
شهدت ظاهرة التسول في المملكة ارتفاعًا وتزايدًا مضطردًا مع 
الخوف من استشرائها بين أفراد المجتمع، إذ سببت مشكالت أمنية 
واجتماعية واقتصادية وصحية، بسبب تزايد المتسللين عبر الحدود، وكذلك 
المتخلفين عن المغادرة بعد أداء الحج والعمرة، إضافة إلى تعاطف الناس مع 
هذه الفئة، ما يحيل التسول إلى مرض خطر يضرب جذور المجتمع  
اخواني اخواتي اعضاء قضايا وطنية  نامل ان نتلقي مشاركة الجميع  في هذه 
الظاهرة الخطيرة من خالل محاور الندوة المداخالت .

ترسل علي الخاص٠٥٠٤٤٨٣٠٤٠
نسعد في  في انتظار  في مداخالتكم 

@ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com

التسول في المملكة العربية السعودية 
وأثره االجتماعي واالقتصادي واألمني 



الدورة السادسة لفعاليات المجموعة
مجموعة قضايا وطنية

المرحلة الثالثة

التسول في المملكة العربية السعودية وأثره 
االجتماعي واالقتصادي واألمني 

االثنين  الموافق :  20 /  6 / ١٤٤٠ هـ الموافق25 / 2 / ٢٠١٩ م  التاسعة مساءاليوم األول

الأ�رشاف العام واملتابعة: الفريق العلمي @ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com

تشمل احملاور الرئيسة التالية :-
احملور األول :

" مفهوم التسول ، أنواعه ، وأسبابه . "
" احملور الثاين :

احلدود املكانية والزمنية لظاهرة التسول ، 
واخلصائص الدميوجرافية واالجتماعية والنفسية 

للمتسولني . "
احملور الثالث :

" املعوقات التي تواجه مكافحة التسول . "
احملور الرابع :

" األبعاد األمنية لظاهرة التسول يف اجملتمع 
السعودي ."

املتحدثون يف الندوة :
١- سعادة الدكتورة سهام الفايدي

٢- سعادة االستاذة الدكتورة هيفاء بنت 
عبدالرحمن صالح الشلهوب .

٣- سعادة االستاذة الدكتورة سلمى الدوسري  .
٤- سعادة الدكتور تركي الشالقي
٥- سعادة الدكتور يوسف الرميح.

إدارة  الندوة :  األعالمي/  خالد بن عبدالمحسن التويجري
األعالمية/  ابتسام الرميخان



الدورة السادسة لفعاليات المجموعة
مجموعة قضايا وطنية

المرحلة الثالثة

التسول في المملكة العربية السعودية وأثره 
االجتماعي واالقتصادي واألمني 

اليوم األول
االثنين  الموافق :  20 /  6 / ١٤٤٠ هـ الموافق25 / 2 / ٢٠١٩ م  التاسعة مساء

الأ�رشاف العام واملتابعة: الفريق العلمي @ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com

احملور األول :

“ مفهوم التسول ، أنواعه ، أسبابه “
واملتحدثة يف هذا احملور سعادة الدكتورة 

سهام الفايدي

احملور الثاين : 

“ احلدود املكانية والزمنية لظاهرة التسول 
، واخلصائص الدميوجرافية واالجتماعية 

والنفسية للمتسولني “
واملتحدثة يف هذا احملور سعادة االستاذة 

الدكتورة هيفاء بنت عبدالرحمن صالح 

الشلهوب استاذ التخطيط االجتماعي يف كلية 
اخلدمة املدنية جامعة األمرية نورة

احملور الثالث : 
“ املعوقات التي تواجه مكافحة التسول “

واملتحدثان يف هذا احملور سعادة االستاذة 
الدكتورة سلمى بنت عبدالرحمن الدوسري 

وسعادة الدكتور تركي الشالقي .

احملور الرابع : 

األبعاد األمنية لظاهرة التسول يف اجملتمع 
السعودي واملتحدث يف هذا احملور سعادة 

الدكتور االستاذ يوسف الرميح



ظاهرة التسول انتشرت ظاهرة التسول في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية بشكٍل كبيرٍ في اآلونة األخيرة، وال شك 
بأن هذه الظاهرة السلبية تؤشر على وجود عدٍد من المشاكل االجتماعية واألخالقية في مجتمعاتنا، والتي سببت 
وج��ود مثل هذه الظاهرة، فما هي أس��باب التس��ول؟ وما هي نظرة الش��ريعة اإلس��المية إلى ه��ذه الظاهرة؟ وما 
الس��بل الكفيلة بالقضاء عليها؟. أس��باب التس��ول الحاجة والضرورة، فعلى الرغم من أن الحاجة والفقر الش��ديد قد 
يكون س��ببًا للمتس��ولين النتهاج هذا المس��لك لطلب الرزق والمال في حياتهم، إال أنه ال يعد بالتأكيد عذرًا مش��روعًا 
للتسول. سهولة سلك التسول في تحصيل المال، فكثير من المتسولين يرون أن هذا المسلك والطريق في تحصيل 
المال يعتبر ميسرًا وسهلًا، وال يحتاج إلى إعداد أو جهد بدني، وأغرى هذا األمر كثيرًا من المتسولين النتهاج مسلك 
التس��ول، وأدى إلى ش��يوع هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة. نظرة الناس إلى المتسولين، فعلى الرغم من تحذير 
الدع��اة والعلم��اء من ظاهرة التس��ول والمتس��ولين، والنهي المتكرر عن دف��ع األموال له��م، إال أن كثيرًا من الناس 
تجده يدفع األموال إلى هؤالء المتسولين، مما يشجعهم على انتهاج هذا المسلك في الحياة، وترك اتباع السبل 

األخرى الصحيحة في تحصيل الرزق والمال الحالل. ونستضيف اليوم من خالل المحاورندوة : 

التسول في المملكة العربية السعودية 
وأثره االجتماعي واالقتصادي واألمني 

اليوم األول

احملور األول :
“ مفهوم التسول ، أنواعه ، أسبابه “

واملتحدثة يف هذا احملور سعادة الدكتورة سهام 
الفايدي

احملور الثاين : 
“ احلدود املكانية والزمنية لظاهرة التسول ، 

واخلصائص الدميوجرافية واالجتماعية والنفسية 
للمتسولني “

واملتحدثة يف هذا احملور سعادة االستاذة 
الدكتورة هيفاء بنت عبدالرحمن صالح الشلهوب 

استاذ التخطيط االجتماعي يف كلية اخلدمة املدنية 
جامعة األمرية نورة

احملور الثالث : 

“ املعوقات التي تواجه مكافحة التسول “
واملتحدثان يف هذا احملور سعادة االستاذة 
الدكتورة سلمى بنت عبدالرحمن الدوسري  

وسعادة الدكتور تركي الشالقي .

احملور الرابع :

“ األبعاد األمنية لظاهرة التسول يف اجملتمع 
السعودي”

نرحب مرة اخري في فرسان ندوتنا اليوم في البداية نستضيف د سهام الفايدي للتحدث 
مفهوم التسول وانواعه واسبابه. تفضلي د سهام

االثنين  الموافق :  20 /  6 / ١٤٤٠ هـ الموافق25 / 2 / ٢٠١٩ م  التاسعة مساء
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تق�ول  أ.د س�لمى عبد الرحم�ن الدورسي 
حول املعوقات التي تواجة مكافحة التسول 

تُع�ّد ّظاهرة اّلتس�ول ظَّاهرّة ّعامل�ي ّة ّل تّخت 
نت�رّة ّف ّك ّل بُّلدان  ّص بّ�وط ّن بّعينه، بّل ّهي مُّ

اّلعالّم
الفق�رة ّوالغنية، ّويُع�رَّفُّ اّلتس�ول بّأنه طَّلبُّ 
اإّلنس�ا ّن امّلالَّ ّمن اأّلش�خاص ّف اّلط�رق اّلعامة، 

ّعرّب
َفقة اّلناس  اس�تخدام ّعد ة وَّسائل ّلس�تثارة شَّ
وَّعطفه�م، ّويُعّد أّح�دَّ أّبرز اأّلم�راض اّلجتماعية 
جتمع ّحول اّلعالم،  امُّلنت�رّة الذي ّل يّخلو ّمنه�ا مُّ
ّوتختلف نّس�بة امّلتس�ولني ّمن بّلد إىّل آّخر ّحسب 

ّعوامل اّجتماعيّة
وثقافي�ة ّواقتصادي�ة، ّول يّختل�ف اّثن�ان بّأن 
اّلتس�ول ّم�ن اّلع�ادات اّلس�يئة ّف أّي ّمجتمع ّمن 
امّلجتمع�ات. ّظاهرّة تّعاني ّمنه�ا اّلكثر ّمن أّغلب 
اّل�دول اّلعربي�ة، ّف ّكل اأّلوق�اّت « التس�ول »ّ فقد 
أّصبح خصوصاّ ّف امّلواسم اّلدينية ّف اّلشهر اّلكريم 
ّوف اأّلعياد، ّحيث نّجد اّن اّلعديد ّمن امّلتس�ولني ّفّ 
املساجد أّو ّعند إّش�ارات امّلرور أّو ّداخل ّمحطات 
اّلوقود أّو ّف امّلجمعات اّلتجارية، ّوغرها ّمّن األماكن 
اّلعامة بّشكل يّتطلب إّيجاد ّحلول ّجذرية ّوحاسمة 
ّلمكافحة ّهذه اّلظاه�رة اّلتي ّلها اّلعديد ّمّن اآلثار 
اّلخطرة ّعىل ّمجتمعنا اّقتصادياّ ّوأخالقياّ ّوسلوكيا 

، ّل ّسيَّما ّونحن نّعيش ّف بّلد ّحظى بّقفزاّت
تنموي�ة ّلفتة، ّف ّظل ّما تّبذل�ه امّلملكة اّلعربية 
اّلس�عودية ّمن ّجهود ّكبرة ّوم�ا تّنفقه ّمن أّموال 
ّكبرّة ف تّنفيذ اّلعديد ّمن امّلروعات اّلعمالقة اّلتي 

معوقات مواجهة ظاهرة التسول



تّس�عى اّلدولة ّمن ّخاللها إىّل ّوض�ع امّلواطن ّف امّلكاّن 
الالئق بّه ّف ّمصاف اأّلمم امّلتقدمة.

فمشكلة اّلتس�ول تّمثل تّهديدا ّعىل اأّلمن ّوالتعايش 
اّلجتماع�ي، ّونجد أّن ّمش�كلة اّلتس�ول ّله�اّ أكثر ّمن 
بّع�د: اأّلول اّلبع�د اّلقتصادي ّحيث يّؤثر اّلتس�ول ّعىل 
اّلحركة اّلقتصادية ّفنجد أّن ّعدد ّكبّر من اأّلش�خاص 
يّعيشون ّعالة ّعىل أّفراد امّلجتمع، ّما يّعطل ّحركة اّلنمو 
اّلقتص�ادي ّويتمثل أّيضا ّفّ مش�كلة اّلفق�ر ّفالغالبية 
اّلعظم�ى ّمن امّلتس�ولني يّعان�ون ّمن ّمش�كالت ّمثل: 

اّلبطالة، ّوالفقر، ّوالدخّل
املنخفض ّمما يّعوق تّط�ور امّلجتمع ّوتقدمه، اّلبعد 
اّلثان�ي يّتمث�ل ّف اّلبع�د اّلجتماع�ي ّف ّفك�رة اّمتهاّن 
التس�ول ّوالعتياد ّعىل ّممارس�ة ّهذه اآّلفة اّلجتماعية 

ّوغالب�ا ّم�ا يّدفعه�م ّذل�ك إىّل اّرت�كاب أّكث�ر اّلجرائّم 
خط�ورة. واملجتم�ع اّلس�عودي أّحد امّلجتمع�ات اّلتي 
تّنتر ّفيها ّهذه اّلظاهرة، ّحيث تّش�ر اإّلحصائياّت إيل 
اّرتفاع أّعداد امّلتس�ولني ّمن ّسنة إىّل أّخرى، ّوقد ّقامت 
امّلملكة بّعدة ّجهود ّلمواجهة ّه�ذّه الظاهرة ّوالتصدي 
ّله�ا ّومكافحتها ّمن ّخالل اّلعديد ّم�ن اأّلجهزة اأّلمنية 
ّوالجتماعي�ة، ّكم�ا أّص�درّت النظ�م ّوالتعامي�م اّلتي 
تّجرم ّهذه اّلظاهرة ّوتعاقب ّعليها، نّظرا أّلنها تّعد ّمن 

اّلتشوهات اّلجتماعيّة
الت�ي يرّتتب ّعليها أّثار ّس�لبية تّؤثر ّعىل اّلفرد ّوعىل 

امّلجتمع ّسلوكيا ّواجتماعيا ّواقتصاديا ّوأمنيا،ّ
2 وق�د ّكش�ف تّقري�ر أّصدرت�ه ّوزارة اّلش�ؤون 
اّلجتماعية ّح�ول ّحجم ّونوعية اّلتس�ول ّف امّلملكة أّن 
ّعدّد املتسولني ّمن اّلس�عوديني ّوغرهم بّلغ (ّ 22٧٨٤ 
) يّش�كل ّغر اّلس�عوديني بّينهم نّس�بة (ّ ٨٩ %)، ّوفّ 
املقابل ّكان ّعدد اّلسعوديني (ّ 2٥٣٦ ) ّمواطنا ّومواطنة 
بّنس�بة (ّ 11%) ّمن إّجمايل ّعدد امّلتس�ولنّي ف ّمختلف 
ّمناطق امّلملكة، ّوذلك ّطبقا إّلحصائيات ّوزارة اّلشؤون 
اّلجتماعية_. ّوقد تّزايد اّلعدّد ف إّحصائية ّحديثة ّحيث 
بّلغ ّعدد امّلتس�ولني ّم�ن امّلواطن�ني (ّ ٣٤٥٩ ) (ّوزارة 

اّلشؤون اّلجتماعية،ّ
200٩ م). ّفظاه�رة اّلتس�ول ّف امّلملك�ة اّلعربي�ة 
اّلس�عودية ّف ّزي�ادة ّمس�تمرة ّوارتفاع ّمط�رد ّخالّل 
السنوات اأّلخرة، ّوأن ّحجم امّلشكلة يّتجه إىّل أّن يّكون 
ّظاه�رة ّف امّلجتمع اّلس�عودي اأّلمر اّل�ذّي يرتتب ّعليه 
اّلعديد ّمن امّلش�كالت اأّلمنية ّوالجتماعية ّوالقتصادية 

ّوالصحية.
كل ّذلك يّتطل�ب اّلتدخل امّلبك�ر ّوالتوجيه ّوالرعاية 
اّلفعالة امّلتكاملة ّللمتسولني ّعند اّلقبّض عليهم ّوإعادة 
تّأهيلهم يّمكن أّن يّس�اعدا ّف تّحوي�ل تّكلفة اّلخدمات 



امّلتعلق�ة بّالقبض ّواملتابعة إىّل اّلرعايّة األساس�ية، 
ّوهذه اّلطريقة يّمكنها أّن تّحسن ّمن ّمستوى ّجودة 
ّحياة امّلتسولني، ّولكي تّكون اّلسياساّت املخصصة 
ّلمواجه�ة اّلتس�ول ّفعال�ة يّنبغي تّعرف اأّلس�باب 
اّلجذري�ة ّف ّع�دم اّلقدرة ّع�ىل اّلحد ّمّن املش�كلة، 
ّومعالج�ة اّلفجوات امّلوج�ودة ّف اّلخدمات امّلقدمة 
ّلمس�اعدة امّلتس�ولني ّف اّلتخلص ّمّن مش�كالتهم 

ّوالحد ّمن اّلتسول ّف امّلجتمعات.
وتنوعت أّش�كال ّوصور اّلتس�ول ّحيث يّبدو أّنَّّ 
ّهن�اك ّمن أّصبح يّنظر إىّل اّلتس�ول ّع�ىل أّنَّّه مهنة 
يّومي�ة تّدر ّعلي�ه ّمبلغاّ ّمن امّل�ال نّتيجة اّلتعاطف 

اّلذي يّجده ّمن اّلعديد ّمن امّلواطنني ّواملقيمني،ّ
وبالتايل ّفإنَّّ ّهؤلء أّصبحوا يّستخدمون أّساليب 

تّضمن ّلهم اّلحصول ّعىل أّكرب ّقدر ّمن امّلال ّعّن
طريق ّكس�ب تّعاطف أّكرب ّعدد ّمن اّلناس، ّومن 
ّذلك اّلستعانة بّالنساء ّواألطفال اّلصغار، ّوقد يّصّل 
األمر بّبعضهم إىّل اّستئجار اأّلطفال اّلرضع ّووضع 
(ّاإلكسس�وار) اّلالزمة ّللتس�ول، ّكاملالبس اّلرثّة أو 
ّحتى ّعمل ّعاهات ّدائمة أّو ّموقتة، ّوبالتايل ّس�وف 
اّتناول امّلوضوع ّمن ّخالل ّعرض امّلحاوّر التالية:-

