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 التسول العصري األنيقظاهرة 

 2022بريل إ 17خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 وذلك البحرين، ومساجد وأزقة أسواق في مالحظتها يمكن غريبة ظاهرة

 رمضان شهر قبيل انتشرت وربما الزمن، من بالقصيرة ليست فترة منذ

 .وأثنائه

 أثناء أو السوق المرء دخول قبل سواء سوبرماركت، أمام :األول المشهد

 وإنما العربية يتحدث ال آسيوي، شخص منك يقترب منها، خروجه

 الشخص هذا األم، ولغته واإلنجليزية العربية بين ما يخلط أن يحاول

 تملكه، الذي التلفون من أفضل تلفون وبيده نظيفة، مالبسه جدًا، أنيق

 في وأعمل الفالني البلد ومن فالن أنا" :ويقول التحية، يلقي منك يقترب

 والدي مرض الماضية الفترة خالل لألسف ولكن به، بأس ال وراتبي البحرين

 امرضً – أطفالي أحد أو زوجتي أو والدتي يقول األحيان بعض وفي –
 للعالج يكفي ال لدي ما أن إال المال بعض امتالكي من الرغم وعلى اشديدً

 ."؟ الفضيل الشهر في ونحن تساعدني، أن يمكن فهل

 من خروجك وأثناء الفرض تصلي أن بعد المسجد، في :الثاني المشهد

 ويحاول الوافدة، العمالة من وربما آسيوي، شخص إليك يقترب المسجد

 منك، ويقترب التحية، يلقي فقط األحيان بعض في أو مصافحتك،
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 عدة منذ بالدكم في العمل أجل من جئت الفالني، البلد من أنا" :ويقول

 الذي المال انتهى ولقد المناسب، العمل أجد لم اآلن حتى ولكن أشهر،

 ."؟ سمحت لو بالقليل، ولو حتى المساعدة يمكنك فهل لدي،

 منك تقترب ،أسرتك مع تتسوق تجاري مجمع في وأنت :الثالث المشهد

 ال الطفل هذا أن يبدو – رضيع طفل وبيدها مواطنة، ليست عربية، امرأة
 وإنما الرجل من تقترب ال ولكنها التحية، تلقي هدوء وبكل – أبدًا يكبر

 ال شيء، أي أريد ال وأنا الطفل، لهذا أم إني" :وتقول الزوجة، من تقترب
 وأنا أيام، عدة الطعام يتذوق لم الرضيع هذا وإنما شيء، وال المال أريد

 أي أريد ال فأنا ذلك من الرغم وعلى والعوز، الجوع من نشف قد حليبي

 تتكرمين فهل الطفل، لهذا الحليب شراء أريد فقط وإنما لنفسي، شيء

 ."؟ الطفل لهذا والغذاء الحليب لشراء المال من مبلغ بإعطاء

 طفل حضنها وفي امرأة تجلس المسجد، باب عند ربما :الرابع المشهد

 بإجراء قامت أنها اعتبار على قراءتها، يصعب ورقة وأمامها رضيع،

 شابه ما أو المحتاجة األسر من أنها أو كهرباء، فاتورة أو جراحية، عملية

 .المال من امبلغً حضنها في رمى شخص عليها مر وكلما ذلك،

 السيارة، نافذة عليك تطرق أو يطرق المرور، إشارة عند :خامس ومشهد

 .يدها وتمد

 وبضاعة، كيس يدها وفي عربية، سيدة منك تقترب :السادس والمشهد

 إلى وما بالنساء الخاصة األدوات بعض شعر، مشابك عليك، تعرضها
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 شراؤها يمكن" لها تقول وعندما فيه، مبالغ بسعر عليك وتعرضها ذلك

