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ملخص البحح
تتشسخ ايٛضق ١عٔ َكسَات أغاغ ١ٝيف َٛنٛع ايتػَٛٚ ٍٛقف اإلغالّ َٓ٘ ثِ تكٛض يٛاقع
املؿهً ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبؿهٌ عاّ ٚاملٓطك ١ايؿطق ١ٝبؿهٌ خام ،ثِ
قٛاعس أغاغ ١ٝيًتعاٌَ َع املتػٛيني.
املكدمة
اؿُس هلل ٚايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ٚ..بعس
ٜتٓاَ ٢االٖتُاّ بايبشح ايعًُ ٞيف ايعٌُ االدتُاع ٞبؿهٌ عاّ ٚايعٌُ اـرل ٟبؿهٌ
خام غعٝا يتطٜٛطٚ ٙضفعا َػتٛا ٙاملٗين ٚاإلزاض ٟملٛانب ١ايتػرلات اييت متط بٗا اجملتُعات
ْتٝذ ١ايتشٛالت اييت عاؾتٗا ٚتعٝؿٗا اجملتُعات يف عاملٓا املعاقط ٚ ،اجملتُع ايػعٛز ٟيٝؼ
مبععٍ عٔ اـهِ املتالسل َٔ ٖص ٙايتشٛالت اإلقًٚ ١ُٝٝايعاملٚ، ١ٝغاق ١بعس َعاٖط
ايعٛمل ١اييت عُت َٓاس ٞاؿٝا ٠االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝأثطت بسٚضٖا يف تطنٝب١
اجملتُع بهاًَ٘ ٚأؾهاٍ ايذلابط بني األدٝاٍ ٚ ،أمناط٘ َٚػتٜٛات٘ .
إٕ ٖص ٙايتػرلات ٚايتشٛالت تػتسع ٞتٛاقٌ املطادع ١ايعًُ ١ٝيًعٌُ االدتُاعٞ
ٚايعٌُ اـرل ٟبؿهٌ عاّ ٚ ،ايتعطف عً ٢دٛاْب٘ املدتًف ١يػس َا قس ٜعٗط َٔ خً١
ٚؼػني َا ٜتبس ٣ف َٔ ٘ٝنعف أ ٚقكٛض ٚ ،تؿذٝع اؾٛاْب املؿطق ١فٚ ٘ٝإبطاظٖا تكسٜطا
ٚؾهط يهٌ َؿطٚع ادتُاعَ ٞجُط ٜعٌُ عً ٢ؼكٝل ايطفا ٠االدتُاع ٞيًُٛاطٓني .
ٖٓ َٔٚا تأت ٞأَُٖ ١ٝجٌ ٖصا املًتك ٢يًذٗات اـرل ١ٜيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝيف عاَ١
ايجايح ٜعس لاح األٚ ٍٚايجاْٚ ٞهلل اؿُس ٚاملٓ ١سٝح اَتاظ ٖصا املًتك ٢بايػبل يػرل ٙعً٢
َػت ٣ٛاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز َٔ ١ٜسٝح اإلعساز ٚاختٝاض املٛنٛعات اييت تِٗ اجملتُع
اـرلٚ ٟاؾٗات اـرل ١ٜيف املًُه ١بؿهٌ عاّ ٚيٝؼ املٓطك ١ايؿطق ١ٝفشػب ٖٚصٙ
ايٛضق ١اييت بني أٜسٜٓا تتٓاَٛ ٍٚنٛع ي٘ قً ١نبرل ٠بايعٌُ يف اؾُعٝات اـرل ١ٜبٌ َٖٔ ٛ
قُ ِٝعًُٗا اي َٞٛٝأال َ ٖٛٚهافش ١ايتػ ٍٛعدل قاٚض عسَٗٓ ٠ا تطٜٛط قسضات ايعاًَني
يف اؾُعٝات اـرل ١ٜيًتعاٌَ َع ٖص ٙاملٗٓ ١ايٛنعَ ١ٝع مماضغتٗا يًعٌُ عً ٢اؿس َٓٗا ٚ.إش .
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(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
أٚالً َ :كسَات أغاغٚ ، ١ٝقس تٓاٚيت فٗٝا تعطٜف ايتػٚ ،ٍٛأؾهاي٘ ،تاضٜذ ٖص ٙايعاٖط،٠
ٚآثاضٖا عً ٢ايفطز ٚاجملتُعٚ ،سهِ اإلغالّ فٗٝا ٚأخرلاً تاضٜذ ٖص ٙايعاٖط ٠يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
ثاْٝاًًُ  :اـكا٥ل االدتُاع ١ٝيًُتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ، ١ٝباعتباض إٔ
ايتعطف عً ٢خكا٥ل ٖؤال ٤املتػٛيني ٜػٌٗ َٔ عًُ ١ٝايتعاٌَ َعِٗ ٚقس مت اغتعطاض
أعُاضِٖ ٚ ،دٓػِٗ ٚ ،دٓػٝتِٗ َٚ ،ػتٛاِٖ ايكشٚ ٞايتعًٚ ُٞٝاألغطٚ ٟاملٗين ،
ٚايعٚادٚ، ٞاألغايٝب اييت زفعتِٗ إىل ايتػ. ٍٛ
ثايجاً :نٝف ١ٝايتعاٌَ َع املتػٛينيٚ ،ف ٘ٝتٛنٝح يألغؼ اييت ٜٓبػ ٞإٔ تٓطًل َٓٗا َعاًَ١
املتػٛينيٚ ،اـطٛات األغاغ ١ٝيبس ٤ايتعاٌَ َعِٗ َٔٚ ،ثِ ؼسٜس اإلدطا ٤املٓاغب.
ٚيف اـتاّ البس َٔ إغسا ٤ايؿهط اؾعٚ ٌٜايسعا ٤ايعطٜض إىل مجع ١ٝايدل باملٓطك ١ايؿطق١ٝ
ٚمجٝع املػٛ٦يني فٗٝا ٚعً ٢ضأغِٗ قاسب ايػُ ٛاملًه ٞاألَرل قُس بٔ فٗس بٔ عبس
ايععٜع آٍ غعٛز أَرل املٓطك ١ايؿطقٚ ١ٝضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠اؾُع ١ٝعً ٢تؿذٝع٘ ايبشح
ايعًُٚ ٞسطق٘ عً ٢تطٜٛط ايعٌُ اـرل ٟيف املٓطكٚ ١ضفع َػتٛا َٔ ٙخالٍ ٖص ٙاملًتكٝات
ايعًُ ، ١ٝنُا أخل بايؿهط أَني عاّ اؾُع ١ٝايسنتٛض