أولً: تعريف التسول
ه�و ّطل�ب ّم�ال، أّو ّطعام، ّم�ن ّعم�وم اّلناس 
بّاس�تجداء ّعطفهم ّوكرمهم إّما بّعاهات أّو بّس�وء 
ّحاّل أو بّاألطفال، بّغض اّلنظر ّعن ّصدق امّلتسولني 
أّو ّكذبه�م، ّوه�ي ّظاه�رة أّوضح أّش�كالها تّواجّد 

املتسولني ّعىل ّجنبات اّلطرقات ّواألماكن اّلعامة.
ويُع رفُّ اّل ش�خصُّ امّلتس ول بّأن ه اّلش�خص 
ّد يّده ّلهّم  اّلذي يّطلبُّ ّمن اّلن اس اإّلحس�ان، ّعرب مَّ
وطل�ب اّلرزق ّس�وا ّء أّكان ّف امّلح�الت أّو اّل طرق 

اّلعامة.
ل: ثانيا:ً أنواع التسوُّ

يُم كن تّقس�يم أّن�واع اّلتس ول إىّل ّع�د ة أّنواع، 
ّهي:

1 تصنيف املتس�ولني عىل أساس نوعية التسول: 
-

−تس�ّوٌل مبارش: يُّ�س مى أّيضا بّالت�س ول اّل 
ظاه�ر ّوهو اّلت�س ول اّل رصيح اّل�ذي يّطلُب ّفيه 

امّلتس ول امّلال،ّ
ويتم ّعن ّطريق اّرتداء ّمالبس ّممزقة ّومتس�خة 



عينة ّلديه، أّّو ترديد  أّو ّمد يّده ّللمارة أّو إظها ر ّعاهة مُّ
عي نة ّكعبارات اّلد عاء اّلتي تّس�تثر ّعاطفة  ّعبارا ت مُّ

اّلناس أّو اّلجمع بّني أّكثر ّمن ّوسيلّة
منها .−تس�ّول غر مب�ارش: يُّس مى أّيض�ا بّالتس 
ول ّغر اّل ظاهر أّو امُّلقن ع، ّوهو أّن يّس�ترت امُّلتس�ول 
ّخلفَّ خدمات رمزي ة يّقد مها ّللناس، ّكَدعوتهم لراء 
مارس�ّة  بّعض الس�لع اّلخفيفة ّكاملناديل اّلورقية أّو مُّ
عمل ّخفيف ّكمسح ّزجاج اّلسيارات أّو اأّلحذية ّوغرها، 

تّسول إّجباري ّهو اّلتسول اّلذي يُّجرّب
فيه املتس�ول ّعىل ّممارسة ّهذا اّلفعل ّكحالت إّجبار 

اأّلطفال ّعىل اّلتسول.
2 . تصنيف املتسولني من حيث درجة استمراره:-

−تس�ّول اختيارّي: ّهو اّلتس�ول اّل�ذي ّل يَّكون ّفيه 
امّلتسول ّمضطرا ّليشء ّسوى ّرغبته ّف ّكسّب املال.

−تس�ّول موس�مّي: ّه�و اّلتس�ول اّل�ذي يّك�وُن ّف 
امُّلناسبات ّواملواسم ّفقط ّكمواسم اأّلعياد ّوشهّررمضان 

امّلبارك .
−تسّول عارض: ّهو اّلتسول اّلذي يّكوُن ّطارئا ّوعابرا 
ّلحاجة ماس�ة  ّحلت ّللشخص، ّكالش خص اّلذيّض ل 
ّطريقه أّو أّضاع أّمواله ّف اّلغربة، ّحيُث يّنتهي ّهذا اّلن 

وع ّمن اّلتس ول بّانتهاء ّحاجة اّلشخّص امُلتسول.
٣ . تصني�ف التس�ول م�ن حي�ث نوعية الش�خص 

املتسول نّفسه:-
−تسول الشخص القادر: ّهو اّلتس ول اّلذي يُّمارسه 
اّلش خص امُّلقت�در ّعىل اّلعمل ّوالكس�ب، ّلكن ه يُّحبّذ 

التسول.
−تس�ّول غر القادر: ّهو اّلتس�ول اّلذي يُّمارسه اّل 
ش�خص اّلعاج�ز أّو امّلري�ض ّواملتخلف ّعقلي�اّ ، ّحيثُّ 
يوض�ُع ّف ّدور اّلرعاية امُّلخصصة ّله حني اّلقبض ّعليه 
.−تس�ّول الجانح: ّهو اّلتس�ول اّل�ذي تُّصاحبه أّفعا ل 
إّجرامي�ة ّكال رسقة؛ ّحيُث يُّس هل ّغطاء اّلتس�وّل عىل 

مارسة ّهذه اأّلفعال. امّلتس ول مُّ
ل : يمكن أّن نّوجز أّسباب  ثالثا:ً أسباب ظاهرة التَّسوُّ
اّنتشار ّظاهرة اّلتَّسول ّف اأّلمور اّلتالية :- ضعف اّلثقة 
بّ�رزق اّله تّعاىل، اّلذي ّضمن اّل�رزق ّلجميع ّمخلوقاته 
ىَل الله  ابَّ ّة ف اأّْلَرْ ض إّ لَّ عَّ قال اّله تّعاىل : ﴿ َوَما مْن دَّ
بنّي  ْس�تََقرََّها وَُّمْستَْوَدَعَها كُّلٌّ ف كتَاب مُّ يَْعَلُم مُّ رْزُقَها وَّ

﴾ {ّهود:ّ ٦ }، ّوقاّل
�َما ء رْزُقُكْم وََّم�ا تُّوَعُدونَّ *  س�بحانه : ﴿ َوف اّلسَّ



َّنَُّكّمْ  �ا أ �َما ء وَّاأْلرض إّ نَّ�ُه لََّحقٌّ مثَْل مَّ َف�َورب اّلسَّ
تَنْطُقونَّ ﴾ {ّالذاريات:ّ 22 ،ّ 2٣ .{

- تاريخياّ ّكانت ّظاهرة اّلتس�ول ّمقرونة بّالفقر 
ّوالحتياج، ّوكانت ّحكراّ ّعىل ّفئة ّمعينة ّمن اّلفقراّء 
واملحتاجني اّلذين ّوجدوا أّنفسهم ّعىل ّهامش اّلحياة 
ّل ّمعي�ل ّلهم، أّما اآّلن ّفقد اّتس�عت ّكث�راّ ّوأخذّت 
أس�اليب ّمتنوعة اّنتش�ار اّلبطالة اّلتي يّعاني ّمنها 
امّلجتم�ع . - غي�اب اّلتكافل اّلجتماع�ي بّني أّفراد 
امّلجتمع، ّوكذلك ّغياب اّلعدالة اّلجتماعية .- بعض 
اّلن�اس يّف ضل�ون اّلراحة ّعىل اّلعم�ل، ّويعتربون 

اّلتسَّ ول ّحرفة ّمربحة، تّجلب ّعليهم ّما لّ
كث�ي را بّس�هولة .- كث�ي ر ّمن اّلن�اس تّغ لُب 
ّعليهم اّلعاطفة، ّفيُج�ودون بّاملال ّعىل امّلتس ولني، 
اّعتق�اد ا ّمنهم أّن ّهذا اّمتثا ّل لق�ول اّله تّعاىل : ﴿ 

اَلتَّنَْهّرْ ﴾{الضحى:ّ 10 { ائَل فَّ ا اّلسَّ َوأَمَّ

- كثر ّمن اّلناس ّل يّس�َعْون إّليجاد ّفرص ّعمل 
ّحقيقية ّللمتسولني.

- العوام�ل اّلذاتية امّلرتبطة بّالنواحي اّلجس�مية 
ّوالعقلية ّوالنفس�ية ّللمتسول ّمثل اأّلمراض امّلزمنّة 
والتشوهات ّواإلعاقات اّلظاهرة ّوانخفاض ّمستوى 

اّلذكاء ّوحب اّلكسب اّلرسيع.
- اإلدمان ّوالذى يّؤدي بّدوره إىّل اّلعوز امّلادي.

ل :نذكر بّعض ّوس�ائل  رابع�ا:ً وس�ائل التَّس�وُّ
ّوصور اّلتَّس ول اّلت�ي يّحتال بّها امّلتس ولون ّعىل 
اّلناس :- يقوم بّعض امّلتس ولني بّإيقاف اّلناس ّف 
اّلطريق، ّويطلبون ّمنهم بّعض امّلال ّلركبوا ّوسيلّة 
مواص�الت إىّل بّلده�م، بّحجة أّن ّحافظ�ة نّقودهم 
ق�ت أّو ّضاعت .- تقوم بّع�ض امّلتس ولت  ّق�د رسُّ
بّوض�ع ّطفلها اّلرضيع ّف ّحجره�ا ّوالجلوس أّمام 
امّلس�اجد أّو ّف امّلياديّن العامة، اّس�تجالب ا ّلعطف 



اّلن�اس ّوترقيق ا ّلقلوبه�م، ّوتطلب ّمنهم ّمس�اعدتها 
إّلطع�ام اأّليتام، أّو ّل�راّء دواء .- يق�وم بّعض امّلتس 
ولني بّإظهار ّش�هادات ّمَر ضيَّة ّمزيفة، ّويطلبون ّمن 

اّلناس ّمساعدتهم إّلجراّء
عملية ّجراحية، أّو رّشاء ّدواء .

 - يقوم بّعض امّلتسولني امّلحرتفني بّاستخدام اأّلطفال 
اّلصغار ّكوسيلة ّللتس ول، ّوذلك بّجعل ّهؤلّء األطفال 
يّرتدون ثّياب ا ّممزقة ، ّوالس�ر بّال أّحذية، اّستجالب ا 

ّلعطف اّلناس، ّمع إّرسالهم إىّل امّلنازل،ّ
أو أّبواب امّلس�اجد، أّو اأّلماكن اّلعامة .- يقوم بّعض 
امّلت�س ول�ني بّإظهار اّلعج�ز، إّما بّالحقيق�ة، ّكبعض 

اّلُعْميان، ّليع ذَرهم اّلناس بّالعمى،ّ
فيُعطوه�م، ّوإم�ا بّادع�اء امّل�رض ّوإظه�ار ّذل�ك 
بّأن�واع ّمن اّلحيل .- يلجأ بّع�ض امّلتس ولني إىّل أّقوال 
ّوأفعال يّتعجب اّلناس ّمنها ّحتى تّنبس�ط ّقلوبهم ّعند 

ّمشاهدتها،ّ
فيعطوهم بّع ضا ّمن أّموالهم .- يتحايل بّعض امّلتس 
ولني بّاألشعار ّوالكالم امّلنثور، ّمع ّحسن اّلصوت، ّومن 

امّلعلوم أّن اّل شعّر
املوزون أّشد تّأثي را ّف اّلنفس .

خامسا:ً النتائج املرتتبة عىل التسول.
إن نّتائج اّلتسول ّعديدة ّومضاعفاتها ّخطرة ّل ّعىل 
اّلفرد ّفحس�ب، بّل تّأثرها يّصل ّحتى للمجتمع، ّسواء 
ّعىل امّلس�توى اّلقتصادي أّو اّلسيكولوجي، ّوتبقى أّهم 

ّهذه امّلضاعفات تّتلخّص
فيما ييّل:

- النح�راف بّش�تى أّنواع�ه ّس�واء ّع�ىل امّلس�توى 
اأّلخالقي ّوالفكري، ّفنجد ّكثر ّمن امّلتس�ولنّي يلجئون 
إىّل اّلتعاطي ّللمخ�درات، نّتيجة ّلإلحباطات اّلنفس�ية 

اّلذي يّحدثه اّلفقر ّوالحاجة.
- تنام�ي ّظاهرة اإّلجرام ّداخل امّلجتمع ّمما يّس�بب 

تّهديدا 
ل  خ�ال إ ّو

ر  ا س�تقر ل بّا
ّواألمن اّلعام،ّ

فأصبح�ت ّعصاب�ات ّمنظمة تّق�وم بّعملية اّلرسقة 
ّوالنصب ّوالحتيال ّوالعتداء ّعىل ّممتلكاّت املواطنني

- انتش�ار اّلف�وىض ّوالضط�راب ّف اّلش�وارع ّوف 
اأّلماك�ن اّلعمومي�ة، اأّلمر اّل�ذي أّصبح يّمّس س�المة 

اأّلفراد.
سادسا:ً معوقات جهود مكافحة ظاهرة التسول:

هن�اك اّلعدي�د ّم�ن امّلعوقات اّلت�ي تّواج�ه امّلملكة 
اّلعربية اّلسعودية ّف اّلقضاء ّعىل ّظاهرة اّلتسول يّمكّن 

أن نّستعرضها ّف اّلتايل:
1 . معوقات ترجع عىل املجتمع نفسه:-

- قل�ة اّلوع�ي اّلكاف ّل�دى امّلواطنني بّتأث�ر ّظاهرة 
اّلتسول ّعىل امّلجتمع.

٦
- قصور ّدور ّوسائل اإّلعالم امّلختلفة ّف تّناول ّقضية 

اّلتسول.
- التعاطف ّمن ّقبل امّلواطنني تّجاه امّلتسولني ّوتقديم 

اّلعون امّلادي ّلهم.
- الفتقار ّلوجود ّخطة اّسرتاتيجية ّلمواجهة ّظاهرة 

اّلتسول.
- قلة امّلكاتب اّلحكومية امّلختصة ّف اّلعمل ّلمواجهة 

ّمشكلة اّلتسول.
- قص�ور ّدور اّلجمعي�ات اّلخري�ة ّف اّلتعامل ّمع 

ّظاهرة اّلتسول.
- الفتق�ار ّلخطط تّدريبية إّلعادة تّأهيل امّلتس�ولني 

ّوفتح ّمجالت ّعمل ّلهم.
- غي�اب اّلبدائل اّلحقيقية اّلت�ي بّإمكانها اّحتضان 



امّلتسولني ّواملردين ّكدور اّلرعاية امّلوجهّة لهم
2 . معوقات تنظيمية باملؤسسات املجتمعية: -

- ضعف ّوسائل اّلتصالت بّني امّلسئولني بّمكاتب 
ّمكافحة اّلتس�ول ّلتب�ادل اّلخربات ّفيم�ا بّينهّم ف 

ّمواجهة ّظاهرة اّلتسول.
ضع�ف   -

ّمكافح�ة  بّمكات�ب  اّلخط�ط 
اّلتسول ّلمواجهة ّهذه اّلظاهرة.

- قلة امّلوارد امّلالي�ة امّلخصصة ّلمكافحة ّظاهرة 
اّلتسول.

- قصور ّف إّعداد اّلكوادر اّلبرية امّلؤهلة ّللعمل 
بّمكاتب ّمكافحة اّلتسول.

٣ . معوقات ترجع للمتسول نفسه: -

- حص�ول امّلتس�ول ّع�ىل ّعائد ّم�ادي ّكبر ّمن 
اّلتسول يّجعله يّرفض ّطلب امّلساعدة ّمّن املؤسسات 

امّلجتمعية.
- عدم اّحرتام امّلتسول ّلكرامته اإّلنسانية.

- ضعف امّلستوى اّلجتماعي ّوالقتصادي 
ّوالتعليمي ّللمتسول.

