمتغیرات 
سلوك معین ومنھ السلوك اإلجرامي ، أي أنھا ترى في السلوك اإلجرامي عبارة عن 
نتیجة لمجموعة مقدمات معروفة إذا توفرت ، توفرت شروط الجریمة على طریقة ، 

  .یحدث ب  ----- إذا حدث أ 

الذي یرى أن الجریمة ظاھرة  G.Tarde ومن رواد ھذه المدرسة العالم الفرنسي
اجتماعیة تتكون تحت تأثیر البیئة االجتماعیة وھي بذلك تشكل جزء من النشاط 

  .االجتماعي 

ویقول تارد أنھ ال بد من وجود مثال أو قدوة ألي نمط من أنماط السلوك االجتماعي 
  .یسعى الفرد لتقلیده ، فالمجرم یجد مثال أو نمط في مجرم آخر 

جال ظاھرة شغب المالعب التي تؤدي الرتكاب الكثیر من الجرائم فیمكن وفي م
النظر إلیھا من خالل ھذه المدرسة من خالل ما تراه بأن التقلید ینتقل من األعلى إلى 
ُ بتأثیر العادة ، الذاكرة ،  ◌ً األسفل ،أي من الطبقات العلیا إلى الدنیا ، ویحدث أیضا

أو ) الفرجة (الفضولي أو  االختالط ، ویحدث عن طریق الزحام
ً لو حدث إنفعال في التجمھر ، فسوف ینتقل االنفعال إلى  Crowed التجمھر ، فمثال

بقیة المتجمھرین ، أو إلى صفوف الحاضرین واالنفعال یصبح جماعي ، وكذلك 
  .یصبح السلوك جماعي ولیس فردي وذلك بفعل التقلید 

روط إجتماعیة معینة تؤدي إلى نتائج وھكذا فإن جوھر ھذه المدرسة یتمثل بتوفر ش
سلوكیة معینة ومنھا الجریمة ، وكذلك درجة االستجابة في حد ذاتھا للشروط 

عند بعض ) االستجابة(والظروف المؤدیة للجریمة تختلف من فرد آلخر بحیث تكون 
األفراد أكبر من العض اآلخر ففي جریمة شغب المالعب نرى أن البعض یكتفي في 

ظي بینما یتعدى البعض اآلخر إلى العنف غیر اللفظي ومنھا التخریب العنف اللف
واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، وھكذا ، ولكن في النھایة نفس الظروف 
والشروط تؤدي إلى نفس النتائج ، ولو بمقادیر مختلفة من فرد إلى فرد لكن من جنس 

  )٩٢-٩٠،ص ١٩٩٨ب ، أحسن طال( تكون النتائج ) المقدمات( الظروف 

   



   

  عند ادوین ساذرالند) الموضوعي(التفسیر الموقفي  -٢

   

حیث یعتبر ساذرالند أن الموقف لحظة حدوث الجریمة أو السلوك االنحرافي نقطة 
أساسیة في تفسیر ھذا السلوك ، فھو بالنسبة لھ الظروف المواتیة للعمل اإلجرامي 

الموقف الدینامي أو التفسیر الموقفي وھو ما وھو ما سماه ، التفسیر المیكانیكي أو 
معناه أن الجریمة ال تجد إال بوجود فرصة مواتیة الرتكاب الفعل اإلجرامي ومنھا 
یحدث التفكیر في الجریمة في نفس لحظة توفر الظروف أي التفكیر في موضوع 

جرم أو توفر دینامكیة تفرز الجریمة ، بلغة أخرى ال) التفكیر الموضوعي(الجریمة 
ال یحدث إال إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك ، إذا الموقف لحظة حدوث الجرم 

  .عنصر أساسي في تفسیر السلوك اإلجرامي 

الفیزیقیة لدى بعض العلماء ، ألن  –والموقف یشتمل على كل من العوامل البیولوجیة 
ا فقط دراسة شخصیة الفرد تشكل جزء من الموقف ككل ، وكثیر من الباحثین ركزو