/عبس اهلل سػني ايكانٞ

ٚايكاُ٥ني عً ٢ايًكا ٤ايػٓ ٟٛيًذٗات اـرل ١ٜظُٝع ؾاْ٘ ٚيف َكسَتِٗ األر ايفانٌ /خايس
اؾٖٛط .
ٚاهلل املٛفل
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(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
أوالً :مكدمات أساسية
وػٔ ايتعطف عً ٢بعض املكسَات األغاغ ١ٝقبٌ ايؿطٚع يف املٛنٛع ٚغٝه ٕٛاملطٚض عًٗٝا
بؿهٌ غطٜع ٚغرل َتعُل عهِ ظطٚف ايٛضقٚ ١إعسازٖا ٚطبٝع ١ايهتاب ١يف املًتكٝات
ايعًُ َٔٚ ١ٝشيو ايتعطف عً:ٞ
أ) ماهية التشول ؟
تٛنح َعادِ ايًػ ١ايعطب ١ٝإٔ نًُ ١ايتػَ ٍٛؿتكَ َٔ ١كسض غ ٍٛأ: ٟغأٍ ٚأغتعط، ٢
ٚايػؤاٍ َا ٜػأٍ ٜٚطًب  ،أ ٟغؤاٍ ايٓاؽ أَٛاهلِ ٜٓٚ ،عط عًُا ٤االدتُاع إىل ايتػ ٍٛبأْ٘
طًب ايكسق َٔ ١األفطاز يف ايططم ايعاَ ،١نُا ٜعطف بأْ٘

:االغتذسا َٔ ٤ايػرل أَ ٚس

األنف يطًب اإلسػإ َٔ ايػرل .
ٜٚعس ايتػ ٍٛدٓشٜ ١عاقب عًٗٝا ايٓعاّ يف َععِ ز ٍٚايعاملٚ ،غاق ١إشا نإ شيو
املتػ ٍٛقشٝح ايبسٕ َعايف ،أ ٚاؽصٖا سطفٜ ١هتػب َٓٗا.
ٖٚص ٙايهًُ١

–ايتػ– ٍٛمل تطز يف نتب ايفك٘ اإلغالَ ٞفًِ ٜهٔ ٖصا املكطًح

َتعاضف عً ٘ٝبٚ ِٗٓٝإٕ ناْت تطز يف ايعطف اإلغالَ ٞباغِ ايػؤاٍ :ٖٛٚ

طًب قسقات

ايٓاؽ ٚف ٘ٝايػا ٖٛٚ ٌ٥ايصٜ ٟطًب يٓفػ٘ قسقات ايٓاؽ.
نُا إٕ ٖٓاى أزلا ٤عسٜس ٠ملٔ ٜك ّٛبطًب ايكسقات َٔ ايٓاؽ

:ايػاٚ ٌ٥ايؿشاش ،

ٚاملهسٚ ، ٟايػاغاْ.ٞ
ب) أشكال التشول:
تتعسز أؾهاٍ ايتػٜٚ ٍٛكٓفٗا بعهِٗ إىل عسز َٔ األؾهاٍ ٚاألمناط ْ ٖٞٚتٝذ١
الغتكطا ٤اؿاالت املكبٛض عًٗٝا دطا ٤قٝاَٗا بايتػٖ َٔٚ ٍٛص ٙاألؾهاٍ :
 )1ايتػ ٍٛايعاٖط ٖٛٚ :ايتػ ٍٛايٛانح ايكطٜح املعًٔ ٚف ٘ٝميس املتػٜ ٍٛسَ ٙػتذسٜا
ايٓاؽ أَاّ اؾُٝع يف ايططٜكات ٚفاَع ايٓاؽ.
 )2ايتػ ٍٛاملبطٔ )املكٓع(  ٖٛٚ :ايتػ ٍٛاملػتذل ٚضا ٤أؾٝا ٤أخطَ ٣جٌ بٝع ايػًع ايتافٗ ١أٚ
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خسَات أخطَ ٣جٌ َػح ظداز ايػٝاض ٠أ ٚأ ١ٜخسَات أخط.٣
 )3ايتػ ٍٛاملٛزلٖٚ :ٞصا ايٓٛع َٔ ايتػ ٍٛمياضؽ فكط يف املٛاغِ ٚاملٓاغبات اـاق١
ٚايعاََ ١جٌ األعٝاز أ ٚاؿر أ ٚضَهإ أ ٚاملٛاغِ ايػٝاس.١ٝ
ايعاضض  ٖٛٚتػٚ ٍٛقيت يعطف طاضئ  ،نُا يف ساالت ايططز َٔ األغط ٠أٚ
:
 )4ايتػٍٛ
فكسإ ايٓكٛز يف ايػفط –عابط ايػب.ٌٝ
 )5ايتػ ٍٛاإلدباضٜٚ :ٟتُجٌ ٖصا يف إدباض األطفاٍ أ ٚايٓػا ٤عً ٢ايتػ َٔ ٍٛقبٌ ٚيٞ
األَط أل ٟغبب َٔ األغباب.
 )6ايتػ ٍٛاالختٝاضٖٚ :ٟصا ايٓٛع َٔ ايتػٜ ٍٛػُ ٢أسٝاْاً ايتػ ٍٛاالسذلايف سٝح ٜكبح
ايتػٖ ٍٛسف٘ ايهػف ٚايتهجط.
 )7تػ ٍٛغرل ايكازض ٖٛٚ :تػ ٍٛايعادع أ ٚاملطٜض عكًٝاً أ ٚاملتدًف عكًٝا أ ٚأل ٟغبب
ٜهَ ٕٛاْعاً يًُتػ َٔ ٍٛايتهػب املؿطٚع.
ج) تاريخ ظاهرة التشول :
قس ٜعٔ ظاْإٔ ظاٖط ٠ايتػ ٍٛسسٜج ١ايٓؿأ ٠أ ٚأْٗا ٚيٝسٚ ٠قتٓا املعاقط أ ٚأْٗا ْتٝذ ١يًتطٛض
ايكٓاعٚ ٞاالقتكاز ٟاؿازخ يف ايعامل يف ايػٓٛات املتأخطٚ ٠يهٔ ايكشٝح إٔ ظاٖط٠
ايتػ ٍٛقسمي ١دساً ٚنتب األزب ٚايتاضٜذ االدتُاع ٞسافً ١بصنط املتػٛيني أ ٚايؿشاشٜٔ
أ ٚنُا ٜػُ ٕٛأسٝاْا املهس ٜٔأ ٚايػاغاْٝني  ،بٌ ٖٓاى َٔ زضؽ أزب ٖص ٙايف ١٦يف
اجملتُع ملا هلِ َٔ أثط ٚتأثط باجملتُع احملٝط بِٗ أ ٚايص ٟعاؾ ٛف٘ٝ
ٚيعٌ أبطظ َٔ نتب عِٓٗ اؾاسغ ايص ٟعاف يف ايكطٕ ايجاْ ٞاهلذط ٟيف نتاب٘ ايبدال٤
ٚأبإ س ًِٗٝاييت ٜتبعْٗٛا الغتسضاض عطف ايعاَ ١يٝتكسقٛا عًٚ ِٗٝضغِ عسّ سادتِٗ املاغ١
يًُاٍ بٌ نإ يف أنجط ٙتعاٜساً ٚتهجطًُاً َٔ املاٍ،نُا أيف نتاب بعٓٛإ (س ٌٝاملهس) ٜٔ
إال أْ٘ َفكٛز ٚمل ٜعجط عً ٘ٝضغِ شنط ايعًُا ٤هلصا ايهتاب ٚ ،قس شنط هلِ أنجط َٔ
ثالخ ٚعؿط ٜٔسٜ ١ًٝػتدسَْٗٛا يطًب ايكسق َٔ ١ايٓاؽ .
ٖٚصا ٜسٍ زاليٚ ١انش ١عً ٢قسّ ايعاٖطٚ ٠أْٗا يٝػت باؿسٜج ١أ ٚاملطتبط ١بايتشهط أٚ
ايتكسّ ايكٓاع ٞأ ٚاالقتكاز ٟإال أْ٘ ميهٔ ايك ٍٛأْٗا تعاٜست يف اآل ١ْٚاألخرلٚ ٠بسأت
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تأخص ؾهالً تٓعُٝٝاً ٚأسٝإ عً ١٦ٖٝ ٢عكابات يتٓعٖ ِٝص ٙاؿطفٚ ١قس ٜتذاٚظ عًُٗا
ايٓطام احملً ٞيُٝتس إىل ايٓطام ايسٚي ٞعدل ؾطنات َتدكك ١يف اغتذالب بعض األطفاٍ
املعاقني أ ٚش ٟٚايتؿٖٛات الغتسضاض عطف ايعاَ.١
د) اإلسالو والتشول:
ميكت اإلغالّ ايتػٚ ٍٛوض أفطاز ٙعً ٢عسّ االغتذسا ٤أ ٚغؤاٍ ايٓاؽ أؾٝاٚ ، ِٗ٥وصض
ايطغ  ٍٛاملػًُني َٔ شيو بكٛي٘ (( َا ٜعاٍ ايطدٌ ٜػأٍ ايٓاؽ ستٜ ٢أت ّٜٛ ٞايكٝاَ١
ٚيٝؼ يف ٚدٗ٘ َعع٘ ؿِ )) ضٚا ٙايبداض) ٟفايتػ ٍٛنُا ٖ ٛظاٖط ٜكٝب اإلْػإ يف
أخل َعٗط يهطاَت٘ ٚإْػاْٝت٘ ٚ ٖٛٚدٗ٘ قاٍ ؾطاح اؿسٜح يف شيو