- عدم إّدراك امّلتس�ول ّلألرضار اّلجسمية 
ّوالنفس�ية ّعلي�ه ّوع�ىل ّمجتمعه ّم�ن ّجراء 

اّلتسول.
- ضع�ف إّحس�اس امّلتس�ول بّاألم�ان 
امّلجتمعي ّوبدور امّلؤسس�ات امّلجتمعية ّف 

تّقديم ّخدمات ّلّه تشبع اّحتياجاته.
ل  س�ابعا:ً رؤي�ة لعالج ظاهرة التَّس�وُّ
:يمك�ن أّن نّوج�ز ّوس�ائل اّلقض�اء ّعىل 
ّظاه�رة اّلتَّس ول ّفيم�ا ييّل :  1 . ترغيب 
اّلناس ّف اّلعمل : اّلدعوة إىّل اّلعمل ّوصية 
َّي َها  ّرب اّلعاملني : قال اّله تّعاىل : ﴿ يَا أ
اَلة مْن يَّْوم  اّلذي�نَّ آَمنُوا إّ ذَا نُّ�ودَي للصَّ
اْس�َعْوا إّ ىَل ذْك�ر الله  وَّذَُروا  اّْلُجُمَع ة فَّ
�ْر لَّكُّْم إّ ْن كُّنْتُّمْ تَْعَلُمونَّ  اّْلبَيَْع ذلُكْم خَّ
انْتُروا ّف  �اَلُة فَّ ضي�ت اّلصَّ * َف�إذَا قُّ
اأّْلَرض وَّابْتَُغ�وا مْن فَّضل اّللهََّّ وَّاذُْكُروا 

ّمْ تُْفلُحونَّ ﴾ {ّالجمعة:ّ ٩ ،ّ 10 { اّللهََّّ كَّثرا لََّعلَّكُّ
2 . اهتم�ام اّلجه�ات اأّلمني�ة بّالقض�اء نّهائي�ا 
ّعىل ّهذا اّلس�لوك ّغر اّلحض�اري، ّفرض اّلعقوبات 

اّلصارمّة
ع�ىل ّجماعة امّلتس�ولني ّوكل ّمن يّقف ّخلفهم .٣ 
. توعية امّلجتمع بّمشكلة اّلتسول ّعن ّطريق ّعرض 

بّرامج تّوعوية ّعن اّلتسول ّوارضاره ّعىلّ
املجتم�ع ّلكي يّس�اعد امّلجتم�ع ّف ّمكافحته ّعن 



ّ ّطريق اّلتلفاز ّوالصحافة ّواللوحات اّلرشادية ّف
الطرق ّواملجمعات اّلتجارية .٤ . دعوة اأّلغنياء ّلدفع 
ّفريض�ة اّلزكاة ّوالصدقة ّللتقلي�ل ّمن اّلفقر ّوالحد ّمن 
اّلتس�ول .٥ . دعم اّلجمعيات اّلخرية بّاملال ّواملعونات 

ّلتصبح ّذات ّقدرة ّعىل ّمساعدة امّلحتاجني ّوكفهم ّعّن
السؤال ّوالتس�ول .٦ . عالج ّظاهرة اّلتسول يّتم ّمن 
ّخ�الل تّوفر ّفرص ّعمل ّللمتس�ولني ّمن ّقبل اّلحكومة 

أّو اأّلعماّل
الخاص�ة أّو تّعليمهم ّحرفة ّمعين�ة تّجلب ّلهم امّلال 
ّوذل�ك ّمن ّخالل إّيجاد ورش ّعم�ل ّف ّمكاتب مكافحة 
التس�ول .٧ . تأم�ني أّنظم�ة ّرعاية ّش�املة ّم�ن ّقبل 
اّلحكوم�ة ّلكب�ار اّلس�ن ّواأليت�ام ّوذوي اّلحتياجات 

اّلخاصة ّكّي
ل يّضطروا ّللجوء إىّل اّلتسول .٨ . توفر تّسهيالت 
أّك�رب ّللتعلي�م، أّلن اّنتش�ار اّلتعليم يّس�اهم ّف ّرفع 

ّمستوى امّلجتمع اّلعلمي ّوالثقافّ
والجتماعي، ّفنادرا ّما تّجد إّنسانا ّمتعلما يّقبل 
ّعىل نّفسه اّللجوء ّللتسول .٩ . تَدوين ّقوائمَّ بّأسما 
ّء اأّلرُس اّلفق�رة، ّوتضمينها بّ�كاف ّة امّلعلومات، 

ّكمكان اّلسكن، ّوعدد أّفراّد
األرسة، ّومص�در ّدخله�ا، ّويك�ون ّذل�ك ّمن 
ّخالل اّلجمعيات اّلخرية امَّلعنية بّهذا اّل ش�أن، 
ّومنثّّم يّتّم توزيع امُّلس�اعدات اّلنقدية ّوالعينية 

بّشك ّل ّشهري.
تكون  10 . تَقديم ّقرو ّض ّحس�ن ّة ّلألرس اّلفقرة، فَّ
يرسة اّلد فع ّوبال ّفوائد، ليتمكن ّمن ّخاللها رَّ ّب اأّلرسّة  مُّ
روّع ّخا ّص بّه، يُّغنيه ّعن امُّلس�اعدات،  من إّنش�اء مَّ
ّويكون تّحت إرّشاف امّلختصني ّف اّلجمعيّة الخرية أّو 

ّمكاتب ّمكافحة اّلتسول.
11 . إجراء اّلد راس�ات اّلجتماعية اّلالزمة ّللكش�ف 

ّعن اأّلسباب اّلحقيقي ة ّللمشكلة ّوأسباب اّنتشارها،ّ
وطرحُّ تّوصيا ّت ّللحد ّمنها.

12 . توف�ر ّدور ّضياف�ة ّللمتردي�ن ّوللمعوق�ني 
ّولذوي اّلحتياجات اّلخاصة ّوإعدادهم.

1٣ . تقدي�م بّرامج ّرعاي�ة ّصحية ّللمتس�ولني ّمن 
ّخالل امّلستشفيات امّلنترة بّاململكة.

1٤ . التأك�د ّم�ن اّس�تفادة ّه�ذه اّلفئة ّم�ن ّقانون 
اّلضمان اّلجتماعي.

امّلواطن�ني  إقن�اع   .  1٥
بّرضورة 

امّلتسولني  ّعن  اإّلبالغ 
ّوعدم اّلتعاطف ّمعهم.

1٦ . القبض ّعىل امّلتس�ولني ّمن اّلجنس�يات اأّلخرى 
(ّاملقيمني) ّوترحيلهم إىّل باّلدهم.

1٧ . تفعي�ل ّدور ّمكات�ب ّمكافح�ة اّلتس�ول ّع�ىل 



ّمس�توى امّلملكة اّلعربية اّلس�عودية ّووضع ّخطة 
اّسرتاتيجيّة

لها ّفعالة ّوتوفر اّلكوادر اّلبرية امّلدربة ّواملوارد 
امّلادية ّلتنفيذ ّخطط ّوبرامج ّمكافحة اّلتسول.

املراجع
1 - البقم�ي، ّعيد بّ�ن ّمطل�ق (ّ 1٤20 ه) ّظاهرة 

اّلتسول ّف ّمدينة اّلرياض، ّرسالة ّماجستر ّغّر
منش�ورة، أّكاديمية نّايف اّلعربي�ة ّللعلوم اأّلمنية، 

اّلرياض.
2 - الجعيد، ّخالد ّعيل (ّ 1٤0٧ ّه) ّظاهرة اّلتس�ول 

ّوانتشارها ّف ّمدينة اّلطائف، امّللك ّعبّد
العزيز، ّجدة.

٣ - الحديثي، ّمس�اعد ّوآخرون (ّ 200٩ ) ّظاهرة 
اّلتسول ّف امّلملكة اّلعربية اّلسعودية، بّحّث

مدعوم ّمن ّمدينة امّللك ّعبد اّلعزيز ّللعلوم ّوالتقنية، 
ّوزارة اّلشئون اإّلسالمية ّواألوقاّف

والدعوة ّواإلرشاد، اّلرياض.
٤ - الرسوجي، ّطلعت -ّأبو اّلنرص، ّمحمد (ّ 1٩٩1 
) اّلتغر اّلجتماعي ّوالنحراف، اّلقاهرة، ّداّر الثقافة 

ّوالنر ّوالتوزيع.
٥ - شتا، ّعيل (ّ 200٤ ) امّلتسولون ّوبرامج ّرعايتهم 

ّف اّلدول اّلنامية، اإّلسكندرية، امّلكتبّة  املرصية.
٦ - الع�اديل، ّف�اروق ّمحم�ّد ) 200٦ ) ّظاه�رة 
اّلتسول، ّجامعة اّلقاهرة، ّمركز اّلبحوث ّوالدراسات 

اّلجتماعية.
٧ - الفاي�ز، ّعبد اّلعزي�ز (ّ 200٤ ) اّلبعاد اأّلمنية 

ّلظاهرة اّلتسول ّف امّلجتمع اّلسعودي، ّرسالّة
ماجس�تر ّغر ّمنشورة، ّجامعة اأّلمر نّايف ّللعلوم 

اأّلمنية، اّلرياض.
٨ - القحطان�ي، ّعب�د اّلل�ه (ّ 2001 ) اّلسياس�ة 

اّلجنائية ّلمكافحة اّلتس�ول، ّدراس�ة تّطبيقية ّعىل 
ّمدينّة

الرياض، ّرس�الة ّماجستر ّغر ّمنش�ورة، ّجامعة 
اأّلمر نّايف ّللعلوم اأّلمنية، اّلرياض.

٩ - امل�ور، ّمها( 2002 ) اّلخصائ�ص اّلجتماعية 



ّوالقتصادية ّللمتس�ولني ّف اأّلردن، ّرس�الّة ماجس�تر 
ّغر ّمنشورة، اّلجامعة اأّلردنية، ّعمان.

10 - وزارة اّلش�ئون اّلجتماعية (ّ 200٩ ) إّحصائية 
امّلتسولني ّلعاّم 1٤٣0 ، تّقرير ّغر ّمنشور،ّ

وكالة اّلوزارة ّللرعاية ّوالتنمية اّلجتماعية، اّلرياض.

المراجع
1 -البقمي، عيد بن مطلق (1420ه�) 

ظاهرة التسول يف مدينة الرياض، رسالة 
ماجستري غري

منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم 
اأملنية، الرياض.

2 -الجعيد، ّخالد ّعيل ّ(1407 ه�) ّظاهرة 
ّالتسول ّوانتشارها ّيف ّمدينة ّالطائف، ّامللك 

ّعبّد العزيز،ّجدة.
3 -الحديثي، ّمساعد ّوآخرون ّ(2009ّ 

(ظاهرة ّالتسول ّيف ّاململكة ّالعربية 
ّالسعودية، ّبحّث مدعوم ّمن ّمدينة 

ّامللك ّعبد ّالعزيز ّللعلوم ّوالتقنية، 
ّوزارة ّالشئون ّاإلساملية ّواألوقاّف 

والدعوّةواإلرشاد،ّالرياض.
4 -الرسوجي،ّطلعت 

-أبّوالنرص،ّمحمّد(1991ّ(التغريّا
الجتماعيّواالنحراف،ّالقاهرة،ّداّر 

الثقافّةوالنرّشوالتوزيع.
5 -شتا، عيل (2004ّ (املتسولون ّوبرامج 

ّرعايتهم ّيف ّالدول ّالنامية، ّاإلسكندرية، 
ّاملكتبّة املرصية.

6 -العاديل،ّفاروّقمحمّد (2006 (
ظاهرّةالتسول،ّجامعّةالقاهرة، مركّزالبح

وثّوالدراساتّاالجتماعية.
7 -الفايز،ّعبّدالعزيّز(2004ّ(االبعاّداأملنيّةل

ظاهرّةالتسوّلفيّاملجتمّعالسعودي،ّرسالّة
ماجستريّغريّمنشورة،ّجامعّةاأملريّنايف 

للعلوّماأملنية،ّالرياض.
8 -القحطاني،ّعبّدهلالّ(2001ّ(السياسّة
الجنائيّةملكافحّةالتسول،ّدراسّةتطبيقيّة
علىّمدينّة الرياض،ّرسالّةماجستريّغريّم

نشورة،ّجامعة اأملري نايف للعلوم اأملنية، 
الرياض.

9 -املور، ّمها(2002ّ (الخصائص 
ّاالجتماعية ّواالقتصادية ّللمتسولني ّيف 

ّاألردن، ّرسالّة ماجستريّغريّمنشورة،ّالجا
معّةاألردنية،عمان.

10 -وزارّةالشئونّاالجتماعيّةّ(2009(إحص
ائيّةاملتسولينّلعاّم1430ّ،تقريّرغريّمنشور،ّ
وكالّةالوزارّةللرعايّةوالتنميّةاالجتماعية،

الرياض



تعد ظاهرة التس�ول ظاهرة عاملية ل تختص بوطن 
بعينه، بل هي موجودة وبش�كل نسبي ف كل بلدان 
العال�م الفقرة والغنية، ويعرف التس�ول بأنه طلب 
اإلنس�ان للمال من األش�خاص ف الطرق العامة عرب 
استخدام عدة وسائل لستثارة شفقة الناس وعطفهم 
، ويعد أحد أب�رز األمراض الجتماعية املنترة التي 

ل يخلو منها مجتمع حول العالم.)شتا,201٤(
و يعرف الشخص املتسول بأنه الشخص الذي يطلب 
من الناس اإلحس�ان عرب مد يده له�م وطلب الرزق 
Aham- )س�واء أكان ف املحالت أو الط�رق العامة .

)2010,di
. و لقد س�اد ف مجتمعاتن�ا العربية ف اآلونة األخرة 

انتشار ظاهرة التسول بشكل كبر ،
وم�ع الزي�ادة الكب�رة ف أعداده�م وارتف�اع وترة 
التناف�س بينه�م لجذب ع�دد أكرب م�ن املتعاطفني، 
أصبح املتس�ولون يلج�أون لدعاء اإلصاب�ة بإعاقة 
ش�ديدة أو مرض مزمن، عرب استخدام معدات طبية 
مس�اندة لس�تكمال املش�هد »الدرامي« للمتس�ول 

املريض.)رشطي,2012(

وبحسب دراسة أجرتها وزارة التنمية الجتماعية ف 
األردن حول خصائص املتسولني، فإن »٩٨.٣ % من 
عينة بلغ حجمها 1٨1 متس�ول هم أصحاء، و٦.٩1 
% ق�ادرون عىل العم�ل، و٦٧ % أميون، لكن نس�بة 
كبرة من هؤلء املتس�ولني تدعي امل�رض واإلعاقة«.

)عمر,2010(
و اململكة العربية السعودية مثلها مثل الدول العربية 
الت�ي انترت فيها ظاهرة التس�ول ، وتقاس�م هذه 
الظاهرة كال الجنس�ني نساء ورجال وجميع الفئات 
العمرية من كبار وصغار، حيث أصبح التسول -إن 
ص�ح القول- حرفة يمتهنه�ا البعض حيث أظهرت 
نتائج دراسة )الش�لهوب,201٣( أن أعىل نسبة من 
املتسولت هن ممن ترتاوح أعمارهن مابني)1٤-1٥( 
سنه وقد بلغت نسبتهن)٣1.٣%(. وأن اغلبهن ممن 
ليس لديهن أي مس�توى تعليمي أو تحصيل درايس 
والالتي ش�كلن نس�بة)٦٦.٦%(. كما بينت الدراسة 
أن اعىل نسبة من املتس�ولت يسكن دورا ف املناطق 

املتجاوزة وقد بلغت نسبتهن)٦٨.٦%(.
وكش�فت نتائ�ج دراس�ة ) الرماح�ي ,201٥( أن 

تغيير فهم المجتمع لمدى سلبية ما يقوم به المتسولون

ظاهرة التسول
د. نورة إبراهيم الصويان



معظم املتسولت يتسولن لغرض توفر سبل العيش 
لعوائلهن وقد بلغت نس�بتهن)٦٦.٦%(. وأن اغلبهن 
يستغلن املناسبات الدينية لغرض التسول لستدرار 
عطف الناس دينياً هذا وقد بلغت نسبتهن)٥.٧2%((. 
وأن اغلب املتس�ولت ليس لديه�ن ضمان اجتماعي 
وهذا يكون س�بب من أس�باب التس�ول قد ش�كلن 
نس�بة)٨٨.2%( وأن الس�بب من وراء التس�ول هو 
الفق�ر ه�ذا وق�د بلغ�ت نس�بته)٧٦.٤%(, كما أن 
معظ�م املمارس�ات الش�ائعة ف مجتمع املتس�ولت 
ه�ي النحراف�ات األخالقي�ة والحتيال حي�ث بلغت 
نس�بتهن)٦٦.٦%( وه�ذا م�ؤرش ين�ذر بخط�ورة 

الظاهرة وما تخلفُه من تبعات.
وأن أغل�ب الح�وادث الت�ي تعرضت لها املتس�ولت 
أثناء ممارس�تهن للتس�ول ه�و التح�رش الجنيس 
وبنس�بة)٦2.٧%( وه�ذا مؤرش س�لبي آخر يوحي 
بخطورة ظاهرة التس�ول. كما كشفت نتائج دراسة 
)الردادي ,201٧( أن اغلب املتس�ولت يحصلن عىل 
إيراد عايل من التسول ربما ليحصل عليه الكثر من 
الرجال أصح�اب املهن املحرتمة والالت�ي أكدّن عىل 

ذلك قد بلغت نسبتهن)٧.٦0%(. 
وألن هذه الظاهرة تستفحل يوما بعد يوم ف املجتمع 
الس�عودي خاص�ة ف اآلونة األخرة وه�ذا ما أصبح 
يزعج املواطنني بكثرة ويش�وه ص�ورة املجتمع فقد 
توج�ب ع�ىل صناع الق�رار ف املؤسس�ات التعليمية 
والثقافي�ة واإلعالمية وضع املش�كلة ضمن أولويات 

الدراسة من أجل ايجادحلول لهذه الظاهرة.
ولذلك كان من الرضوري التعرف عىل :

والثقافي�ة  التعليمي�ة  املؤسس�ات  دور   •
والعالمي�ة ف توعي�ة أف�راد املجتمع من 

خطورة هذه الظاهرة.
• مقرتحات للحد من ظاهرة التسول. 