 المعروفة، األسطوانة تشغيل في تبدأ حينئذ ،"الثمن هذا ربع من بأقل

 .ذلك إلى وما المال بعض إلى وأحتاج فقيرة أنا

 ظاهرة أن لنا ُتظهر وكلها المشاهد وجميع والعاشر، السابع والمشهد

 أجمل، بصورة المرة هذه ولكن نعيش، الذي الواقع إلى تعود التسول

 الذين السابقون يفعل كان عما يختلف ذكاء وباستخدام أنيقة وبمالبس

 .ذلك إلى وما مرض أو عاهة أو بالعجز يتظاهرون كانوا

 سوسيولوجية ظاهرة ..التسول) بحثه في علي محمود الدكتور يقول

 كثير اتخذها حرفة التسول أن االجتماع علم من كثير نظر في" (:قميئة

 لعطف محتاجين غير أو محتاجين كانوا سواء فيها يتقنون الناس من

 أن الواضح ومن" :ويقول ويواصل ،"النبيل شعورهم واستدرار اآلخرين،

 جانب من عام بتقبل يرتبط التنظيم من كبيرة درجة على نشاط التسول

 المتسولون ويُلم العمل، على اإلقبال من بدالً المتسول الشخص

 عجزهم أو تشوهاتهم عرض مثل إنتاجًا، التسول أنواع بأكثر المحترفون

 األماكن يعرفون كما زوجاتهم، مع مسيرتهم أثناء الرجال مطاردة أو

 أماكن إلى طريقهم، في األشخاص تجمعات مثل للتسول، الصالحة

 ."العبادة دور إلى إضافة الترفيه أماكن أو عملهم،

 كبير عدد على القبض تم يوم ذات" عربية؛ دولة من األفراد أحد لي قال

 التي التحقيقات فبينت فيها، أعيش التي منطقةال في المتسولين من
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 العون، يد لمد وال التسول، إلى بحاجة ليسوا جميًعا أنهم معهم تمت

 من منهم أن واتضح الناس، أيدي من له واستدرار للمال، استكثار ولكنه

 يمت ال به وإذا بلهجتنا، ويتحدث زينا ويلبس شخصيتنا ينتحل

 التسول، أجل من والفواتير الصكوك يزور من وهناك بصلة، للموضوع

 يكسب أن يستطيع الذي القوي المستطيع القادر الشباب من وهناك

 األموال تلك رأوا لما ذلك ومع فيه، مشتبه أو حرام غير حالالً بعرقه قوته

 أن شك فال بالموضوع، لهم دراية ال الذي الناس جيوب من تخرج الهائلة

 من وهناك عصرًا، ويعود لعمله فجرًا يقوم أن من أسهل يده أحدهم يمد

 ".للغير يدها مد على اعتادت ولكنها الماليين، تملك من النساء

 هؤالء، ونبرئ هؤالء فنتهم والنوايا، الذمم في ندخل أن نريد ال هنا ونحن

 معروفة فهي التسول إلى تؤدي التي األسباب عن نتحدث أن نريد وال

 الظاهرة، هذه لدراسة أجريت التي والدراسات البحوث كل في ومذكورة

 تنتشر فهي البلد أبناء عن نتحدث كنا إن وخاصة أهمها من كان وإن

 بين المظاهر وانتشار المجتمع، في والبطالة الفقر نسبة ارتفاع بسبب

 إلى باإلضافة واألوبئة، والحروب المعيشة، غالء بسبب وربما الناس

 بدالً للبعض مربحة تجارة التسول واعتبار المخدرات تعاطي ظاهرة انتشار

 األفراد، بعض منها يعاني التي النفسية األمراض وبعض العمل، من

 .األجداد من متوارثة مهنة التسول اعتبار وربما



5 

 

 إن هو المقال هذا في يهمني الذي وإنما هنا، تهمني ال األسباب هذه كل

 المفترض من أفراد هم واالحتيال النصب وربما التسول بعملية يقوم من

 العمل، بسبب البالد دخلت التي العمالة الوافدة، العمالة من يكونوا أن

 من عربيات ونساء معين، وظيفي بمسمى للبالد الدخول تأشيرة وأخذوا

 ؟بالتسول هؤالء كل يقوم فكيف آباء، أو أزواج رفقة في يكن أن المفروض
 ؟ بذلك لهم مسموح هل