ٚ:يٝؼ يف ٚدٗ٘

َعع٘ ؿِ وتٌُ إٔ ٜه ٕٛاملطاز أْ٘ ٜأت ٞغاقطاً ال قسض ي٘ ٚال دا ٙأٜ ٚعصب يف ٚدٗ٘ ست٢
ٜػكط ؿُ٘ ملؿانً٘ ايعكٛب ١يف َٛنع اؾٓا َٔ ١ٜاألعها ٤يه ْ٘ٛأشٍ ٚدٗ٘ بايػؤاٍ
)عبٝسٖ1417 ،ـ  ،قـ.( . 123
نُا ٚضز يف ايتشصٜط َٔ ايتػ ٍٛقٛي٘ عً ٘ٝايكالٚ ٠ايػالّ
تهجطاًًُ  ،فإمنا ٜػأٍ مجطاً فًٝػتكٌ أٚيٝػتهجط

 َٔ((:غاٍ ايٓاؽ أَٛاهلِ

)) ضٚاَ ٙػًِ ٚ ،ايكس ضب ٢ايطغٍٛ

أقشاب٘ عً ٢نطاٖ ١ايػؤاٍ يٝهْٛٛا أعع ٠فكس طًب َِٓٗ املباٜع ١عً ٢إٔ ال ٜػايٛا
ايٓاؽ ؾ٦ٝاً ٜٚك ٍٛضا ٟٚاؿسٜح :فًكس ضأٜت بعض أٚي٦و ايٓفط –ايص ٜٔباٜعٛا ايطغ - ٍٛ
ٜػكط غٛط أسسِٖ فُا ٜػأٍ أسسا ٜٓاٚي٘ إٜا.ٙ
ٚيف ٖصا اإلطاض أقسضت ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜقطاضٖا ضقِ 123يف
ٖ1401/1/24ـ ٚايصٜ ٟتهُٔ اآلت:ٞ
إٕ املػاي ١ؼٌ إال ملٔ ؼككت ف ٘ٝقف َٔ ١ايكفات ايجالخ املصنٛض ٠يف اؿسٜح
ايص ٟأخطد٘ اإلَاّ َػًِ يف قشٝش ١عٔ قبٝك ١بٔ كاضم اهلالي ٞقاٍ

:ؼًُت محاي١

فأتٝت ضغ ٍٛاهلل أغأي٘ فٗٝا فكاٍ " :أقِ ست ٢تأتٓٝا ايكسق ١فٓأَط يو بٗا .قاٍ :ثِ قاٍ :
ٜا قبٝك ١إٕ املػأي ١ال ؼٌ إال ألسس ثالث: ١ضدٌ ؼٌُ محاي ١فشًت ي٘ املػأي ١ستٜ ٢كٝبٗا
ثِ ميػو ٚ..ضدٌ أقابت٘ دا٥ش ١ادتاست َاي٘ فشًت ي٘ املػأي ١ستٜ ٢كٝبٗا ثِ ميػو ،..
ٚضدٌ أقابت٘ فاق ١ستٜ ٢ك ّٛثالث َٔ ١ش ٟٚاؿذ َٔ ٢ق َ٘ٛفٝكٛي ٕٛيكس أقاب فالْا فاق١
ٜك ٞہ .أَا َٔ غأٍ ايٓاؽ تهجطاً أ ٚاؽص َٔ ايتػٚ ١َٓٗ ٍٛسطف١
فشًت ي٘ املػأي ١ست. ٢
اللكاء السنوي الجالح للجهات اخلريية باملنطكة الشرقية

64

اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
 ٖٛٚقازض عً ٢ايهػب بايططم املؿطٚع ١فإٕ شيو ال وٌ ٚال هٛظ ٚقس تهافطت األسازٜح
ايكشٝش ١عً ٢شّ فاعً٘ ٚبٝإ عكٛبت٘ يف ايسْٝا مبشل بطنت٘ ٚيف اآلخط ٠مبا ٜٓتعطَٔ ٙ
عصاب ايٓاض فكس ضَ ٣ٚػًِ يف قشٝش ١عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل 
"  َٔ:غأٍ ايٓاؽ تهجطاً فإمنا ٜػأٍ مجطاً فًٝػتكٌ أ ٚيٝػتهجط " .
هـ ) آثار التشول على الفرد واجملتنع :

ميهٔ سكط ايعسٜس َٔ اآلثاض املذلتب ١عً ٢تفؿ ٞظاٖط ٠ايتػ ٍٛيف اجملتُع ٚبعض ٖصٙ
اآلثاض اقتكازٚ ،١ٜبعهٗا اآلخط أَٓ ،١ٝنُا إٔ هلا بعس ادتُاعٚ ٞداْب ؾطعٚ ٞسهاض،ٟ
ٖٚص ٙبعض اآلثاض اغطزٖا بؿهٌ كتكط ،فُٔ شيو:


اغتُطاض ايبطاي ١يف اجملتُع بػبب اسذلاف عسز َٔ أفطاز ٙهلص ٙايعاٖط ٠اييت تسع ٛإىل
ايهػٌ ٚايتبطٌ ٚ ،ال ىفَ ٞا يف تفؿ ٞايبطاي ١يف اجملتُع َٔ أثط خطرل عً ٢املس٣
ايبعٝس ٚاملس ٣ايكطٜب عً ٢ايفطز شات٘ ٚعً ٢اجملتُع بهاًَ٘ ٚتعطٌ إْتاد ١ٝاجملتُع
ٚنعف٘ اقتكازٜا َكابٌ اجملتُعات األخطٚ ، ٣ظٜاز ٠اؾطمي. ١



نعف اجملتُع َكابٌ اجملتُعات األخطٚ ، ٣غكٛط ٖٝب ١األَ َٔ ١أعني األعسا ٤نُا
ٜط ( ٣عبٝس ٖ1417ـ ) شيو إٔ ايتػَ ٍٛعٗط غرل سهاضٜ ٟهػف عٔ خًٌ يف األَ١
إَا فكط أٚغ ٤ٛتٛظٜع أ ٚعسّ ايعٓا ١ٜباملؤغػات ايعاَ ١شات ايٓفع ايعاّ ٖٚ ،صا َا دعٌ



بعض ايٓاؽ ٜٓعط يًُذتُعات املػًُ ١عً ٢أْٗا َٔ ز ٍٚايعامل املتدًف أ ٚايعامل ايجايح
.
تفؿ ٞاؾطميٚ ،١شيو إٔ املتػ ٍٛوكٌ عً ٢املاٍ بػرل ٚد٘ سل ٚبسَ ٕٚؿكٚ ١قس
ٜه ٕٛفٛم سادت٘ ٖٚصا َسعا ٠يكطف ٖص ٙاملبايؼ يف ايؿٗٛات َٚكسَاتٗا ْٚتا٥ذٗا.



عسّ ٚق ٍٛايعنٛات ٚايكسقات إىل َػتشكٗٝا َٔ ايفكطاٚ ٤املػانني ٚاألٜتاّ
ٚاألضاٌَ  ،شيو أ ،املتػٜ ٍٛأخص سل املػتشل زٚ ٕٚد٘ سل مما ميٓع ٚقٛهلا إىل
َػتشكٗٝا  ٖٛٚايفكرل ايص ٟال ٜػأٍ ايٓاؽ إؿافاً .
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
و) التشول يف املنلكة العربية الشعودية :

نُا شنط يف ظاٖط ٠ايتػ َٔ ٍٛإْٗا ٤تعس ظاٖط ٠قسمي ١فهصيو اؿاٍ يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜفعاٖط ٠ايتػ ٍٛقسميٚ ١اضتبطت مبٓطكَ ١ه ١املهطَٚ ١املس ١ٜٓاملٓٛض٠
فف ٞايعسٜس َٔ نتب ايطساي ١ايص ٜٔظاضٚا َٓطك ١اؿطَني إؾاض ٠هلص ٙايعاٖطٖ َٔٚ ٠ؤال٤
قُس يبٝب ايبتٓ ْٞٛايص ٟظاض َه ١املهطَ ١عاّ ٖ(1327ـ )قبٌ قطابَ ١ا ١٥عاّ ٚٚقف
ٖص ٙايعاٖط ٖٞٚ ٠نجط ٠املتػٛيني عٓس أبٛاب اؿطّ ٚطايب ايٛاي ٞآْصاى بإقاَ ١زاض
ايهٝاف ١هلِ ٜأ ٕٚٚإيٗٝا ٚي ٛيف َسَٛ ٠غِ اؿر ( اهلالبٖ1421 ، ٞـ  ،قـ .)27
يصيو ال ٜػتػطب إٔ لس ٖصا املكذلح قسمت تٓفٝص ٙيف عاّ ٖ1354ـ عٓسَا أغؼ َسٜط األَٔ
ايعاّ يف َه ١املهطََٗ ١س ٟبو املكًح

–ضمح٘ اهلل –زاضاً إلٜٛا ٤ايعذع َٔ ٠اؿذاز

يٛقاٜتِٗ َٔ ايتػٚ ، ٍٛقس ْفص َؿطٚع٘ ٖصا يف بٝت اغتأدط ٙهلصا ايػطض يف َه١
املهطَٚ، ١نإ عسز غهاْٗا يف عاَٗا األ )300( ٍٚعادع ٚعادع ، ٠ثِ تكًل ايعسز يف
ايعاّ ايتاي ٞإىل ( )100عادع ٚعادع. ٠ثِ قسضت َٛافك ١املًو عبس ايععٜع –ضمح٘ اهلل –
عً ٢بٓا ٤زاض خاق ١بِٗ يف َه ١املهطَ ١عًْ ٢فكت٘ اـاق ١يف عاّ

ٖ1363ـٚ .يف عاّ

ٖ. 1357ـ .مت ٚ.تطٛض األَط بعس شيو سٝح أْؿ٦ت َهاتب خاق ١ملهافش ١ايتػ ٍٛيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜافتتح أَ ٍٚهتب عاّ (ٖ1391ـ) ٜٚبًؼ عسزٖا اآلٕ اثٓا عؿط
َهتبا َٓتؿط ٠يف َٓاطل املًُه١

ٚ.ؽتل ٖص ٙاملهاتب مبهافش ١ايتػ َٔ ٍٛخالٍ

ايكبض عً ٢املتػٛيني ٚإساي ١املتػ ٍٛغرل ايػعٛز ٟإىل إزاض ٠اؾٛاظات ايذلس ، ١ًٝنُا تكّٛ
ٖص ٙاملهاتب بسضاغ ١ساي ١املتػ ٍٛايػعٛز ٟزضاغ ١ادتُاعٚ ١ٝاؽاش اإلدطا ٤االدتُاعٞ
املٓاغب َجٌ :ؼ ًٜ٘ٛإىل َهتب ايعٌُ يًبشح ي٘ عٔ عٌُ إٕ نإ قازضاً  ،أ ٚؼ ًٜ٘ٛإىل
َهتب ايهُإ االدتُاع ٞيكطف َػاعسَ ٠اي ١ٝي٘ أ ٚإىل إسس ٣اؾُعٝات اـرل ١ٜإ
أغطت٘
نإ عادع عٔ ايعٌُ أ ٚإىل اسس ايسٚض االدتُاع ١ٝإٕ نإ قػرلًا أَ ٚسفٛع ًا َٔ .
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ٕ

اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
ثانياً :اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
يعٌ مما وػٔ ايتعطف عً ٘ٝقبٌ اؿسٜح عٔ نٝف ١ٝايتعاٌَ َع املػتٛيني َٔ قبٌ
اؾُعٝات اـرل ١ٜايتعطف عً ٢خكا٥كِٗ  ،بٌ ٖ ٞاملٓطًل األغاغ ٞأل ٟخط ٠ٛعًُ١ٝ
يًتعاٌَ َع املتػٛيني فإْ٘ ال ميهٔ تكٛض نٝف ١ٝايعٌُ َع ٖص ٙايف ١٦قبٌ ايتعطف عً٢
خكا٥كِٗ االدتُاعٚ ١ٝاألغطٚ ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝايكش ١ٝيُٝهٔ بعس شيو ضغِ اـطٛات
ايتٓفٝص ١ٜملتا ميهٔ تكسمي٘ هلص ٙايفٚ ١٦يف ايفكط ٠غٝتِ ٚقف ساٍ املتػٛيني ٚايتػ ٍٛيف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإناف ١إىل ٚنعِٗ يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعهِ ٖصا املًتك ٢يف
املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإناف ١إىل ٚنعِٗ يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعهِ ٖصا املًتك ٢خام
باؾٗات اـرل ١ٜيف املْطك ١ايؿطقٖٚ، ١ٝص ٙايبٝاْات َػتكا َٔ ٠آخط تكطٜط إخكا ٞ٥قازض
عٔ اؾٗ ١املػؤٚي ١عِٓٗ ٚ ٖٞٚظاض ٠ايعٌُ ٚايؿؤ ٕٚاالدتُاع ١ٝفف ٞاؾس ٍٚاآلتْ ٞػتعطض
ٚنع املتػٛيني َٔ سٝح اؾٓػ: ١ٝ
.دس ٍٚضقِ ()1
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعػب املٓاطل خالٍ عاّ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
عسز املتػٛيني املكبٛض عًِٗٝ
4094

%
20.1%

املٓطك١
َه ١املهطَ١

10944

53.7%

املس ١ٜٓاملٓٛض٠

1487

7.3%

ايككِٝ

626

3.1%

ايؿطق١ٝ

554

2.7%

عػرل

2489

2.2%

تبٛى

168

0.9%

20362

100%

ايطٜاض

اجملُٛع

ٚمما ٜالسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )1إٔ املٓطك ١ايؿطق ١ٝال متجٌ ظاٖط ٠ايتػ ٍٛفٗٝا َؿهً١
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
نبرل ٠قٝاغا عً ٢بكَٓ ١ٝاطل املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜفعسز املتػٛيني املكبٛض عًِٗٝ
خالٍ ايعاّ ٖ1420ـٖ1421/ـ ( )ّ2000بًؼ (َ )55تػَٚ ٍٛتػٛي ١فكط ٚبٓػب ١تكٌ إىل
) (2.7فكط ٚتأت ٞاملٓطك ١ايؿطق ١ٝيف املطتب ١ايػازغ ١بني َٓاطل املًُه ١ايػبع اييت ٜٛدس
بٗا َهاتب َهافش ١ايتػ.ٍٛ
ٚقس ٜطز ٖٓا تػاؤٍ َؿطٚع  ٖٛٚإٔ ٖصا ايطقِ ال ميجٌ نٌ املتػٛيني ايص ٜٔمياضغ ٕٛايتػٍٛ
يف املٓطك ١فٛٝدس َِٓٗ َٔ عذعت فطم َهافش ١ايتػ ٍٛايكبض عً ٘ٝأَ ٍٚا تػتطع
ايٛق ٍٛإيٖٚ ، ٘ٝصا ايكَ ٍٛكب ٍٛدساً ٚيهٔ سني اؿسٜح عٔ اـكا٥ل فٓشٔ ْتشسخ
عٔ ايٓػب  ٖٞٚمتجٌ ايٓػب َٔ ١ايعسز املكبٛض عً ٖٞٚ ِٗٝمبجاب ١ايع ١ٓٝأل ٟزضاغ ١عًُ. ١ٝ
ٚيهٔ ضغِ انفاض ٖص ٙايٓػب ١فالبس َٔ ايتعاٌَ َعٗا ظس ١ٜيًدطط ايعع ِٝاملذلتب عً٢
اْتؿاض ٖص ٙايعاٖط ٠يٝؼ عً ٢ايفطز املتػ ٍٛفشػب ،بٌ عً ٢مجٝع أفطاز أغطت٘ ٚاجملتُع
بؿهٌ عاّ.
دس ٍٚضقِ ()2
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب اؾٓػ١ٝ
خالٍ عاّ ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
اؾٓػ١ٝ
املس١ٜٓ

غعٛزٟ

ايسَاّ

235

70%

غرل غعٛزٟ
30% 100

اجملُٛع
100% 335

%
60.5%

اإلسػا٤

81.3% 178

18.7% 41

100% 219

39.5%

اجملُٛع

74.6% 413

25.4% 141

100% 554

100%

ٚمما ٜالسغ َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )2إٔ املتػ ٍٛايػعٛز ٟيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝميجٌ )(74.6%
يف سني ميجٌ املتػ ٍٛغرل ايػعٛز ٟقطاب ١ضبع املتػٛيني يف املٓطكْٚ ١ػبتِٗ ٚقًت إىل
) (25.4%فكط ٖٚ ،صا هعٌ اؾُعٝات اـرل ١ٜيف املٓطك ١تٛد٘ دٗٛزٖا م ٛأغٓا٤
املتػ ٍٛايػعٛز ٟباعتباض ْػبتِٗ ايهبرل ٠بني املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف َسٕ املٓطك١
ايؿطق.١ٝ
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
دس ٍٚضقِ )(3

عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب اؾٓؼ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
اؾٓػ١ٝ
املس١ٜٓ

شنط

أْج٢

اجملُٛع

%

ايسَاّ

33.1% 111

224 66.9%

100% 335

60.5%

اإلسػا٤

45.2% 99

120

100% 219

39.5%

اجملُٛع

344 62.1% 37.9% 210

100% 554

100%

54.8%

 َٔٚاؾس ٍٚضقِ )ٜ (3تهح إٔ ْػب ١ايٓػا ٤املتػٛالت يف املٓطك ١أنجط َٔ ايطداٍ فٓػب١
ايٓػا ٤بًػت )َ(62.21%كابٌ ) َٔ(37.9%ايطداٍ َٚعطفٖ ١ص ٙايٓػب ١تعني أ ٟمجع١ٝ
سني ايتعاٌَ َع ف ١٦املتػٛيني فتٛد٘ بطافٗا ايتأٖ ١ًٝٝإىل ف ١٦ايٓػا ٤أنجط َٔ ف ١٦ايطداٍ.
دس ٍٚضقِ )(4
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب ايعُط
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
ايعُط
املس١ٜٓ
ايسَاّ

أقٌ َٔ 18

َٔ 18-60

أنجط َٔ 60

اجملُٛع

%

34.3% 115

56.4% 189

9.3% 312

100% 335

60.5%

اإلسػا٤

16.6% 37

67.1% 147

16% 35

100% 219

39.5%

اجملُٛع

27.4% 152

60.7% 336

11.9% 66

100% 554

100%

أَا َٔ سٝح األعُاٍ فهُا ٜعٗط َٔ اؾس ٍٚضقِ

)(4إٔ ايػايب ١ٝايععُ َٔ ٞاملتػٛيني

ٜكع ٕٛيف املطسً ١ايعُط ١ٜبني (18-60غٓٚ ) ١بٓػب ١تكٌ إىل )ٚ(60.7%ال ىف ٞإٔ ٖصٙ
ايف ١٦ايكازض ٠عً ٢ايعٌُ  َٔٚثِ ٜؤخص بعني االعتباض سٝح تكُ ِٝبطاَر َػاعس ٠املتػٛيني
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
ٖص ٙايٓػب َٔ ١األعُاٍ يًُتػٛيني.
دس ٍٚضقِ )(5

عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب اؿاي ١ايتعً١ُٝٝ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
أَ ٞأٜ ٚكطأ

ابتساٞ٥

ايتعًِٝ
املس١ٜٓ

ٜٚهتب

َٚتٛغط

ثاْٚ ٟٛأخط٣

اجملُٛع

%

ايسَاّ

51% 171

46% 154

3% 10

100% 335

60.5%

اإلسػا٤

69% 151

21.9% 48

9.1% 20

100% 219

39.5%

اجملُٛع

58.1% 322

36.5% 202

5.4% 30

100% 554

100%

ٜػًب عً ٢املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝأِْٗ غرل َتعًُني فٓذس َٔ بِٗٓٝ
()585.1أَ ٕٛٝأٜ ٚعطف ٕٛايكطاٚ ٠٤ايهتاب ١فكط  ،أَا َٔ وٌُ ايؿٗاز ٠ايجاْ ١ٜٛأَ ٚا
ٜعازهلا َٔ ايجاْٜٛات ايكٓاع ١ٝا ٚايعضاع ١ٝأ ٚايتذاض ١ٜفال تكٌ ْػبتِٗ إال إىل () 5.4فكط
ٚ،الؾو إٔ َعطف ١املػت ٣ٛايتعًٜ ُٞٝػاع عً ٢تكُ ِٝايدلاَر ايتاٖ ١ًٝٝأ ٚبطاَر املػاعس٠
يًُتػٛيني
.
دس ٍٚضقِ ()6
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػباؿاي ١ايكش١ٝ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
اؿاي١
ايسَاّ

82.1%

275

60 17.9%

335 100%

60.5%

اإلسػا٤

165 75.3%

54 24.7%

219 100%

39.5%

اجملُٛع

440 79.4%

114 20.6%

554 100%

100%

املس١ٜٓ

غًِٝ

َطٜض أ ٚقاسب

اجملُٛع

%

عاٖ١

يف سني لس إٔ َٔ ٜعاَْ َٔ ٞطض أ ٚعاٖٜ ١ػتشل َع٘ املػاعس َٔ ٠بني ٖؤال ٤املتػٛيني َا
ْػبت٘ (ٖٚ )%20.6ؤال ٤قس ال ػسَ ٟعِٗ ايدلاَر ايتأٖٚ ١ًٝٝسادتِٗ ايهدل ٣إىل َػاعس٠
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
سكٝك.١ٝ
دس ٍٚضقِ )(7

عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب اؿاي ١املٗٓ١ٝ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
اؿاي١

طايب

يس ٜ٘عٌُ

ايسَاّ

37 11%

27

املس١ٜٓ

8.1%

عاطٌ

اجملُٛع

%

271 80.9%

335 100%

60.5%

اإلسػا٤

40.1%

44

13.7%

30

145 66.2%

219 100%

39.5%

اجملُٛع

14.6%

81

10.3%

57

416 75.1%

554

100%

100%

تعٗط ْتا٥ر اؾس ٍٚضقِ ()7إٔ غايب ١ٝاملتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف َسٕ املٓطك ١ايؿطق ٞأِْٗ
عاطً ٕٛعٔ ايعٌُ فٓذس إٔ ( َِٗٓ )%75.1ال ٜعٌُ ٚعاطٌ عٔ ايعٌُ ضغِ إٕ أعُاضِٖ يف
غٔ ايعٌُ ٚسايتِٗ ايكش ١ٝدٝسٖٓٚ، ٠اى ( َٔ)%10.3املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك١
ايؿطق ، ١ٝنُا ٜٛدس بني املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق)%14.6( ١ٝيف عساز
طالب املساضؽ.
ٖٚص ٙايٓػب ١ضغِ انفانٗا تبكَ ٢ععذ ١عهِ إٔ ٖص ٙايٓػب َٔ ١املتػٛيني املكبٛض
عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝغتٓؿػٌ ٚال ؾو عٔ زضاغتٗا مبُاضغ ١َٓٗ ١ايتػٚ، ٍٛال ٜػتبعس
َكاب ١شيو يهػٛط َٔ األغطٚ ٠إدباض ايطفٌ يه ٞمياضؽ ايتػٚ ٍٛغٝػتكط ايطفٌ يف
ايٓٗا ١ٜعً ٢املٗٓٚ ١اسس ٠فإَا ايسضاغ ١أ ٚايتػٚ ٍٛمما ال ؾو ف ٘ٝإٔ ايتػ ٍٛعهِ إزضاضٙ
يألَٛاٍ ايهجط ٠ز ٕٚتعب ٜصنط غٝه ٖٛ ٕٛاملًذأ يًطفٌ أ ٚألغطت٘.
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
دس ٍٚضقِ ()8

دس ٍٚاملتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب عسز َطات ايكبض
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
قبض عً ٘ٝيًُط٠

قبض عً٘ٝ

ايعسز
املس١ٜٓ

األٚىل

أنجط َٔ َط٠

ايسَاّ

290 8606%

45 13.4%

اإلسػا٤

150 68.5%

69 31.5%

100%

اجملُٛع

440 79.4%

114 20.6%

554 100%

اجملُٛع

%

335 100%

60.5%

219

39.5%
100%

ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ ()8عسز َطات ايكبض عً ٢املتػٛيني يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝفايػايب١ٝ
ايععُ َٔ ٢املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝنإ ٖصا ايكبض ٖ ٛاأل ٍٚيف
غذٌ سٝا ٠ايتػ ٍٛيسٖٚ ِٜٗؤال ٤بًػت ْػبتِٗ

( ،)%79.4يف سني ٖٓاى ( )%20.6غبل

ايكبض عً ِٗٝأنجط َٔ َطٚ، ٠عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا َؤؾط َععر إشا ٜعين ٖصا إٔ غٛم
ايتػ ٍٛتػتكبٌ ساالت دسٜس ٠نٌ  ّٜٛبسي ٌٝايكبض عً َٔ )%79.4( ٢املتػٛيني املكبٛض
عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝألَ ٍٚط ٠فِٗ مل ٜتُطغٛا بعس يف ٖص ٙاملٗٓ ١ايسْٖٚ ،١٦ٝصا أٜها
اآلٕ
مما ٜػٌٗ عًُ ١ٝايتعاٌَ َعِٗ ٚاْتؿاهلِ َٔ ب ١٦ٝايتػْٚ ٍٛكًِٗ َٔ ايعطاي. ١إىل . .
دس ٍٚضقِ ()9
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب اؿاي ١ايعٚاد١ٝ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
اؿاي١
املس١ٜٓ