:.
املحور الس�ابع : دور املؤسس�ات 
التعليمية والثقافية والعالمية ف 
توعية أفراد املجتمع من خطورة 

هذه الظاهرة :
1.دور املؤسس�ات التعليمي�ة ف 

توعية أف�راد املجتمع من خطورة 

هذه الظاهرة:
أص�درت وزارة التعلي�م تعميم�ا إلداراتها ف جميع 
املناطق واملحافظ�ات يقيض بتوجيه املدارس »بنني، 
وبن�ات« بتنفيذ برامج توعوية للط�الب والطالبات، 
وتثقيفه�م بمكافح�ة ظاهرة التس�ول، بهدف الحد 
منها، وبي�ان أرضارها املتعددة عىل الفرد واملجتمع.       

)Street begging(
وش�دد التعمي�م ع�ىل رضورة نر ثقاف�ة مكافحة 
التس�ول ب�ني الط�الب والطالب�ات، وزي�ادة الوعي 
لديهم، من خالل الربامج الرتبوية، واس�تغالل ساعة 

النشاط، واإلذاعة املدرسية.
 وتلقت إدارات التعليم ف جميع املناطق واملحافظات 
تعميما وزاريا يقيض بتوجيه مدارس التعليم »بنني، 
وبن�ات« بتنفي�ذ برامج توعوية للط�الب والطالبات 
وتثقيفهم بمكافحة ظاهرة التسول، بهدف الحد من 
ظاهرة التس�ول، وبيان أرضارها املتعددة عىل الفرد 

واملجتمع.
وشدد تعميم حديث من وزارة التعليم موجه إلدارات 
التعليم  عىل رضورة نر ثقافة مكافحة التسول بني 
الطالب والطالبات، وزي�ادة الوعي لديهم من خالل 
الربامج الرتبوية واس�تغالل س�اعة النشاط واإلذاعة 
املدرس�ية، إضاف�ة للتعريف بدور املؤسس�ات 
الرسمية ف معالجة ظاهرة التسول وبيان 
األرضار واملخاط�ر التي تنش�أ من خالل 
ه�ذه الظاهرة. وطالب�ت التعلي�م من قادة 
املدارس بكافة املراحل »بنني، وبنات« بإرس�ال 
تقرير إلدارات التوجيه واإلرشاد وفق نموذج معد 
لذلك  )موقع وزارة التعليم السعودية,201٩ 

                                  )
الثقافي�ة  املؤسس�ات  2.دور 
املجتم�ع  أف�راد  توعي�ة  ف 

بخطورة ظاهرة التسول :

المجتمع يتحمل نتيجة 
تزايد المتسولين



ف س�ياق متص�ل، بظاهرة التس�ول أج�رى املركز 
الوطني لس�تطالعات الرأي العام التابع ملركز امللك 
عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخرا اس�تطالعا للرأي 
العام بعنوان )آراء املواطنني حول ظاهرة التسول(. 
وش�ارك ف الستطالع عينة عش�وائية من )1٤٧٩( 
مواطناً مثلت نس�بة الذكور منه�م )٦٦ %(، ف حني 
بلغت نسبة اإلناث )٣٤ %(. وقد تم تنفيذ الستطالع 
خالل 2٤ ساعة من خالل منهجية علمية اعتمدت عىل 
املقابلة الهاتفية املبارشة مع املشاركني ف الستطالع 
وكان م�ن أهم نتائجه انتش�ار نس�بة التس�ول  بني 
املواطنني ف الش�وارع واألماكن العامة بنس�بة ٤1% 
, كما اتضح من خالل نتائج التقرير أن نس�بة ٦٣% 
يدفعون للمتس�ولني بعد اس�تدارا عطفهم .) مركز 

امللك عبد العزيز للحوار الوطني ,201٩(          
كما أش�ارت أيضا دراسة )  الردادي ,201٧( إىل أن 
أكثر رشيحة من املتس�ولني بعد القبض عليهم كانت 
ف مدينة جدة بنسبة ٣٣%,تليها مكة املكرمة بنسبة 
2٥.٣% , ثم الرياض بنسبة 1٩.٤%ثم املدينة املنورة 
بنس�بة 1٦.٥%ف حني أن الدمام احتضت أقل نسبة 
من املتسولني عىل مس�توى السعودية حيث بلغت ٤

                                                        %
كم�ا حدد مجل�س ال�وزراء ف ع�ام 201٨ مهمات 
واختصاصات وزارت�ي الداخلية والعمل ف مكافحة 
التس�ول، والت�ي تتضمن إي�واء املتس�ولني، وبحث 
حالتهم الجتماعي�ة، وتحديد العوامل التي تدفعهم 
إىل التس�ول، وترحيل غر الس�عوديني.)مركز امللك 

عبد العزيز للحوار الوطني ,201٩(
٣.دور املؤسس�ات اإلعالمي�ة ف توعية أفراد املجتمع 

من خطورة ظاهرة التسول :
تعتمد وس�ائل اإلع�الم الحديثة عىل الص�ورة بكافة 
أنواعها منها الص�ورة ذات الطابع النفيس الجمايل، 

الص�ورة الش�خصية، ص�ورة التحقي�ق الصحفي، 
الص�ورة الخربية و الص�ورة الكاريكاتورية, وهذه 
األخ�رة املعروف�ة والت�ي تهيمن عىل س�وق الصور 
وذلك لعتمادها عىل التشويه والسخرية والضحك ف 
طريقة عرضه�ا ملحتواها، و الصورة الكاريكاتورية 
هي ش�حنة من املعاني مدعمة ف جملة من الخطوط 
الرمزية، التي تظهر عىل شكل عالمات ورموز وصيغ 
واش�ارات لغرض إرس�اء املعنى الذي ي�ود ويرغب 
ف نقل�ه إىل الجمه�ور. فالكاريكات�ور ف�ن تعبري 
يش�كل لغة تفاعل خاصة، عرفها فنانون رس�امون 
كاريكاتوري�ون ف نق�د األوض�اع الجتماعية ونقل 

معاناتهم واهتمامهم .)عجاج وآخرون,201٨(
وقد تناولت وس�ائل العالم بصوره�ا املختلفة ومن 
أهمها الصورة الكاريكاتوري�ة الظاهرة الجتماعية 
األكثر انتش�ارا ف مجتمعاتنا وهي ظاهرة التس�ول، 
التي تيسء إىل سمعة املجتمع وتعكر صفوه وتشويه 
صورته وتجعل املتسول يظهر بصورة املحتاج والذليل 
فهو وباء خطر يهدد املجتمع بالخراب. فعند تصوير 
ظاهرة التسول ونقلها عىل شكل صورة كاريكاتورية 
تربز تجيل التس�ول ف املجتمع واألس�باب املؤدية له 
وكذا احرتاف املتس�ولني لهذه املهنة بطريقة فكاهية 

دور المؤسسات اإلعالمية 
في توعية أفراد المجتمع 
من خطورة ظاهرة التسول



هزلية 
بس�يطة 

إىل  تص�ل 
الجمه�ور املتلقي، 

فالكاريكاتر الجتماعي 
ألن�ه  تأث�را،  األن�واع  أكث�ر 

الواقع  ي�ربز قضاي�ا وتناقض�ات 
الجتماع�ي وهذا النوع س�خريته لذعة 

وتهكمه ش�ديد وتأثره محدود، فهو يعمل عىل 
نقل معاناة املتس�ولني ف ظروف الربد القاسية وكذا 
الحرارة املرتفعة من جهة, و يربز تضايق املواطنني 

من بعض املتسولني.
فالتط�رق إىل املواضي�ع الجتماعي�ة بالعتم�اد عىل 
عن�رص املبالغ�ة والتش�ويه الباعث�ة ع�ىل الضح�ك 
والفكاهة وتعمل عىل بث أفكار لفهم هذه الرس�ائل 
،. كم�ا يعت�رب الكاريكات�ر أكثر الفن�ون الصحفية 
جذباً للمتابعني برصف النظر عن لغتهم و ثقافتهم، 
إذ يمك�ن فهم�ه و التفاعل معه حتى ل�و كان دون 
تعليقات أو كلمات شارحة له مالحظات عىل النص. 

بطريقة مبس�طة، س�هلة و فكاهية، و الرس�ومات 
الكاريكاترية و خاصة الكاريكاتر الجتماعي يقوم 
بنقل كل األحداث و القضايا التي تحدث ف املجتمع و 
املشاكل التي يعاني منها كالتسول املنتر ف العديد 
م�ن الدول ، و أصبح يش�كل ظاهرة خطرة وحرفة 
يزاوله�ا معظم العاطلني عن العمل كأس�هل طريقة 

لجلب املال. .)عجاج وآخرون,201٨(
و الرسومات الكاريكاتورية الجتماعية التي تناولت 
ظاه�رة التس�ول وعالجتها من عدة جوانب، س�واء 

بتقديم 
تعريف�ا لها 

احصائيات  تقديم  أو 
تربز ما مدى انتش�ار ه�ذه اآلفة ف 

املجتمع�ات العربية ومنها الجزائ�ر حيث أوضحت 
دراس�ة )عجاج و بن حاج الطاهر,201٧ ( املعالجة 
الصحفي�ة لظاه�رة التس�ول ف الجزائ�ر كدراس�ة 
س�ميولوجية عىل عينة م�ن الص�ور الكاريكاتورية 
باتخ�اذ جريدة ال�روق اليومي نموذج�ا لتوضيح 
أسباب التس�ول واهم املش�اكل التي تواجه املجتمع 

واملتمثلة ف الفقر والبطالة وقلة الدخل الفردي.
املحور الثامن :مقرتحات للحد من ظاهرة التسول .

إن ظاهرة التس�ول ليس�ت نتيجة عام�ل واحد, بل 
ه�ي من نتاج عدة عوامل, لذا ف�إن عالجها والوقاية 
منه�ا يتطلب العمل ف منظومة متكاملة حتى تحقق 

النتائج املرجوة منها.
أما ع�ن كيفية التص�دي لظاهرة التس�ول وعالجها 
يتطل�ب اتخاذ إج�راءات للوقاية منه�ا قبل حدوثها 
وملكافحته�ا حال حدوثها, و منُ  أه�م اآلليات التي 

يمكن اقرتاحها ف هذا الصدد :
1.تفعيل دور التكاف�ل والتضامن بني أبناء املجتمع 

ملكافحة الفقر الذي يعد من أهم أسباب التسول .
2.إنش�اء قاع�دة بيان�ات ل�ألرس الفق�رة بحي�ث 
تتضمن جمي�ع املعلوم�ات القتصادي�ة عن األرسة 
وعىل أساس�ها يمكن ادراجهم ف س�جالت الضمان 
الجتماعي وتوجيه املساعدات واملعوناتُ  الجتماعية 
حتى النقدية والعينية بصورة شهرية أو متكررة أو 

اتخاذ اإلجراءات القانونية 
المناسبة للحد من الوسائل 
االحتيالية للمتسولين



طارئة أو استثنائية.
٣. العناية باألحياء الفقرة برفع مس�توى الخدمات 
والبنية األساسية فيها ونر دور الرعاية الجتماعية 
فيها وتنفيذ برامج لشغل أوقات الفراغ لدى األطفال 

والشباب والنساء واملسنني
٤. معالج�ة ظاه�رة ت�رسب الطالب م�ن املدارس، 
وتش�جيع برام�ج مح�و ألمي�ة الكب�ار والهتم�ام 
املتخصص�ة. واملهن�ي  الفن�ي  التعلي�م  بم�دارس 

)الربيني,2011(
٥. العم�ل عىل إطالق مب�ادرة وطنية عىل مس�توى 
محافظ�ات اململك�ة العربي�ة الس�عودية للح�د من 
ظاهرة التسول، وتبنيها من قبل املؤسسات التعليمية 

والثقافية واإلعالمية .)الشلهوب,201٣(
٦. اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة املناس�بة للحد من 
الوسائل الحتيالية للمتسولني باستغالل العاهات أو 
بإحداها والتدخل الوقائي ف جميع الحالت التي تهدد 
صحة الطفل وس�المته البدنية م�ن خالل إجراءات 
الرعاي�ا البديل�ة واحت�واء أطفال الش�وارع والقيام 

بحمالت لجمع املتردين )إسماعيل,201٣(
٧.محاولة توسيع شبكة الحماية الجتماعية وتوفر 
مزيد من الدعم الحكوم�ي ودعوة منظمات املجتمع 

املدن�ي والجمعيات الخرية لإلس�هام ف دعم جهود 
201٤,Potter( ( .الدولة

٩. فت�ح دور إليواء وتأهيل املتس�ولني القادرين عىل 
العم�ل وفق تصنيفهم العم�ري وحالتهم الصحية.) 

مهمة وزارة العمل وفق التنظيم الجديد (
10. وض�ع برام�ج وطنية ملكافحة مش�كالت الفقر 
والبطالة وتمكني األرسة اقتصاديا إلعداد املرأة للحياة 
العملي�ة ف إطار سياس�ة تنموية تراع�ي التغرات 
الجتماعية والقتصادية والحاجة الفعلية للمجتمع.

2012,Namwata&Mgabo( (
11. محاول�ة إنش�اء هيئ�ة خاصة تض�م مختصني 
بالعل�وم الجتماعي�ة والرتبوية و فقه�اء مختصني 
ورشط�ة خاص�ة مؤهل�ة علمي�ا ف التعام�ل م�ع 
املتسولني، تتس�م خططها وبرامجها باملرونة إلعادة 
تأهيل املتسولني/ت وإدماجهم/ن بشكل طبيعي ف 

2010,Onoyase( (.املجتمع
12.مكافحة ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة, نظراً 

ألنها تمثل أحد أهم أسباب ظاهرة التسول.
1٣.نر الوعي العام بخطورة مش�كلة التسول بني 
الجه�ات والجمعيات األهلي�ة ذات الصلة بالظاهرة 
لرف�ع مه�ارات العاملني به�ا للوقوف ع�ىل الحجم 
الحقيق�ي للمش�كلة وطبيعته�ا, ووض�ع الحل�ول 

الوقائية والعالجية لها. �)اسماعيل ,201٣(
1٥. تضم�ني بع�ض برام�ج امل�دارس ف املراح�ل 
الدراس�ية األوىل, تعريفاً للتسول وتوضيحاً ألرضاره 

عىل الفرد واملجتمع. �
1٦.رضورة قيام وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة 
واملرئي�ة بدور مهم ف التعريف بالظاهرة, وتوضيح 

حجمها, وأرضارها. �)الحربي,2011(
1٧. تفعيل دور املواطن واملقيم ف الوقاية من ظاهرة 
التس�ول, وذلك بع�دم إعطاء أي ش�خص يطلب أو 
يس�تجدي املال ف الش�ارع أو عىل أبواب املساجد أو 
املستش�فيات أو غره�ا من األماكن العام�ة, بل يتم 
توجيه ه�ذه األم�وال وإيداعه�ا ف صناديق خاصة 

تشجيع البحوث االجتماعية 
والجنائية واإلحصائية, وتوجيهها 
نحو أبعاد هذه الظاهرة



توزع حصيلتها عىل األرس املعوزة من واقع البيانات 
الرسمية عنهم. )الردادي,201٧(

1٨� األخ�ذ بنظ�ام األرس املنتجة, فب�دلً من إعطاء 
املتس�ول مبلغاً م�ن املال فيُمكن توف�ر فرصة عمل 
ل�ه أو تعليمه حرفة أو فتح محل ل�ه ليُصبح عضواً 
منتجاً, ويُمكن أن يقوم بعض رجال األعمال ،والبنوك 
ببعض ه�ذه املش�اريع الخرية ف إطار املس�ؤولية 
الت�ي تق�ع عىل عات�ق أصح�اب رؤوس األم�وال. � 

)حمزة,2010(
وإدارة  الجتماعي�ة,  املؤسس�ات  دور  1٩.تفعي�ل 
مكافحة التس�ول, من خالل تع�اون املواطن واملقيم 

معها لتحقيق أهدافها. �
20رصد جائزة سنوية ألفضل جمعية خرية تساعد 
عىل القضاء عىل هذه الظاهرة, وترفع مستوى األرس 
الفق�رة, وتجنب بعض أفرادها اللجوء إىل الش�ارع 

للتسول والستجداء.
21� تفعيل العقوبات النظامية للتس�ول وللظواهر 
األخرى املرتبطة به مثل ظاهرة التسلل عرب الحدود, 
وه�ذا يتطلب نوع�اً م�ن املرون�ة ف مواجهة بعض 

العقبات اإلدارية والنظامية. �
22� دع�م برامج تش�غيل العاطلني ع�ن العمل من 
خ�الل تدريبه�م وتأهيلهم ليصبحوا عم�ال مهنيني 

تستقطبهم املصانع والركات.  
2٣� تش�جيع البح�وث الجتماعي�ة والجنائي�ة 

واإلحصائية, وتوجيهها نحو أبعاد هذه الظاهرة, 
ووضع الحلول الفاعلة لها. )عرفة , 201٩(

2٤.إيواء املتسولني الس�عوديني وبحث حالتهم 
الجتماعي�ة وتحدي�د العوامل الت�ي تدفعهم إىل 

التسول .)الشلهوب,201٣( 
الحتياج�ات  وذوي  األح�داث  اس�تالم   .2٥
الخاصة من غر الس�عوديني من جهات الضبط، 
وإيواؤهم وإبقاؤهم لديها لحني إنهاء إجراءاتهم.