 في ولنذهب المبارك، الفطر عيد فلننتظر شك، أي كالمي في كان إن

 كبير بعدد ستفاجأ عندئذ المقابر، من غيرها أو المنامة مقبرة إلى الصباح

 ويسألون المقبرة، مدخل عند يقفون الذين والمتسوالت المتسولين من

 التي العمالة ومن وعرب، أجانب الحقيقة في هم هؤالء من وعدد المال،

 بتأشيرة البالد دخلوا الذين الوافدة العمالة من يكونوا أن المفروض من

 دخلوا كيف تسأل وهنا إجراءات، من ذلك إلى وما كفيل وباسم عمل،

 ؟ صفة وبأي البالد،

 أن تريد ال كنت إن": وقاحة وبكل يرد السؤال، بهذا له تتوجه وعندما

 ."آخر شأن بأي لك عالقة فال تساعد،

 وال الكريم القرآن من آيات تردعهم ال هؤالء مثل أن بالذكر الجدير ومن

 هذا كل التسول، من الشريعة موقف يهمهم وال شريفة، نبوية أحاديث

 لذلك السهل، المال بريق إلى بالنسبة له قيمة ال ترف إليهم بالنسبة

 بصورة نقول وال للتخلص، نقدمه أن يمكن الذي الحل ما نسأل أن يمكن
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 تؤثر أن الطبيعي من وهي ودائمة، مستمرة ظاهرة فهي منهم نهائية

 .تحقيقها إلى نسعى التي المستدامة التنمية مظاهر في

 :التالية األمور بعض في تلخيصه يمكن الحل أن نجد

 نفسه له تسول من كل على بالقبض المختصة، الجهات تقوم أن .1

 .بالتسول
 في – فعالً  – كانوا فإن حالتهم؛ بدراسة المختصة الجهات تقوم .2

 الحلول بعض بتقديم الجهات تقوم أن فيمكن المال، إلى حاجة

 .مشددة عقوبة عليهم تؤخذ أن يجب فإنه وإال الحًقا، سنذكرها التي
 ينبغي فإنه العمل يستطيعون وهم المال، إلى حاجة في كانوا إن .3

 في سواء المناسب، العمل لهم توفر أن المسؤولة الجهات على

 أال تعهد عليهم ويؤخذ األهلي، حتى أو الخاص أو الحكومي القطاع

 .أخرى مرة التسول إلى يعودوا
 يمكن فإنه المعاقين، أو كالمسنين العمل، يستطيعون ال كانوا إن .4

 واحتياجاته ظروفه شخص ولكل شخصية، بصورة حالتهم دراسة

 المعونة أو المناسب العمل يمنحون ذلك على وبناءً الخاصة،

 .المناسبة
 فأموال بأخرى، أو بطريقة األغنياء، على األموال زكاة تفرض أن يجب .5

 والتاريخ المعلقة، المالية المشاكل من الكثير تحل أن يمكنها الزكاة

 عبدالعزيز بن عمر المؤمنين أمير زمن ففي بذلك يشهد اإلسالمي
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 يتسلمها من يوجد لم أنه لدرجة الزكاة أموال توفرت عنه اهلل رضي

 .وغناهم الناس الستعفاف

 تُعد التسول ظاهرة أن ونوقن نعرف أن المهم من فإنه نختم أن وقبل

 يعرف ما تهدد وكذلك واستقراره، المجتمع أمن تهدد التي الظواهر من

 ضعف على تدلل أنها كما الدول، إليها تسعى التي المستدامة بالتنمية

 صاحبها تجعل وأيضًا التسول، بعملية يقومون الذين األشخاص إيمان

 ترك من بدّ ال ذكره سبق ما كل ولتفادي والذليل، المحتاج بصورة يظهر

 صلى قال شخصي، بجهد واإلنتاج العمل على واالعتماد التسول مسألة

 وإن يده، عمل من يأكل أن من خيرًا طعامًا أحد أكل ما" :وسلم عليه اهلل

 .البخاري رواه ،"يده عمل من يأكل كان داود اهلل نبي

 الغد، قبل اليوم وقفة إلى وتحتاج ومستمرة، دائمة ظاهرة التسول، ظاهرة

 .الغد في ذلك ينفع فال لها، التصدي يتم لم فإن

 

 

 

 

 

 