أطفاٍ

يس ٜ٘عا١ً٥

أععب

اجملُٛع

%

ايسَاّ

34 10.1%

167 49.9%

40%

134

335 100%

60.5%

اإلسػا٤

48 21.9%

72 32.9%

99 45.2%

219 100%

39.5%

اجملُٛع

82 14.8%

239 43.1%

233 42.1%

554

100%
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
 َٔٚبٝاْات اؾس ٍٚضقِ (ٜ )9تهح إٔ َٔ يس ٜ٘عا َٔ ١ً٥املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك١
ايؿطقٜ ١ٝك َٕٛٛبايكطف عً ِٗٝتكٌ ْػبتِٗ إىل ()%42.1يف سني ٜٛدس َٔ ايععاب ايصٟ
مل ٜتشٌُ َػٛ٦ي ١ٝنبرل ٠يف ايػايب َا ْػبت٘ ( )%43.1أَا األطفاٍ فتبًؼ ْػبتِٗ (.)%14.8

دس ٍٚضقِ ()10
عسز املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق ١ٝعػب زٚافع ايتػٍٛ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
ايسافع
املس١ٜٓ
ايسَاّ

اؿاد١
209 62.4%

اَتٗإ

فطض

ايتػٍٛ

األغط٠

8.4%

28

9.6%

32

األسػا٤

42 19.2%

69 31.5%

23 10.5%

اجملُٛع

251 45.3%

97 17.5%

55 9.9%

اجملُٛع

%

بطاي١
27 8.1%

11.5%

39

335 100%

60.5%

:%

38.8%

85

219 100%

39.5%

124 22.4%

554

100%

4.9%

27

أخط٣

100%

ٜٛنح اؾس ٍٚضقِ ( )10غبب ايتػ ٍٛاملعًٔ َٔ قبٌ املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك١
ايؿطق ،١ٝفٛٝدس (ٜ )%45.3سع ٕٛإٔ اؿاد ٖٞ ١ايسافع يًتػٍٛ

يف سني ٜٛدس ()%17.5

اَتٗٓٛا ايتػ ٍٛبعس إٔ ٚدسٚا ف ٘ٝعًَُ ١ٝطوٚ ١ؼكٌ عًَ ٢بايؼ ز ٕٚدٗس ٜصنطٚ ،يعٌ
ايٓػب ١املكًكٖٓ ١ا ٖٚ ٛدٛز َا ْػبت٘ ( َٔ )%9.9األطفاٍ أددلتِٗ أغطِٖ عً ٢ايتػٚ ٍٛيف
شيو َٔ االغتػالٍ ٚقتٌ يدلا ٠٤ايطفٛي ١ايؿ ٤ٞايهجرل ،نُا إٔ فٗٝا تهٝٝع يألَاْ ١اييت
محًٗا اهلل عع ٚدٌ يألغط ػاٖ ٙؤال ٤األطفاٍ ايكػاض َٔ أبٓا.ِٗ٥
ٚيف ختاّ ٖصا ايٛقف املكتهب يًدكا٥ل االدتُاع ١ٝيًُتػٛيني املكبٛض عًِٗٝ
يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝميهٔ تًدٝل ٖص ٙاـكا٥ل يف اؾس ٍٚاآلت ٞيهٌ َٔ َس١ٜٓ
ايسَاّٚ ،نصيو ملس ١ٜٓاإلسػا ٤سٝح يف شيو تػٗٝال يًذُعٝات اـرل ١ٜيف تًو املسٜٓتني
سني ايتعاٌَ َع ف ١٦املتػٛيني يًعٌُ عً ٢اْتؿاهلا َٔ ٖص ٙاملٗٓ ١ايسْ. ١٦ٝ
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اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
دس ٍٚضقِ ()11

خكا٥ل املتػٛيني املكبٛض عً ِٗٝيف املٓطك ١ايؿطق١ٝ
ٖ1420ـٖ1421/ـ ()ّ2000
َس ١ٜٓايسَاّ

ّ
1

 َٔ %70املتػٛيني َٔ ايػعٛزٜني

 َٔ %81.3املتػٛيني َٔ ايػعٛزٜني

2

 َٔ %66.9املتػٛيني إْاخ ٚايبك ١ٝشنٛض

 َٔ%54.8املتػٛيني إْاخ ٚايبك ١ٝشنٛض

3

 َٔ % 56.4املتػٛيني ِٖ يف غٔ ايعٌُ

 َٔ%67.1املتػٛيني ِٖ يف غٔ ايعٌُ

4

 َٔ %51املتػٛيني إَٔٛٝ

 َٔ% 69املتػٛيني إَٔٛٝ

5

 َِٗٓ %82.1ال ٜعاْ َٔ ٕٛأَطاض أ ٚعاٖات

 َِٗٓ% 75.3ال ٜعاْ َٔ ٕٛأَطاض أ ٚعاٖات

6

%80.9عاطً ٕٛعٔ ايعٌُ

% 66.2عاطً ٕٛعٔ ايعٌُ

7

ٜ% 86.6فٝض عً ِٗٝيًُط ٠األٚىل

ٜ% 68.5فٝض عً ِٗٝيًُط ٠األٚىل

8

% 4يس ِٜٗأغط ٜعٛيٜٚ ِْٗٛك َٕٛٛبطعاٜتِٗ

% 45.2يس ِٜٗأغط ٜعٛيٜٚ ِْٗٛك َٕٛٛبطعاٜتِٗ

9

% 62.4زافع ايتػ ٍٛيس ِٜٗاؿاد١

% 19.2زافع ايتػ ٍٛيس ِٜٗاؿاد١

10

% 8.4أقبح ايتػ ٍٛيس ِٜٗسطف ١اَتٖٗٓٛا

%31.5أقبح ايتػ ٍٛيس ِٜٗسطف ١اَتٖٗٓٛا

اللكاء السنوي الجالح للجهات اخلريية باملنطكة الشرقية

َس ١ٜٓاإلسػا٤

74

اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان
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ثالجاً :كيفية التعامل مع املتسولني
ٚبعس إٔ تعطفٓا عً ٢أبطظ اـكا٥ل يًُتػٛيني يف املٓطك ١ايؿطق ١ٝميهٓٓا إٔ مسز ايتعاٌَ
األَجٌ َعِٗ ٚ ،يهٔ البس َٔ اإلؾاض ٠إىل خطٛات أغاغًٜ ١ٝعّ ايكٝاّ بٗا قبٌ تكسِٜ
اـسَ ١هلصا املتػٚ ، ٍٛبسا ١ٜهب إٔ ْهع قاعس ٠عاَٖٚ ١سف أغاغ ٞيهٌ ايعًُٝات
املػتكبً ١ٝيًتعاٌَ َع املتػٚ ٍٛميهٔ قٝاغت٘ عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
إغٓا ٤املتػ ٍٛعٔ شٍ املػأيٚ ١غس سادت٘ االقتكازٚ ١ٜايٓفػٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
أ -املرتكزات اليت تقوو عليوا عنلية التعامل مع املتشولني:
ٚيتشكٝل ٖصا اهلسف ٚقبٌ شيو نً٘ البس َٔ ايتعطف عً ٢املطتهعات األغاغ ١ٝاييت هب
إٔ تٓطًل َٓ٘ مجٝع ايتعاَالت َع املتػٛيني ٚ ،ميهٔ سكطٖا يف ثالخ َطتهعات أغاغ١ٝ
ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛسانط ٠يف أشٖإ األخ ٠ٛايعاًَني يف اؾُعٝات اـرل ١ٜستٜ ٢تًبؼ عًُِٗ
بايكبػ ١ايؿطعٜٚ ١ٝهتب ي٘ ايكب ٍٛبإشٕ اهلل ٖٚص ٙاملطتهعات ٖ: ٞ
 )1اإلْػإ كًٛم َهطّ َٚ ،هاْت٘ قذلَ ١يف اإلغالّ:
يكس أغذس اهلل عع ٚدٌ َال٥هت٘ يإلْػإ سٝح خًك٘ ،قاٍ تعاىل "إش قاٍ ضبو يًُال٥ه١
إْ ٞخايل بؿطاً َٔ طني *فإشا غٜٛت٘ ْٚفدت ف َٔ ٘ٝضٚس ٞفكعٛا ي٘ غادسٜٔ
املال٥ه ١نًِٗ أمجع* ٕٛإال إبًٝؼ اغتهدل ٚنإ َٔ ايهافطٜٔ