)الشلهوب,201٣(
2٦. إنش�اء خط هاتفي ساخن خاص بمكافحة 

التسول.)الربيني,2011(
2٧.. التنس�يق مع وزارة الخارجية والعاملني ف 
مجال مكافحة التسول لتوعية األجانب الوافدين 
إىل اململك�ة ف بلدانهم بمنع التس�ول فيها وبيان 

العقوبة.)ال�ردادي,201٧(
2٩. عق�د دورات مكثفة للعامل�ني ف املكافحة، 
وتزويده�م بأح�دث التقني�ات الت�ي تح�د من 
التس�ول، وتعريفهم باألساليب الجديدة والطرق 

واآلليات التي يتبعها املتسولون.
٣0. التنس�يق مع وزارة التعليم لتضمني بعض 
املناهج الدراسية تعريفا للتس�ول وبيان أرضاره

٣1. تكثي�ف مكاتب مكافحة التس�ول للزيارات 
امليداني�ة للم�دارس والجامعات وعق�د الندوات 

التوعوية بظاهرة التسول وأرضارها . 



ظاهرة التسول من الظواهر امُلنبوذة ف املجتمع رغم 
رواجها وانتشارها؛ حيُث ينتراملتسّولون ف الشوارع 
العامة، واألزّقة، وأم�ام املحال التجارية، و الوزارات 
وف األماك�ن التي يزدحم فيها الن�اس عموماً، ورغم 
كّل الجهود وامُلحاولت املبذولة، ف س�بيل إيقاف تلك 
الظاهرة؛ إل أن بعض املجتمعات ما زالت غر قادرة 
ع�ىل اجتثاثها ، أو تغي�ر فهم املجتمع ملدى س�لبية 

وخطورة ما يقوم به املتسولون )ماهو التسول (

مصطلح التسول 
توضح معاجم اللغة العربية أن كلمة التسول مشتقة 
من مصدر س�ول أي: سأل وأس�تعطى، والسؤال ما 
يس�أل ويطل�ب، أي س�ؤال الناس أمواله�م. وينظر 
علم�اء اإلجتماع إىل التس�ول بأنه طل�ب الصدقة من 
األفراد ف الطرق العامة، كما يعرف بأنه: الستجداء 

من الغر أو مد األكف لطلب اإلحسان من الغر.
ويُقصد بالتسّول هو طلب املال من الناس عن طريق 
اس�تجداء العاطف�ة إثارتها فيهم م�ن خالل املظهر 

الذي يظهر فيه املتسول
)أسباب التسول(:

إن للتس�ول عدة أس�باب يأتي ف مقدمتها األس�باب 

الجتماعي�ة كالتف�كك األرسي م�ن خ�الل وفاة أحد 
الوالدين أو الطالق أو األب الحارض الغائب عن عائلته 
أو من خالل عالقة املتسول بالظروف املحيطة به مثل 
الظروف التي تدفع الطفل ف سن مبكر إىل الترسب من 
املدرس�ة وتدني املستوى التعليمي للمتسول وأرسته 
والخلل ف التنشئة الجتماعية باإلضافة إىل أن العامل 
القتصادي يؤثر عىل جميع أفراد األرسة وتأثره عىل 
نمو الش�خصية، وق�د يكون دخ�ل األرسة غر كاف 
إلشباع حاجات أفرادها من مأكل وملبس ومأوى مما 
يجعل منظم أفرادها يبحثون عن س�بل للخروج من 
هذا الضغط وتحرير أفرادها من الحرمان بالنخراط 
ف أعمال هامش�ية كبائع سلع رخيصة أو التسول ف 

الشوارع .
تاريخيًا كانت ظاهرة التسول مقر

ون�ة بالفقر والحتياج، وكان�ت حكراً عىل فئة معينة 
م�ن الفق�راء واملحتاجني الذين وجدوا أنفس�هم عىل 
هام�ش الحي�اة ل معيل له�م. أما اآلن فقد اتس�عت 
كثراً وأخذت أس�اليب متنوعة ومما ل ش�ك فيه بأن 
املجتم�ع بأفراده ومؤسس�اته يتحم�ل نتيجة تزايد 
املتس�ولني واملردين، وينعكس ذلك عىل الستقرار 
القتصادي والثقاف، فيصبح املتسول ضحية اإلجرام 
من الرسقات واملخدرات والدعارة، وهو بال وعي وبال 

هدف، وهذا يؤدي إىل هدم الكيان الجتماعي.

)أشكال التسول:
تتعدد أش�كال التس�ول ويصنفها بعضه�م إىل عدد 

عالقة المتسول بالظروف المحيطة



من األش�كال واألنماط وهي نتيجة لستقراء الحالت 
املقب�وض عليه�ا جراء قيامه�ا بالتس�ول ومن هذه 

األشكال:
1( التس�ول الظاهر: وهو التسول الواضح الرصيح 
املعلن وفيه يمد املتس�ول يده مستجديا بالناس أمام 

الجميع ف الطريقات ومجامع الناس.
2( التس�ول املبطن ) املقنع (: وهو التس�ول املسترت 
وراء أشياء أخرى مثل بيع السلع التافهة أو خدمات 
أخرى مثل مس�ح زج�اج الس�يارة أو أي�ة خدمات 

أخرى.
٣( التسول املوسمي: وهذا النوع من التسول يمارس 
فقط ف املواس�م واملناس�بات الخاص�ة والعامة مثل 

األعياد أو الحج أو رمضان أو املواسم السياحية.
٤( التسول العارض: وهو تسول وقتي لظرف طارئ، 
كم�ا ف حالت الطرد م�ن األرسة أو فقدان النقود ف 

السفر - عابر السبيل.
٥( التس�ول اإلجباري: ويتمثل هذا ف إجبار األطفال 
أو النس�اء عىل التس�ول من قبل ويل األمر ألي سبب 

من األسباب.
٦( التسول الختياري: وهذا النوع 

أحياناً  التس�ول يس�مى  م�ن 
حي�ث  الح�رتاف  التس�ول 

يصب�ح التس�ول هدف�ه 
الكسب والتكثّر.

٧( تسول غر القادر: 
وه�و تس�ول العاجز 
أو  املري�ض عقليا  أو 
املتخلف عقليا أو ألي 
س�بب يك�ون مانع�ا 

التكسب  من  للمتسول 
املروع

التسول ف اململكة العربية 
السعودية:

كما ذُكر ف ظاهرة التس�ول من 
أنها تُعد ظاهرة قديمة فكذلك الحال 

ف اململكة العربية السعودية فظاهرة التسول 
قديمة وارتبطت بمنطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة 
فف�ي العديد من كت�ب الرحالة الذي�ن زاروا منطقة 
الحرم�ني إش�ارة له�ذه الظاهرة ومن ه�ؤلء محمد 
لبيب البتنوني الذي زار مكة املكرمة عام ) 1٣2٧ه� 
( قب�ل قراب�ة مائة عام ووصف ه�ذه الظاهرة وهي 

كثرة املتسولني عند أبواب الحرم وطالب الوايل آنذاك 
بإقام�ة دار الضياف�ة له�م يأوون إليه�ا ولو ف مدة 

موسم الحج ) الهالبي، 1٤21ه�: ص 2٧ (.
لذلك ل يستغرب أن نجد هذا املقرتح قد تم تنفيذه ف 
عام 1٣٥٤ه� عندما أس�س مدير األمن العام ف مكة 
املكرمة مهدي بك املصل�ح - رحمة الله - داراً إليواء 
العجزة من الحجاج لوقايتهم من التس�ول، وقد نفذ 
مروع�ه هذا ف بيت اس�تأجره لهذا الغرض ف مكة 
املكرمة، وكان عدد س�كانها ف عامها األول ) ٣00 ( 
عاجز وعاجزة. ث�م تقلص العدد ف العام التايل إىل ) 
100 ( عاجز وعاج�زة. ثم صدرت موافقة امللك عبد 
العزي�ز - رحم�ه الله - عىل بن�اء دار خاصة بهم ف 
مك�ة املكرمة ع�ىل نفقته الخاصة ف ع�ام 1٣٦٣ه� 
. وف ع�ام 1٣٥٧ه� تم افتت�اح دار أخرى ف املدينة 
املنورة، وكان الهدف األس�اس من افتتاح هذه الدار 
ه�و القضاء عىل ظاهرة التس�ول ف الح�رم النبوي، 
وبخاص�ة بعد نج�اح الفكرة ف مدين�ة مكة املكرمة 

التي سبقتهم بالفتتاح بثالث سنوات.
 وتط�ور األم�ر بع�د ذلك حيث أنش�ئت 
مكات�ب خاصة ملكافحة التس�ول 
الس�عودية  العربية  اململكة  ف 
وافتت�ح أول مكت�ب عام ) 
1٣٩1ه� ( ويبلغ عددها 
اآلن اثن�ا ع�ر مكتب�ا 
مناط�ق  ف  منت�رة 
اململكة. وتختص هذه 
بمكافح�ة  املكات�ب 
التس�ول م�ن خ�الل 
املتسولني  القبض عىل 
وإحال�ة املتس�ول غر 
إدارة  إىل  الس�عودي 
الج�وازات لرتحيل�ه، كما 
املكاتب بدراس�ة  تقوم هذه 
حالة املتسول السعودي دراسة 
اجتماعية واتخاذ اإلجراء الجتماعي 
املناسب مثل: تحويله إىل مكتب العمل للبحث 
ل�ه عن عم�ل إن كان ق�ادراً، أو تحويل�ه إىل مكتب 
الضمان الجتماعي لرصف مس�اعدة مالية له أو إىل 
إحدى الجمعيات الخرية إن كان عاجز عن العمل أو 
إىل اح�د الدور الجتماعية إن كان صغراً أو مدفوعاً 

من أرسته.



تق�ول د هيف�اء  بنت عبدالرحمن بن ش�لهوب  اس�تاذة. 
التخطي�ط الجتماع�ي ان معوق�ات مكافحة التس�ول ف 

اململكة العربية السعودية :
 1. املعوقات املهنية :

- ع�دم إتاح�ة الفرصة لألخصائ�ي لاللتح�اق بالدورات 
التدريبية  .

- الس�تعانة ببعض العاملني غر املتخصصني ف الخدمة 
الجتماعية للقيام بمهام الخدمة الجتماعية.

- كثرة وتعدد مسئوليات ومهام األخصائي مما يؤثر سلباً 

ع�ىل دورة املهن�ي.
- ع�دم توفر إرشاف وتوجيه مهني متخصص لألخصائي 

ف مجال التسول .
- ع�دم تناس�ب املعلوم�ات النظري�ة وامله�ارات امليدانية 

لألخصائي مع واقع املمارسة املهنية.
2- املعوقات املجتمعية .

- قص�ور دور وس�ائل اإلع�الم ف التعام�ل م�ع ظاه�رة 
التسول.

- قلة الوعي الكاف لدي املواطنني تجاه ظاهرة التسول 
- ضعف دور أئمة املساجد تجاه هذه الظاهرة

- الش�فقة والرحمة من قبل بعض املواطنني واملس�ئولني  
- الفتقار إىل وجود إس�رتاتيجية ملكافحة ظاهرة التس�ول   

٣- املعوقات التنظيمية ؟
- قلة املوارد املالية املخصصة ملكافحة ظاهرة التسول 

- عدم كفاي�ة عدد األخصائيني العامل�ني مع حجم العمل 
املهني ف املكتب.

- عدم قدرة األخصائي عىل الس�تفادة من املؤسسات ذات 
العالقة بمواجهة مشكلة التسول.

- ع�دم توف�ر أماك�ن خاص�ة ملمارس�ة األنش�طة وعقد 
الجتماعات والندوات واملحارضات ف املكتب .

ظاهرة التسول في المملكة العربية 
السعودية في زيادة مستمرة

د هيفاء  بنت عبدالرحمن بن شلهوب



- عدم توفر وسائل اتصالت تمكن األخصائي من ممارسة 
دورة املهني  .

- ع�دم وجود توصيف واضح ل�دور األخصائي ف مكاتب 
مكافحة التسول  .

 مقرتحات الحد من املعوقات الخاصة بمكافحة التسول ف 
اململكة العربية السعودية :

 - وض�ع نظام واضح ملكافحة ظاهرة التس�ول؛ حيث إن 
اإلجراءات املتبعة مع املتس�ولني غر واضح�ة ويوجد بها 
بع�ض الثغرات والنقص، مما يجع�ل النظام غر كاف ف 
مج�ال املكافحة، وبالتايل يجب إع�ادة صياغته أو وضعه 
من جدي�د، ومراعاة الحزم ف تطبيق هذه األنظمة، إضافة 
إىل إعالن العقوبات املطبقة عىل املتسولني ف وسائل اإلعالم 

املختلفة والتأكيد عىل تطبيقها.
- تصمي�م خط�ة ملواجه�ة مش�كلة التس�ول ف املجتم�ع 
الس�عودي تبدأ بمرحلة الدراس�ة والتشخيص لتحديد من 
هم املتسولني وحجمهم النسبي ف املجتمع, ثم تأتي مرحلة 
الوصف بتحديد الس�مات األساس�ية للمتس�ولني ثم تليها 

مرحلة وضع السياسات واملعالجات املناسبة.
- وض�ع الخطة وتقدير امليزانية الالزم�ة للتنفيذ وتحديد 
األه�داف التنموية والتأهيلي�ة ثم تحديد امل�وارد البرية 
والتنظيمي�ة الالزمة للتخطي�ط ولتنفيذ هذه السياس�ات 
عىل الواق�ع بتحويلها إىل برامج قابلة للتنفيذ ويتم التنفيذ 
بتحديد املدة الزمنية املناس�بة وتوزيع املهام واملسؤوليات 

عىل القائمني بتنفيذ الخطة.
- املتابعة والتقويم لس�ر العملي�ات التخطيطية املوجهة 
ملعالجة مش�كلة التس�ول والتأكد من إنج�از مهام تنفيذ 
الخطة وفق الفرتة الزمنية املحددة لها، واإلرشاف والرقابة 
املس�تمرة ملتابعة س�ر تنفيذ العمليات التخطيطية وعقد 
اجتماعات دورية بني املخططني واملنفذين إجراء دراسات 

تقويمية للربامج املنفذة.
- إنشاء إدارة جديدة مس�تقلة مختصة بمكافحة التسول 
وعدم الكتف�اء باإلدارة العامة ملكافحة التس�ول ف وزارة 
الشؤون الجتماعية التي تتبع لها مكاتب مكافحة التسول 
ف اململكة، واملطالبة بإنش�اء إدارة مس�تقلة ف هذا املجال 
تق�وم بجميع إج�راءات املكافحة بدلً م�ن الوضع القائم 
حاليًّا الذي نتج عنه تش�تيت الجهود ب�ني مكتب مكافحة 
التس�ول والرط�ة وإدارة متابعة الوافدي�ن بالجوازات، 
ويجب أن تضم هذه اإلدارة مسؤولني من وزارات: الشؤون 
الجتماعي�ة، والداخلية )الضباط(، والش�ؤون اإلس�المية 

والدعوة واإلرش�اد، والصحة.
- إع�ادة هيكل�ة مكاتب مكافحة التس�ول م�ن النواحي: 
الجغرافي�ة، واإلداري�ة، والفني�ة، والتمويلي�ة، وذلك عىل 
النحو التايل: تقسيم مكتب مكافحة التسول إىل عدة فروع 
ف أحي�اء املدينة الواحدة، وربما يتطل�ب األمر وجود أكثر 
من فرع ف األحياء ذات الكثافة الس�كانية العالية، ويقرتح 