أو رفاق السوء من ) الزمرة(أي تأثیر) المخالطة الفارقة (على جزئیة ما یسمى ب
وھذا ما یحدث في ) تأثیر جماعة السوء (الفرضیات األساسیة أو االختالط التفاضلي 

شغب المالعب داخل وخارج السوء حیث یبدأ الشغب من قبل زمرة أو مجموعة 
  .ع أرجاء الملعب وخارجھ صغیرة من الرفاق وینتشر الشغب في جمی

فالموقف المناسب للجریمة یحدد من طرف الشخص صاحب الفعل اإلجرامي وھذا 
ً للشخصیة والتجارب الفردیة والتنشئة االجتماعیة  الموقف في حد ذاتھ یتحدد تبعا
لصاحب الفعل اإلجرامي ، وھكذا فالموقف في مجموعھ یشكل العالقة التفاعلیة 

السلوكي بین الفرد المجرم أو صاحب السلوك اإلجرامي بالمفھوم االجتماعي و
  .والفعل اإلجرامي في حد ذاتھ 

     

  :الخالصة 

   

أسھمت الورقة في التعریف بطبیعة الشغب الریاضي ودوافعة ، وأنواعھ ، والتي 
التنفیس عن الضغوط الحیاتیة ، : یمكن أن نلخص طبیعة دوافعة في األمور التالیة 

یة التي تعیشھا الجماھیر الریاضیة ، والتعبیر عن حاجات تحقیق النفسیة واالجتماع
الذات للشباب ، والحاجة لألمن االجتماعي الذي یتطلب العالج التربوي واالجتماعي 



ً إعادة النظر في اإلعالم الریاضي بالوطن العربي  واالقتصادي ثم األمني ، وأخیرا
  .بشكل عام 

ً في المالعب الریاضیة عامة، أما بالنسبة ألنواع الشغب الریاضي ا ألكثر شیوعا
شغب الالعبین ، شغب المدربین ، شغب الحكام : فیمكن أن تلخص في األمور التالیة

  .، شغب اإلداریین ، شغب الجماھیر وشغب اإلعالم الریاضي 

  :قائمة المراجع  

   

، دراسة عن ظاھرة الشغب في المنافسات ) ١٩٨٧( السید ، عبدالفتاح   -١
الریاضیة على ضوء تعلم متكامل للقیم واألبعاد الجمالیة والتربویة للتربیة 

  البدنیة والریاضیة ، المجلس األعلى للشباب ، القاھرة

   

  ١،الجریمة والعقوبة والمؤسسات االصالحیة ،ط ) ١٩٩٨(طالب ، أحسن     -٢
  الریاض -دار الزھراء 

   

، دراسة عن ظاھرة الشغب في المنافسات ) ١٩٨٧(السید ، عبدالفتاح    -٣
الریاضیة على ضوء تعلم متكامل للقیم واألبعاد الجمالیة والتربویة للتربیة 

  البدنیة والریاضیة ، المجلس األعلى للشباب ، القاھرة

   

ویة شغب المالعب الریاضیة ، الندوة اآلسی) ١٩٨٩(مامسر ، محمد خیر     -٤
السادسة للصحافة الریاضیة ، االتحاد األردني لإلعالم الریاضي والشبابي 

  األردن -بالتعاون مع االتحاد اآلسیوي للصحافة ،عمان

   

، دراسة تحلیلیة لظاھرة شغب المالعب ) ١٩٨٥(، محمد خیر  مامسر   -٥
، ع  ١٢م) العلوم اإلنسانیة (الریاضیة في الوطن العربي ، مجلة دراسات 

  األردن -، الجامعة األردنیة ، عمان  ١١

   



علم النفس الریاضي ، الرئاسة العامة لرعایة ) ١٩٩٠(النقیب ، یحیى      -٦
  الشباب ، الریاض

   

، دراسة ) ١٩٨٩) (الیونسكو(ة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة منظم   -٧
جامعة بین التخصصات عن أسلوب العنف ومظاھره في األنشطة الریاضیة ، 

  المؤتمر الدولي الثاني للوزراء وكبار المسؤولین ، موسكو
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