أن يكون املبنى واس�ًعا بحيث يضم جناًحا مناس�بًا إليواء 
الحالت وإعادة تأهيلها، مع ربط تلك الفروع بشكل كامل 
آليًّا بخدمة التصالت الالسلكية مع املكتب الرئييس ملكافحة 
التسول، وربط املكاتب بالوزارات واإلدارات الحكومية ذات 
العالقة مثل: مكتب الضمان الجتماعي، ومراكز الرطة، 
ووزارة الصحة ومراكزها ومستشفياتها، ووزارة التعليم، 
والجمعيات الخرية، واملؤسسات العاملة ف مجال التدريب 
والتوظيف. وتوف�ر الدعم املادي ال�الزم، ووضع ميزانية 
كافية للمكاتب للقيام بأعمالها عىل أكمل وجه، وتدعيم تلك 
املكاتب بكوادر إدارية حديثة، مع تدريب من يمكن تدريبه 
من الكوادر الس�ابقة، والرتكيز عىل استحداث نظم العمل 
اإلدارية املالئمة ألهداف مكافحة التسول، والهتمام بتوفر 
نظم املعلومات اإلحصائية املعينة عىل رسعة أداء الخدمات 
ف تلك املكاتب. ويمكن الستعانة ف هذا املجال باملؤسسات 
األكاديمية املتخصصة ف ش�ؤون اإلدارة مثل: الجامعات، 

ومعهد اإلدارة العامة، وبعض املراكز الخاصة.
- تزويد املكات�ب بهاتف عمليات )خط س�اخن( ملكافحة 
التس�ول معلن عنه مسبًقا للعامة، وذلك عىل غرار خطوط 
الدوريات األمنية واملرور والدفاع املدني؛ لالتصال به فوًرا 
لإلبالغ عن أي شخص متسول أو مكان أو منطقة يكثر فيها 
التسول مثل: املساجد واألسواق، حيث يساعد ذلك ويسهم 
ف جه�ود املكافح�ة من خالل تع�اون املواطن�ني باإلبالغ 
عن بعض حالت التس�ول التي قد تغف�ل املكاتب عنها أو 
ل تلحظه�ا، مما ي�ؤدي إىل تكامل الجه�ود وتضافرها ف 



مكافحة هذه الظاهرة من خالل التعاون بني املسؤولني عن 
املكافحة واملواطنني، م�ع وضع حوافز ومكافآت للمبلغني 

للتشجيع عىل التعاون مع مكاتب مكافحة التسول.
- تفعي�ل دور الفرق امليدانية ملكافحة التس�ول وتكثيفها 
ف القيام بمتابعة املتس�ولني والقب�ض عليهم؛ حتى تؤدي 
دورها عىل الوجه املطلوب، وعدم الرتكيز عىل مناطق دون 
أخرى، كذلك اس�تمرار عم�ل هذه الفرق عىل م�دار اليوم 
م�ع تكثيف العمل ف بعض األوق�ات مثل أوقات الصلوات 
وف ش�هر رمضان، إضافة إىل إيجاد ف�رق مكافحة رسية 

للتمويه عىل املتسولني لزيادة فاعلية املكافحة.
- تغر اسم مكتب مكافحة التسول؛ ألن لهذا املسمى دللت 

سلبية كثرة، منها:
• إثب�ات وتأكي�د وجود ظاه�رة منت�رة ف اململكة وأنها 
أصبحت هاجًس�ا يش�كل خطًرا عىل املجتم�ع )علًما بأنها 
مشكلة أمنية ف املقام األول بحكم أن معظم املتسولني من 

املقيمني(.
• احرتام إنس�انية ومشاعر املقبوض عليهم وباألخص من 
املواطن�ني عندما يتطلب األمر تدخل أقاربه أو أحد معارفه 
ف إنهاء إجراءات خروجه، ومنها مراجعة مكاتب العمد أو 

الرط... إلخ.
المصادر:

- الشلهوب ،  )2011( ، » فاعلية مكاتب مكافحة التسول ف 
معالجة وضع املتسول السعودي ، دراسة تقويمية مطبقة 
عىل مكاتب مكافحة التسول ف اململكة العربية السعودية ، 
بحث مدعوم ، وزارة الش�ؤون الجتماعية ، املركز الوطني 

للدراسات والتطوير الجتماعي .
-  الش�لهوب ،  )2012( ، معوق�ات مكافح�ة التس�ول ف 
اململكة العربية الس�عودية دراسة مطبقة عىل األخصائيني 
واألخصائيات الجتماعيات ف أجهزة مكافحة التس�ول ف 
اململك�ة العربية الس�عودية  ، الرياض ،ءءءءء منش�ور ف 
املجلة العربية للدراسات المنية والتدريب املجلد 2٩ العدد 
٥٧ رجب 1٤٣٤ه تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم 

المنية .
واشارت د  ان غالبية املتسولني، 
بحس�ب الدراس�ة ذاته�ا، إىل 
األس�واق، وينت�رون عن�د 
واملس�اجد  املرور  إش�ارات 
إىل  والذه�اب  واألرصف�ة، 

املنازل.
دراس�ة  اش�ارت  كم�ا 
الشلهوب )2010م( اىل  
أن أغلبي�ة أف�راد عينة 
الدراسة من املتسولني 
 )  %٣0.٣  ( بنس�بة 
يتس�ولون ف الرياض 

و أن ) ٦0.٦% ( من عينة الدراسة وهم الفئة األكثر من فئة  
اإلناث ،و              ) ٥٣.0%( من إجمايل أفراد عينة الدراسة 
من فئة  الش�باب وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة،  
وأن ) ٣٩.٤% (من عينة الدراسة  من فئة املتزوجون ، وأن 
الفئ�ة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة مس�تواهم التعليمي 
أمي بنسبة  )٤٨.٥  %(. و)٧1.2%( من إجمايل أفراد عينة 
الدراسة ليس لديهم مهنة يزاولونها غر التسول وهم الفئة 
األكث�ر من أف�راد عين�ة الدراس�ة. و) ٥٦.1  % (من عينة 
الدراسة يتسولون ف املساجد ،  وأن ) ٤٨.٥%  (من إجمايل 
أفراد عينة الدراس�ة الوقت املفضل لديهم للتس�ول املس�اء 

وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة.
واعتمدت متسولت وس�يلة للتحايل عىل األجهزة الرسمية 
عرب استخدام األطفال ف ممارسة التسول، مع عدم ظهور 
النس�اء، تحس�باً للتوقيف خالل حم�الت املتابعة ف حال 
القبض عىل متسولت. ويؤدي استغالل األطفال ف التسول 
إىل تعريض املتسببني إىل عقوبتني، األوىل التسول، والثانية 

التجار ف البر )األطفال(.
وق�درت رشط�ة املنطق�ة الرقية نس�بة األطف�ال الذين 

يمارس�ون التس�ول ويتم توقيفهم بحوايل ٣٣ ف املئة.
فظاهرة التس�ول ف اململكة العربية السعودية ف زيادة 
مس�تمرة وارتفاع مّط�رد خالل الس�نوات األخرة، وأن 
حج�م املش�كلة يتج�ه إىل أن يكون ظاه�رة ف املجتمع 
الس�عودي األمر الذي يرتتب عليه العديد من املش�كالت 
األمني�ة والجتماعية والقتصادي�ة والصحية. مما يؤكد 
ع�ىل  أهمية تفعيل مهنة الخدم�ة الجتماعية ف املجتمع 
الس�عودي ف مجال مكافحة التسول  ملا يمكن أن تقوم 
به هذه املهنة إذا أديت عىل الوجه املطلوب، من دور فاعل 
ف مساعدة أفراد املجتمع عىل زيادة أو استعادة قدراتهم 
عىل األداء الجتماعي، والتصدي للمش�كالت والعمل عىل 
حلها، ومنها مش�كلة الفقر والحاجة، ولتوفر الظروف 
الجتماعية التي تس�اعد عىل تنمية واس�تثمار قدراتهم 
لتدعي�م حياة اجتماعي�ة أفضل تتفق وأه�داف التنمية 
الجتماعية للمجتمع ومعتقداته اإليمانية الراس�خة من 
خالل األدوار املتعددة التي يمكن أن يقوم بها األخصائي 
الجتماعي وأهمها الدور التخطيطي التوجيهي 
ع�ن  كمداف�ع  التنفي�ذي  ودورة 
ومصالح  احتياج�ات 
ف  الفق�رة  الفئ�ات 
،ومطال�ب  املجتم�ع 
بتوفر خدمات مناسبة 
له�م ، ودوره كوس�يط 
املنظمات  وب�ني  بينه�م 
ف  األخ�رى  واملؤسس�ات 

املجتمع .



االن معنا د تركي الشاللي.  جامعة حائل حول معوقات التسول  مشيرا  الي عدة نقاط من اهمها. هي 
استغالل العاطفة اإلنسانية وبساطة المجتمع وحسن النية في التعامل وحسن الظن تجاه المتسولين 
طبعا نظرة المجتمع للمتسول بنظرة العطف والشفقة يحد من تجريم هذه الظاهرة وال يمكننا تجريمها 

إال باستيفاء الحلول المناسبة لمعالجتها.
النقطة الثالثة التسول وسيلة سهلة للتكسب غير المشروع فبالتالي فهو طريق ممهد للحصول على 

المال بدون بذل جهد او التعليم او التطوير او االلتزام.
النقطة الرابعة هي غياب التكامل بين المؤسسات المعنية وبما أن األسباب التي تغذي ظاهرة التسول 

عديدة فال يمكن تولي جهة ما عبء المعالجة لوحدها وذلك لتباين التخصصات والصالحيات سواء األمنية 
او اإلقتصادية أو التشريعية ولذلك يجب توحيد الجهود وتنسيقها نحو هدف مشترك. 

النقطه السادسه
هي غياب أو تقصير المؤسسات المعنيه في اداء دور االجتماعيه او الرسميه  سواء على مستوى 
مسببات نشوء الظاهره اوعلى  مستوى المعالجه طبعًا هنا النتحدث عن معالجه هنيه ولكن يجب 
ان تكون جهود مؤسسيه  بمعنى انها تكون ذات طابع دائم  ألن التسول ظاهره اجتماعيه والظواهر 

االجتماعيه باقيه مابقي المجتمع ولن تنتهي اال بنهاية المجتمع لذلك تطبيق حل معين لفتره محدوده 
لن يكون كافيًا النقطه السابعه  هي ثقافة التسول لذلك العالج يجب ان يوجه الى تغير القناعات وكسر 

دائرة الفقر ببرامج موجهه لرعاية هذه الفئات طبعًا لالسف المالحظ اآلن ان هذه الثقافه بدأت باألنتشار 
والتوسع  بالتأكيد ان هناك عوامل عديدة لترسيخ ثقافة التسول منها الفقر والجهل والمرض نقطه هامه 

في استمرار ظاهرة التسول وهي وجود شبكات وتنظيمات سريه تدير جزء كبير من عمليات التسول  
وبطبيعة الحال لها مصالح  كبرى من  استمرار ظاهرة  التسول وكذلك وجود الجاليات االجنبيه المخالفه 

الن اغلب المتسولين من االجانب وخصوصًا نساء واطفال طبعًا هذا اليعني ان تجرد الفرد من انسانيته 
عند التطرق لمعالجة هذه الظاهره حتى وان كانت شاذة او سلبيه وغير مرغوب فيها بل يجب النظر الى 

المتسولين خصوصًا المباشرين من اطفال ونساء بأنهم ضحايا اما لعصابات استغلت ضعفهم وحاجتهم 
او حتى لخلل في األنظمة األجتماعيه اللتي يقوم عليها المجتمع لذلك من الواجب قبل محاولة التجريم 

يجب التأكد من اتخاذ كافة االسباب اللتي تحفظ االنسان قيمته وكرامته وذلك من خالل توفير فرص 
العمل والرعايه الصحيه وتوفير التعليم والتوزيع العادل لثورات المجتمع وتطبيق القوانين اللتي تحقق 

العداله ألفراد المجتمع

تركي الشاللي معوقات التسول



 وكما هو متبع ف عالم املتس�ولني حيث يستخدم بعض 
املتس�ولني طرقا ووس�ائل متعددة من اج�ل الحصول 
عىل املال بما ف ذلك اس�تغاللهم للمناسبات الدينية من 
اجل ان ينال اس�تعطاف الناس وتزداد هذه الظاهرة ف 
ش�هر رمضان املبارك هذا الش�هر الفضي�ل الذي تكثر 
في�ه العطايا. إىل جانب موس�مي الح�ج والعمرة حيث 
يتق�رب فيها املعتمر والحاج إىل خالقة بكل صور البذل 

والعطاء.
ونتيج�ة لمته�ان الكثر م�ن مقيم�ني ومتخلفي الحج 
والعمرة واملواطنني وتش�كيل الجماع�ات املمتهنة لهذه 
الظاه�ر تظه�ر العديد من اآلث�ار الجتماعي�ة واألمنية 
والقتصادية لهذه لظاهرة التس�ول وف هذه الوقفة من 
املحور الخامس سوف نركز عىل اآلثار القتصادية املرتتبة 
عىل هذه الظاهرة خاصة إذا ما اتخذ بعض املتسولني هذا 
العمل كمهنة يتكس�ب منها لقمة عيشه، وبالتايل يصبح 
عالة عىل غره وعىل مجتمعه بينما يركن هو إىل الكس�ل 
والراحة والخمول وهؤلء املتس�ولون يكونون  عبئا عىل 
املجتمع وعىل القتصاد الوطني باعتبار انهم يستهلكون 
م�ا يحصلون عليه دون مقابل ول ينتجون ش�يئا يخدم 

املجتمع هذا من ناحية اما من ناحية أخرى.

فإن بعض املتس�ولني خاصة الوافدي�ن يجمعون مبالغ 
طائلة يتم تحويلها اىل خارج البلد.

تش�كل عصابات التس�ول التش�غيلية فهناك عصابات 
متخصصة تقوم بتش�غيل بعض هؤلء املتسولني مقابل 

حصولهم عىل نسبة بسيطة من املال.
استغالل النس�اء واألطفال واس�تغالل عاطفة املجتمع 
املس�لم وخصوصاً النس�اء ف الب�ذل والعطاء وحصول 
املتس�ول ع�ىل املال باس�تعطاف النس�اء ب�كل الطرق 

والصور.
من يمتهن هذه الظاهرة عىل املستوى الشخيص يحصل 
عىل كثر من األموال وهذا يش�جع عىل انتشار البطالة ف 
املجتمع مما يزيد ف اعداد العاطلني عن العمل ويش�كل 

عبء عىل الدولة وعىل املجتمع.
من يق�وم بمهنة التس�ول إن جاز تس�ميتها بذلك فهو 
مس�تعد ان يبيع رشفه وكرامته م�ن أجل الحصول عىل 

املال. 
انتش�ار الس�لوكيات الالأخالقية املنافية للدين ولثقافة 
املجتمع. كمتهان النس�اء للدعارة واس�تغاللهن برتويج 

املخدرات، وسهولة استمالتهن للجماعات اإلرهابية.
تعد ظاهرة التسول ظاهرة مرفوضة وغر حضارية كما 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية المترتبة على 
ظاهرة التسول وأثرها على الفرد والمجتمع.

تعد ظاهرة التسول تعد من الظواهر املنترشة يف الوقت الراهن 

حيث لم تكن مألوفة من قبل إال أنها بدأت يف االنتشار 

م�ع مرور الوقت وم�ع تزايد عدد الق�وى العاملة 

الواف�دة، والحجاج واملعتمرين يف مواس�م الحج 

والعمرة وما يعقب ذل�ك من تخلف لهم ، وهذه 

الظاه�رة أصبح�ت مقلقة للمجتم�ع بجميع 

فئاته الس�يما ما ينتج عن هذه الظاهرة من 

آثار اجتماعي�ة واقتصادية تطال كٍل من 

الفرد واملجتمع.

الدكتورة / دالل محمد الحربي أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد



أنها منافي�ة للفطرة والكرامة، ومخالف�ة لتعاليم الدين 
اإلسالمي الحنيف.

ومما تجدر اإلش�ارة له تعدد اش�كال وأنواع التسول اذ 
ظهر ف اآلونة األخرة تس�ول عمال النظافة س�واء عند 
املس�اجد او اإلش�ارات او ع�ىل الطرق�ات العام�ة وعند 

الصيدليات ومجمعات املدارس.
التس�ول اللكرتون�ي وهو ش�كل من اش�كال التس�ول 
الحديث�ة حيث يحصل املتس�ول عن طري�ق تواجده ف 
وس�ائل التواص�ل الجتماع�ي وطلب املس�اعدة ورشح 
ظروف�ه القتصادية متحايٍل بذلك ومس�تغال وجوده ف 
الفضاء الفرتايض. قد يكون رجل او امرأة او إرهابي او 
غر مواطن._ ومما س�بق يضح ما لظاهرة التسول من 
آثار اجتماعي�ة واقتصادية يج�ب أن تتظافر وتتكاتف 
كاف�ة الجهود لعالجه�ا والتعامل معها بأس�لوب علمي 
مدروس، وبش�كل صحيح للحد من فاقمها وانتش�ارها 

وذلك بوضع القوانني الرادعة ملن يمتهنها.
_ وللتس�ّول أس�باب عديدة ومتنوعة إل أنه�ا ف النهاية 
جميعه�ا تهدف اىل الحصول عىل املال فمع مرور الوقت 
قد يتحّول التس�ّول نفس�ه إىل دافع ومش�جع لآلخرين، 
وإذا وصل املتس�ّول إىل حد الكتفاء واإلش�باع أو ترّقى 
ليصب�ح من طبقة األثرياء فيتحول اىل ممتهن للتس�ّول 

مدى الحياة 
 _ ومن أهم أسباب التسول 1- الفقر والذي يدفع بعض 
الناس اىل التوجه اىل هذه الوسيلة من اجل الحصول عىل 
لقم�ة العيش 2- الكس�ل والخمول ، وع�دم بذل الجهد 
العق�يل والعضيل باتخ�اذ عمل معني أو حرف�ة معينة، 
فيجد املتس�ّول له مجالً للحصول عىل املال الالزم دون 

تعب أو جهد يبذله.
وغالباً ما يكون املال املحّصل عليه من التسول أكثر بكثر 
مما لو اتخذ عمالً عضلياً أو عقلياً، ٣-  الحروب التي تمر 

به�ا بعض الدول والتي أدت اىل ترد أبنائها وهجرتهم 
اىل الخ�ارج للبحث عن لقم�ة العيش ، ٤-  نقص العقل 
واإلعاق�ة التي قد تدف�ع البعض اىل امته�ان هذه املهنة 
٥- ممن يفقدون املعيل كاليتيم واألرملة قد يلجؤون اىل 
التسول من اجل الحصول عىل املال، ٥- الرتبية الخاطئة 
ف مرحل�ة الطفولة، وتعليم األطفال ع�ىل طلب الحاجة 
م�ن الغر قد تكون س�ببا لدفع هؤلء األطفال للتس�ول 
٦- بع�ض من األرس تمتهن ويت�وارث بعض األبناء من 

آبائهم. مهنة التسول.
_ نظرة الريعة اإلسالمية لظاهرة التسول وألن الريعة 
اإلس�المية رشيعة ش�املة، ولم تغفل معالجة أي قضية 
من قضايا املجتمع املس�لم، ومن بينها ظاهرة التس�ول 
وس�ؤال الناس، فقد وضع النبي عليه الصالة والس�الم 
منهج�اً واضحاً يقيض عىل هذه الظاهرة حينما حث عىل 
طلب الرزق بالس�عي والكد والعمل بعي�داً عن التعطل 
والتواكل عىل الغر، وف الحدي�ث النبوي الريف: )ألن 
يَحتط�َب أحُدكم ُحزَم�ًة عىل ظهِره، خرٌ من أن يَس�أَل 
أََحًدا، فيُعطيَه أو يمنَعه( ]صحيح البخاري[، كما تحدث 
عن صورة من يسأل الناس كثراً ف الدنيا حني قال: )ل 
تزاُل املس�ألُة بأحدكم حتى يَْلقى الل�َه، وليس ف وجِهه 

ُمْزَعُة لحٍم( ]صحيح مسلم[.
القتصادي�ة  األبع�اد  نوج�ز  أن  نس�تطيع  خالص�ة  
والجتماعي�ة املرتتب�ة ع�ىل ظاهرة التس�ول وأثرها عىل 

الفرد واملجتمع. بعدة نقاط كالتايل
 نش�وء أرضار أخالقي�ة وس�لوكية واجتماعي�ة وأمنية 
ونش�ل وفس�اد أخالق وترويج مخ�درات ودعارة تحت 

ستار التسول.
 تش�ويه ص�ورة املجتم�ع والتأثر عىل س�معة املواطن 
خاصة بتواجد هؤلء املتس�ولني عند املساجد والطرقات 
واشارات املرور واملطاعم واملستشفيات والبنوك واألماكن 

العامة األخرى.
انتشار نزوة الحصول عىل املال بأية 
طريقة مما يشجع عىل الكسل وعدم 

الرغبة ف العمل.
تلح�ق  الت�ي  الجس�دية  األرضار 
باملتس�ولني خاصة األطف�ال منهم، 
نتيج�ة التع�رض ألش�عة الش�مس 

لوقت طويل.
حرم�ان األطف�ال م�ن حقوقهم ف 

األمان والستقرار والتعليم.
انتش�ار األمراض النفس�ية بس�بب 
نشوء األطفال املتسولني ف الشوارع 
ورؤيتهم لغرهم من األطفال الذين 

ينعمون بحياة مريحة ومرفهة.
شكراً لكم



ل بأنّه الشخص الذي يطلُب  ويُعّرُف الّشخُص املتسوِّ
من النّاس اإلحس�ان، عرب َمّد يده لهم وطلب الرزق 
س�واًء أكان ف املحالت أو الّطرق العامة وقد شهدت 
ظاهرة التسول ف اململكة ارتفاعاً وتزايداً مضطرداً 
مع الخوف من انتشارها بني أفراد املجتمع، إذ سببت 
مش�كالت أمني�ة واجتماعية واقتصادي�ة وصحية، 
بسبب تزايد املتسللني عرب الحدود، وكذلك املتخلفني 
ع�ن املغ�ادرة بع�د أداء الحج والعم�رة، إضافة إىل 
تعاط�ف الناس مع ه�ذه الفئ�ة، ما يحيل 
التس�ول إىل م�رض خط�ر ي�رضب جذور 

املجتمع ويهدد بمحو صورت�ه الحضاري�ة
بعنوان  دراس�ة  واك�دت 
التس�ول  »ظاه�رة 
الجتماعي  وأثرها 
ي  د قتص�ا ل ا و
ف  واألمن�ي 
 » ية د لس�عو ا
باح�ث  أعده�ا 
الجتم�اع  عل�م 
ف جامعة امللك س�عود 
الدكت�ور مس�اعد الحديثي 
ونرتها »الحياة«، كش�فت 
أن مدين�ة ج�دة تض�م أكرب 
رشيح�ة م�ن املتس�ولني ت�م 
القب�ض عليه�م، بنس�بة ٣٣ 
ف املئ�ة، تليه�ا مدين�ة مكة 
املكرمة، بنس�بة 2٥.٣ ف 

املئة، ث�م الرياض 1٩.٤ ف املئة، واملدينة 
املنورة 1٦.٥ ف املئ�ة. ف حني احتضنت 

الدمام أقل نس�بة تسول عىل مستوى مدن 
الس�عودية بأربعة ف املئة

وف دراس�ة أخ�رى نرته�ا مجلة »دراس�ات 
إسالمية« الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية 

والدع�وة واإلرش�اد، أن الفئة العمرية للمتس�ولني 
م�ن س�ن 1٦ إىل 2٥ عام�اً يمثل�ون 2٤.٦ ف املئة، 
بينما بلغت نس�بة الفئة العمرية من ٤٦ عاماً فأكثر 

22.٥
ل يُمِكن تقس�يم أنواع التسّول إىل عّدة  أنواع التس�وُّ

أنواع، هي:
تس�ّول الجانح: هو التّس�ول ال�ذي تُصاحبه أفعاٌل 
إجرامية كالرّسقة؛ حيُث يُس�ّهل غطاء التس�ّول عىل 

املتسّول ُممارسة هذه األفعال اإلجرامية
تس�ّوٌل مبارش: يُس�ّمى أيضاً بالتسّول الّظاهر وهو 
التس�ّول الرّصيح ال�ذي يطلُب فيه املتس�ّول املال، 
ويتم عن طريق ارتداء مالبس ممزّقة ومتّس�خة أو 
مّد يده للمارة أو إظهاِر عاهٍة ُمعيّنة لديه، أو ترديد 
عباراٍت ُمعيّنة كعبارات الّدعاء التي تستثر عاطفة 

الناس أو الجمع بني أكثر من وسيلة منها
تسّول غر مبارش: يُسّمى أيضاً بالتسّول غر الّظاهر 
أو امُلقنّع، وهو أن يس�ترت امُلتس�ّول خل�َف خدمات 
لع  رمزيّة يقّدمها للناس؛ كَدعوتهم لِراء بعض السِّ
الخفيفة كاملناديل الورقية أو ُممارس�ة عمل خفيف 

كمسح زجاج السيّارات أو األحذية وغرها.
تسّول إجبارّي: هو التسّول الذي يُجرب فيه املتسّول 

د. سهام ضيف اهلل الفايدي .

استاذ االرشاد النفسي المساعد بجامعة حفرالباطن .

التسول في المملكه العربيه السعودية
و أثره االجتماعي و االقتصادي و االمني
تعد ظاهرة التس�ّول َظاهرًة عامليًّة ال تختصُّ بوطٍن بعينه، بل هي ُمنترشٌة 

يف كّل بُلدان العالم الفقرية والغنيّة، ويُعرَُّف التّسول بأنّه َطلُب اإلنساِن املاَل 

من األشخاص يف الطُّرق العامة، عرب اسِتخدام عّدة َوسائل الستثارة َشَفقة 

الن�اس وَعطفهم ويُعّد أحَد أبرز األمراض االجتماعية امُلنترشة الذي ال يخلو 
منها ُمجتمع حول العالم



عىل ممارس�ة هذا الفعل كحالت إجبار األطفال عىل 
ذلك

تس�ّول اختي�ارّي: هو التس�ّول ال�ذي ل يَكون فيه 
املتسّول مضطّراً ليشء سوى رغبته ف كسب املال.

تسّول موسمّي: هو التسّول الذي يكوُن ف امُلناسبات 
واملواسم فقط كمواسم األعياد وشهر رمضان.

تسّول عارض: هو التسّول الذي يكوُن طارئاً وعاِبراً 
لحاجة ماّسة حّلت للشخص؛ كالّشخص الذي ضّل 
طريق�ه أو أضاع أمواله ف الغربة، حيُث ينتهي هذا 
النّوع من التسّول بانتهاء حاجة الشخص امُلتسّول.
تسول الش�خص القادر: هو التسّول الذي يُمارسه 
الّش�خص امُلقتدر عىل العمل والكس�ب، لكنّه يُحبّذ 

التسول.
تس�ّول غر الق�ادر: ه�و التّس�ول الذي يُمارس�ه 
الّش�خص العاجز أو املريض واملتخّلف عقلياً؛ حيُث 
يوض�ُع ف دور الرعاية امُلخّصص�ة له حني القبض 

عليه.
ل أسباب عّدة، منها: ل للتسوِّ اسباب التَّسوُّ

ازدي�اد الفق�ر وانتش�اره ليش�مل أع�داداً أكرب ف 
امُلجتمعات ويعترب الس�بب الرئي�يس ف جميع دول 

العالم وليس فقط ف اململكة
عدم توفر نظام حكومي قوي وش�امل لرعاية كبار 
الس�ن واأليتام وذوي الحتياج�ات الخاصة مما قد 
يدف�ع البع�ض ممن ل يق�وون عىل إعالة أنفس�هم 

للتس�ول وطلب املال من اآلخرين.
ازدياد نس�ب البطالة لدى الّش�باب وتدني مستوى 

التعليم 
اإلدمان ع�ىل املخدرات، فمدمن املخ�درات عندما ل 
يجد املال لرائه يدفعه ذلك للتس�ول للحصول عىل 

ً املال، ويصل به األمر لرتكاب الجرائم أيضا
ضع�ف التوكِّل عىل الله والثّق�ة برزقه؛ حيُث ضِمن 
الل�ه للكائنات جميع�اً رزقها، قال تع�اىل: )َوَما ِمْن 
َدابَّ�ٍة ِف اأْلَْرِض إِلَّ َعىَل اللَِّه ِرْزُقَها َويَْعَلُم ُمْس�تََقرََّها 
َوُمْس�تَْوَدَعَها ُكلٌّ ِف ِكتَ�اٍب ُمِب�نٍي(، كما ق�ال: )َوِف 
َماِء َواأْلَْرِض  َماِء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن* َفَوَربِّ السَّ السَّ

َُّه َلَحقٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَنِْطُقوَن(. إِن
تفضي�ُل بعِض النّ�اس الراحة والكس�ل عىل العمل 
والنش�اط، مّما يدعوه�م للتس�ّول باعتبارها ِحرفًة 

ُمريحة وُمجدية.
تراُج�ع ال�ّدور الجتماع�ي بني النّ�اس ف امُلجتمع، 
وغياُب الّش�عور بالعدالة  الجتماعية  ا من أس�باب 
انتشار التس�ول ف الس�نوات األخرة، الحروب وما 
تسببه من هجرة ولجوء وترد وفقر وحاجة ومرض 
وإعاقات، ما يساهم ف ازدياد ظاهرة التسول بشكل 
كبر  تش�جيُع بعِض النّاس للمتس�ّولني؛ إذ يغلبهم 
ش�عور الرأفة والعط�ف فيُعطون دون ت�رّدد ظنّاً 
�اِئَل  ا السَّ منهم أّن ذلك تَطبيٌق لقوِل الله تعاىل: )َوأَمَّ

َفاَل تَنَْهْر([



يعتبر األمن من مقومات الحياة وال يس��تطيع اإلنس��ان أن يعيش 
بدون��ه كم��ا أخب��ر بذل��ك الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وس��لم حيث 

يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده 
ق��وت يومه فق��د حيزت ل��ه الدني��ا بحذافيرها إيم��ان وعافية 
وصح��ة وقوت يومي هي من مقومات الحياة األساس��ية. 
ويعتبر أم��ن الوطن والمواطن من المس��لمات التي تؤكد 
عليه��ا حكوم��ة المملك��ة العربي��ة الس��عودية وقيادته��ا 

الحكيمة مس��تمدة ذلك من الشريعة اإلسالمية 
الت��ي تحك��م بها الب��الد. وال يخفى 

على الجميع ما تتمتع به بالدنا 
م��ن ام��ن وأم��ان يختل��ف كثي��را 

ع��ن س��ائر ب��الد العال��م. ونظ��رَا لموق��ع 
المملكة الديني

ووجود الحرمين الش��رفين به��ا فكثير من 
األرض  بق��اع  ش��تى  ف��ي  المس��لمين 
يفيدون للحج والعمرة حيث تبذل الدولة 

ج��ل جهدها ف��ي خدمة ضي��وف الرحم��ن إضافة 

لذل��ك ماليي��ن العاملين بش��تى التخصص��ات قادمين 
للمملكة للعمل وطلب والرزق.

ولعلي في محور ندوتنا لهذه الليلة سأتناول البعد 
األمن��ي لظاه��رة التس��ول ف��ي المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية حيث تناولت العديد من الدراس��ات هذا 
الجان��ب ونظرَا ألن ظاهرة التس��ول ف��ي المملكة 
ليست بالحديثة ولكن اشكالها وطرق ممارستها 
من قبل المتس��ولين اتخذت اش��كال وأبعاد عدة 
لع��ل من أبرزها وأهمها البع��د األمني الذي بات 
ي��ؤرق الوط��ن والمواط��ن. فق��د أنش��أت الدول��ة 
مناط��ق  كل  ف��ي  التس��ول  مكافح��ة  مكات��ب 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية لمواجه��ة ه��ذه 
الظاه��رة والحد منها بإق��رار اللوائح واألنظمة التي 
يت��م تطبيقها على المتس��ولين س��واء اف��راد او 

جماعات.
وم��ن االثار األمني��ة لظاهرة التس��ول وخطورتها على 

المجتمع ما يلي: _

األبعاد األمنية لظاهرة التسول يف اجملتمع السعودي
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ارتفاع معدالت اجلرائم األخالقية

 انتشار النصب واالحتيال والسرقات

 تشجيع بعض األسر أفرادها على التسول انحراف واستغالل النساء

 تزوير املستندات

 بروز ظاهرة خطف األطفال واستغاللهم بالتسول

 انتشار ترويج اخملدرات

 انحراف صغار السن

 انتشار ظاهرة استئجار املنازل املهجورة يف 
األحياء القدمية الرتكاب اجلرائم األخالقية

 تهريب األموال للخارج، وتعطيل حركة اإلنتاج، 
تسهيل غسيل األموال

10
12

 كرثة الزواج الغري شرعي أو العريف بدون أوراق 
رسمية وبالتايل إجناب أطفال غري شرعيني

 تكوين التنظيمات اإلرهابية ومتويلها واستغالل 
النساء واألطفال الصغار يف ذلك

د. دالل محمد الحربي 



المحور  السادس : 

المعايير التنظيمية والتشريعية المطبقة حالياَ والتي تحكم 
هذه الظاهرة واإلجراءات المتبعة لضبطها والحد منها

ته��دف إدارة مكافح��ة التس��ول إل��ى تحقي��ق 
الس��ليمة  واإلص��الح  التوجي��ه  أس��س 
ذوو  يوج��ه  حي��ث  الس��عوديين  للمتس��ولين 
العاهات والعجزة إل��ى دور الرعاية االجتماعية 
لالس��تفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى 
المستش��فيات المتخصص��ة حيث تق��دم لهم 
أم��ا  المناس��بة دون مقاب��ل  الصحي��ة  الرعاي��ة 
المحتاج��ون مادي��ًا فتص��رف لهم المس��اعدات 
المالي��ة من الضم��ان االجتماعي أو الجمعيات 

الخيرية بعد
دراسة حالتهم، كما يحال الصغار واأليتام الذين 
تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور 
حي��ث توفر لهم اإلقامة المناس��بة والتنش��ئة 
االجتماعية الس��ليمة، أما المتسولون األجانب 
الذين يش��كلون نس��بة عالية من المتس��ولين 
إج��راءات  وإنه��اء  متابعته��م  مهم��ة  ف��إن 

ترحيلهم تعنى بها الجهات األمنية المختصة.
 مكاتب مكافحة التس��ول وعددها )4( مكاتب 

وتقوم باآلتي
1. اس��تضافة المتسول السعودي المقبوض 

عليه من قبل اللجان الميدانية.
2. بحث حالة المتس��ول السعودي المقبوض 

عليه اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وصحيَا.
الصحي��ة  االجتماعي��ة  الخدم��ات  تقدي��م   .3
للمتس��ولين  واالقتصادي��ة  والنفس��ية 

السعوديين حسب احتياج كل حالة.
للمتس��ولين  الالحق��ة  بالرعاي��ة  القي��ام   .4

السعوديين المقبوض عليهم.
5. استضافة العمالة الهاربة من منازل أصحاب 

العمل.
6. اس��تضافة العمال��ة المنزلي��ة المحاالت من 
ج��وازات المط��ارات والتي يتأخ��ر أصحاب العمل 

عن استالمهم .
 )8( وعدده��ا  االجتماعي��ة  المتابع��ة  مكات��ب 

مكاتب وتقوم كالتالي

1. صرف إعانات ذوي االحتياجات الخاصة.
2. متابعة االطفال ذوي الظروف الخاصة لدى 

األسر البديلة وصرف اإلعانات لألسر الحاضنة

مركز رعاية شؤون الخادمات بالرياض

يقوم باس��تقبال الخادمات الهارب��ات من منازل 
م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون  العم��ل  أصح��اب 
األجهزة المعنية األخرى في المملكة وكذلك 
اس��تضافة خادم��ات المنازل القادم��ات للعمل 
م��ن خ��ارج المملك��ة وتعان��ي بع��ض الظروف 
مث��ل عدم اس��تقبال أصحاب المن��ازل لهن في 
المطارات واإلش��راف عل��ى رعايته��ن اجتماعيا 
وصحي��ا وتقدي��م الخدم��ات األخ��رى كاإلرش��اد 

والتوجيه واإلعاشة والكسوة وأشغال وقت
ف��راغ الخادم��ات بمايع��ود عليه��ن بالنفع من 
خالل البرامج واألنشطة لحين تسوية حقوقهن 

وإنهاء وضعهن من قبل الجهات األمنية .
بمك��ة  األجان��ب  المتس��ولين  االطف��ال  مراك��ز 

المكرمة :
يقوم باس��تضافة األطفال المتسولين األجانب 
م��ادون س��ن الثامنة عش��ر وإيداعه��م بالمركز 

اإليوائي
أوج��ه  وتقدي��م  والنس��ائي  الرجال��ي  بفرعي��ه 
الرعاي��ة المتكاملة لهم لحين التحقيق معهم 

من قبل الشرطة
والجوازات وإنهاء أوضاعهم .

د. دالل محمد الحربي 



األبعاد االقتصادية واالجتماعية املرتتبة
 على ظاهرة التسول وأثرها على الفرد واجملتمع

1 - نش��وء أضرار أخالقية وس��لوكية واجتماعية وأمنية ونشل وفساد أخالق 

وترويج مخدرات  ودعارة تحت ستار التسول.

تش��ويه ص��ورة المجتم��ع والتأثي��ر على س��معة المواط��ن خاص��ة بتواجد 
ه��ؤالء المتس��ولين عند المس��اجد والطرق��ات واش��ارات الم��رور والمطاعم 

والمستشفيات والبنوك واألماكن العامة  األخرى.

 انتشار نزوة الحصول على المال بأية طريقة مما يشجع على الكسل وعدم 
الرغبة في العمل.

 األض��رار الجس��دية الت��ي تلحق بالمتس��ولين خاص��ة األطفال منه��م، نتيجة 
التعرض ألشعة الشمس لوقت طويل.

حرمان األطفال من حقوقهم في األمان واالستقرار والتعليم.

 انتش��ار األمراض النفسية بسبب نش��وء األطفال المتسولين في الشوارع 

ورؤيتهم لغيرهم من األطفال الذين ينعمون بحياة مريحة ومرفهة.

د. دالل محمد الحربي المحور  الخامس : 

@ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com
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نستطيع أن نوجزها بعدة نقاط



بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل..
الشك ان التسول مشكلة في كثير مدن دول العالم ليست كلها بل مشكلة في المجتمع السعودي لألسف التسول يستغل كثير 
من ضعاف النفوس في النصب واالحتيال والسرقات واإلرهاب والنشل مثال في جرائم النصب واالحتيال قد يحتال اإلنسان على الناس 

باظهارانه فقير ومسكين بينما انه في الحقيقة حالته المادية جيدة فهذه من جرائم الكذب والنصب على الناس... ومن جرائم االحتيال 
يعمل له إعاقة وهو كاذب يلبس مالبس مهترئة وهو كاذب يصف نفسه باوصاف غير حقيقيه وهو كاذب هذه من جرائم النصب او 
االحتيال... أيضا التسول كثير منه في شكل عصابات منظمة عصابات لتسول يجتمع عدد من المتسولين والمتسوالت وينظمون 

أنفسهم اين يوزعون الغله والمتعهد والنقل كال منهم يجلس في األماكن األكثر دفعا أبواب الموالت أبواب المساجد مكان الصراف 
اآللي محطات الوقود وبينهم تنظيم سري وقد اثبت هذا في عدد من الدراسات األمنية 

مثال في جمهورية مصر العربية في تونس في المغرب اثبتت بأن هناك تنظيمات 
سرية لتسول بحيث يوزعون القوى بين عدد الجبهات ويضعون المتسول الذي يبدو 

شكلة االفقر واالحوج في المقدمة وكذلك استغالل األطفال والنساء وذوي االعاقات 
وهذه كلها تعتبر من جرائم السرقة.

واضاف بروف  يوسف ان لالسف الشديد التسول يعتبر إجرام منظم أستغالل للطفولة 
أستغالل لعاطفه الناس تمرير مشاريع وهميه للناس ابتزاز  نصب احتيال  من اجل 

الحصول على األموال الغير مشروعه االغلب يعتقدون أنها صدقه وأنه يقدمها لوجه 
اهلل سبحانه وتعالى وهو في اإلحيان الكثيره يساعد منظمات ارهابيه منظمات إجرامية 

منظمات منحرفه وهذه المنظمات هدفها االساسي تدمير بالدنا ومجتمعنا قد يكون 
الغالب منهم حوثيين أو من  القاعده أو داعش أو من غيرهم يجب الحذر من التسول ومن 

إعطاء األموال لهم  اول سؤال اتمنى ان يسأل المتسول المواطن السعودي  ارني 
هويتك أظهر هويتك الشخصيه  اتوقع نسبه ٩٨ لن يظهر هويته.

المقطع الثاني 
كذلك من مشاكل التسول يأتون إلى البيوت ويطرقون كم مرة إذا لم يجدون أحد 

وعرفوا تفاصيل المنزل واصحابه من خالل مالحظته....الخ 
في االخير يسرق هذا المنزل النهم تأكدوا أن أهله غير موجودين لو كان المجتمع يبادر 

بمنع التسول النقطعوا،  نجد ظاهره التسول منقطعه في غرب أوربا وفي الواليات 
المتحده ، لديهم اآلالف من الفقراء لكنهم ال يتسولون نحن كمجتمع  صنعناهم من خالل 

تجاوبنا معاهم وإعطائهم  لو اوقفنا العطاء ونعطي الجمعيات الخيريه وهي بدورها توصله للمحتاج
المقطع الثالث 

الخالصه أن التسول خطر وجريمه في حق المجتمع لالسف الجهات الحكوميه تحتاج لفعال 
لتعاون الجهات الخيريه وتعاون االفراد أقرب طريقه لمنعهم عدم إعطائهم  

اتمنى من كل أخ واخت عندما يكون عندهم مبلغ من المال أن سحوره 
الجمعيات الخيريه وال نكون عاطفيين لدرجة السذاجه ومن ثم 

تنقلب ألى صالحه وإلى مخدرات وإلى متفجرات تدمر 
مجتمعنا.

يوسف بن أحمد بن عامر الرميح

التسول يعتبر إجرام منظم



الثالثاء  الموافق :  21 /  6 / ١٤٤٠ هـ 

الموافق 26 / 2 / ٢٠١٩ م  التاسعة مساء

السالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته وأسعد اهلل أوقاتكم 
بالخير والتقدير والوفاء والعطاء إخوتي وأخواتي أعضاء اللجنة 
االستشارية ، الوطن وأهله وقضاياه بحاجة لمشاركاتكم باألسئلة 
والمداخالت القيمة المفيدة التي تنم عن علم غزير وثقافة واسعة وعقل 
نّير راجح  فالفريق العلمي يأمل من اإلخوة واألخوات األفاضل مشاركة مجموعة 
قضايا وطنية لهذا اليوم الثالثاء الموافق : ٢١ / ٦ / ١٤٤٠ ه� الموافق : ٢٦ / ٢ / 
٢٠١٩ م  في ندوة :  “ التسول في المملكة العربية السعودية وأثره االجتماعي 
واالقتصادي واألمني “  الساعة التاسعة مساًء بإذن اهلل تعالى بالمداخالت أو األسئلة 
التي تثري ندوتنا   في انتظار فكركم وعلمكم وثقافتكم وإبداعاتكم حفظكم اهلل  
ودمت ودامت محبتكم ووفاؤكم وعطاؤكم للدين والوطن وأهله وقضاياه  في انتظار 
مشاركتم على الخاص 
محبكم خالد التويجري رقم : ٠٥٠٤٤٨٣٠٤٠
مع أطيب تمنيات الفريق العلمي للجميع
بالتوفيق بإذن اهلل تعالى

@ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com



الدورة السادسة لفعاليات المجموعة
مجموعة قضايا وطنية

المرحلة الثالثة

التسول في المملكة العربية السعودية وأثره 
االجتماعي واالقتصادي واألمني 

اليوم الثاني

الثالثاء  الموافق :  21 /  6 / ١٤٤٠ هـ 

الموافق 26 / 2 / ٢٠١٩ م  التاسعة مساء

الأ�رشاف العام واملتابعة: الفريق العلمي @ ndtiondlissues7sd-dffdirs.com

تشمل احملاور الرئيسة التالية :-
احملور اخلامس :

» األبعاد االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على ظاهرة 
التسول وأثرها على الفرد واجملتمع . »

احملور السادس :
» املعايري التنظيمية والتشريعية  املطبقة حالًيا والتي حتكم 

هذه الظاهرة واإلجراءات املتبعة لضبطها واحلد منها . »
احملور السابع :

» دور املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية يف 
توعية أفراد اجملتمع من خطورة هذه الظاهرة .»

احملور الثامن :
» مقرتحات للحد من ظاهرة التسول . »

املتحدثون يف الندوة :
١- سعادة دالل بنت حممد احلربي أستاذ اخلدمة 
االجتماعية املساعد يف كلية العلوم االجتماعية ، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية . 
٢- سعادة الدكتور ابراهيم بن أحمد الضبيب

٣- سعادة الدكتورة نورة الصويان وكيلة كلية الرتبية يف 
اجملمعة ألقسام الطالبات جامعة اجملمعة .

إدارة  الندوة :  األستاذة / الكاتبة واالديبة بنت الريف فاطمة الدوسري
األستاذة  والزميل/  خالد التويجري

نتمني للجميع التوفيق والسداد



واكد الدكتور ابراهيم بن احمد الضبيب. ان التسول ظاهره تحتاج وقفه وطنيه وتشريعية 
لذا فقد اولت الدولة جلى اهتمامها للوقوف تجاه هذه الظاهره وتوالت التشريعات 

تلوى التشريعات للحيلولة دون استشرائها واستخدامها وسيلة لدعم االرهاب و الفساد 
االجتماعي والبطاله ففي ٢٥-٤-١٤٣٩ صدر اخر قرار  لمجلس الوزراء القاضي بتحديد 

اختصاصات وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية في مكافحة التسول والتي 
تتضمن القبض والتحقيق وإيواء المتسولين وبحث حاالتهم االجتماعية وتحديد العوامل 

التي تدفعهم إلى التسول، وترحيل غير السعوديين ونشر الوعي في الداخل من خالل المنابر 
والمدارس ووسائل التواصل االجتماعي واالعالمي وخارج المملكة بتعريف  الوافدون قبل 

وصولهم الرض المملكة باالنظمة تجاه هذه الظاهرة كما اكد قرار مجلس الوزراء انف الذكر على 
انشاء قاعدة بيانات لتسول وانشاء خط ساخن في مكاتب التسول والتوسع في انشاء مكاتب 

لتسول في المناطق التي اليوجد فيها كما اكد القرار على متابعة  الخطة الوطنية لمكافحة 
التسول بالمملكة بعد اعتمادها. واضاف د الضبيب 

-بمعنى اخر تكون اختصاصات وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتسولين السعوديين وغير 
السعوديين، على أن تتولى دوريات األمن ومراكز الشرط في المناطق واألحياء مهمات البحث 
والتحري عنهم وضبطهم، وتسليم السعوديين إلى وزارة العمل، وترحيل غير السعوديين من 

متخلفي العمرة والحج، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حق غير السعوديين ممن لديهم إقامات 
نظامية بما يكفل عدم عودتهم للتسول. 

-اما وزارة العمل والتنمية االجتماعية فتكون اختصاصاتها في هذا الشأن،  إيواء السعوديين وبحث 
حاالتهم االجتماعية وتحديد العوامل التي تدفعهم إلى ذلك، واستالم األحداث وذوي االحتياجات 

الخاصة من غير السعوديين من جهات الضبط، وإيواؤهم وإبقاؤهم لديها لحين إنهاء إجراءاتهم، 
والمشاركة في ضبط أقوال غير السعوديين منهم اقل من ١٨ سنه في مقرات الجهات األمنية من 

خالل مختص اجتماعي من الوزارة واستكمال جميع البيانات الالزمة إضافة لتقديم الخدمات االجتماعية 
والصحية والنفسية واالقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، والتنسيق في 

شأن ذلك مع الجهات ذات العالقة، مع إرشاد وتوجيه المتسولين المقبوض عليهم لالستفادة من 
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية واألهلية، والقيام بالرعاية الالحقة للمتسولين المقبوض 

عليهم وإعداد الدراسات والبحوث ونشر الوعي المجتمعي بأخطار التسول على المجتمع، 
والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات العالقة.. إلى جانب ذلك عقد دورات مكثفة للعاملين في 

المكافحة، وتزويدهم بأحدث التقنيات التي تحد من التسول، وتعريفهم باألساليب الجديدة والطرق 
واآلليات التي يتبعها المتسولون. ومن المهمات أيضا التنسيق مع الشؤون اإلسالمية لحث أئمة 

المساجد على مناصحة المتسولين ومنعهم من التسول في المساجد، وتكثيف توعية المجتمع 
بأضرار التسول وبيان محاذيره الشرعية، والتنسيق مع وزارة التعليم لتضمين بعض المناهج 

الدراسية تعريفا للتسول وبيان أضراره، مع تكثيف مكاتب مكافحة التسول للزيارات الميدانية للمدارس 
والجامعات. وطالب مجلس الوزراء بتفعيل مكاتب مكافحة التسول في وزارة العمل وفتح مكاتب 

جديدة في المناطق اإلدارية التي ليس فيها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن 
المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.

الدكتور ابراهيم بن احمد الضبيب
وقفه وطنيه