*فػذس

"(م :آ-71 ١ٜ

ٖٚ ، (47صا ايػذٛز غذٛز إنطاّ ٚإععاّ ٚاسذلاّ نُا شنط شيو ابٔ نجرل –ضمح٘ اهلل
–يف تفػرلٚ . ٙدٓؼ اإلْػإ َهطّ ٚ ،ي٘ َٓعي ١خاق ١بني كًٛقات اهلل عع ٚدٌ  ،قاٍ
تعاىل " ٚ :يكس نطَٓا بين آزّ ٚمحًٓاِٖ يف ايدل ٚايبشط ٚضظقٓاِٖ َٔ ايطٝبات ٚفهًٓاِٖ
ممٔ .ر .نُا خل اهلل –عع ٚدٌ –اإلْػإ مبٝع ٠دعًت٘ َٔ أؾطف املدًٛقات
عً ٢نجرل .
 ٢ٖٚ ،ايعكٌ ٚ. .إىل داْب شيو فاإلْػإ ميتاظ مبا ب٘ َٔ تطنٝب دػُاْ ٞخام ٜػٌٗ ي٘
ايكٝاّ مبدتًف األعُاٍ اييت مياضغٗا ناالعتساٍ ٚاالغتٛا ٤شيو إٔ اهلل خًل نٌ ؾ٤ٞ
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د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية
(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
َٓهباً عًٚ ٢دٗ٘ ٚخًل اإلْػإ َػتٜٛاً .

قاٍ تعاىل " اهلل ايص ٟدعٌ يهِ األضض قطاضاً ٚايػُا ٤بٓاٚ ٤قٛضنِ فأسػٔ قٛضنِ
ٚضظقهِ َٔ ايطٝبات شيهِ اهلل ضبهِ فتباضى اهلل ضب ايعاملني "(غافط ٕ آ.)64.:١ٜ
ٖٓ َٔٚا  ،فاإلْػإ َهطّ ي٘ َٓعيت٘ احملذلَٚ ، ١ي٘ نطاَت٘ املك ١ْٛاملعتدلٚ ٠املتػ ٍٛضغِ
اضتهاغ٘ يف ٖص ٙاملٗٓ ١ايسْ ١٦ٝإال إٔ ي٘ سل ٖصا ايتهط ، ِٜبٌ مما ٜعٜس يف تهطِٜ
املتػ ٍٛايهعف ايٓفػٚ ٞايطٚسٚ ٞاالدتُاع ٞايصٜ ٟعٝؿ٘ مما ٜٛدب َػاعست٘ الْتؿاي٘ َٔ
ٖص ٙاملُاضغ ١اـاط. ١٦
 )2اجملتنع املشله مرتاحه متناسك متواد:
قاٍ تعاىل " :قُس ضغ ٍٛاهلل ٚايصَ ٜٔع٘ أؾسا ٤عً ٢ايهفاض ضمحا ٤ب" ( .ِٗٓٝايفتح اآل١ٜ
 )29قاٍ تعاىل ٚاقفاً املؤَٓني " ثِ نإ َٔ ايص ٜٔآَٓٛا ٚتٛاقٛا بايكدل ٚتٛاقٛا باملطمح١
"(ايبًس ٕ آٜٚ (117 :١ٜكف ايطغ  ٍٛاملؤَٓني بأِْٗ ناؾػس ايٛاسس ٚشيو فُٝا ضٚاٙ
ايبداض– ٟضمح٘ اهلل –إٔ ايٓعُإ بٔ بؿرل –ضن ٞاهلل عُٓٗا –إٔ ضغ ٍٛاهلل " فاٍ
) تط ٣املؤَٓني يف تطامحِٗ ٚتٛازِٖ ٚتعاطفِٗ نُجٌ اؾػس إشا اؾته َ٘ٓ ٢عه ٛتساع٢
ي٘ غا٥ط دػس ٙبايػٗط ٚاؿُ )٢نُا ضٚا ٙايبداض-ٟضمح ١اهلل-عٔ أْؼ-ضن ٞاهلل
عٓ٘-إٔ ايٓيب

قاٍ ( ال ٜؤَٔ أسسنِ ست ٢وب ألخَ ٘ٝا وب يٓفػ٘ ) نصيو شنط
:

قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل
عٓ٘ :
دطٜط بٔ عبساهلل-ضن ٞاهلل -
ايٓاؽ ) ٚيععِ ق ١ُٝايذلاسِ عس ضغ ٍٛاهلل

( ال ٜطسِ اهلل َٔ ال ٜطسِ

ايص ٟال ٜطسِ ايبؿط عًُ َٛا َٔ اـاغطٜٔ

فف ٞاؿسٜح ( خاب عبس ٚخػط مل هعٌ اهلل تعاىل بكًب٘ ضمح ١يًبؿط ).
فايؿطٜع ١يف ْعطتٗا يًُذتُع تؤنس أْ٘ نٝإ إْػاَْ ٞتٛاقٌ فاألغط ٠ف ٘ٝتطتبط باملٛز٠
ايٛاقًٚ ، ١اجملتُع يف ايكطٚ ١ٜايبًسٜ ٠تعا ٕٚأفطاز ٙعً ٢اـرل ٚاألخص بٝس ايهعٝف ايعادع
ٚ ..األَٜ ١تهافط آسازٖا عً ٢اـرل فُٝا بٚ ِٗٓٝعً ٢ايتعا ٕٚفُٝا ٜٓفعِٗ

ٚ..شيو نً٘ يف

قاْ ٕٛاإلغالّ ٜكته ٞإٔ ميس اإلْػإ ايع ٕٛيهٌ َٔ وتاز إىل ايع.ٕٛ
ٖ َٔٚصا األغاؽ ايص ٟوح عً ٢ايذلاسِ ٚايطمحٜٓ ،١بػ ٞإٔ تٓطًل فعايٝات ايتعاٌَ َع
املتػٛيني َٔ قبٌ ايعاًَني يف اؾُعٝات اـرل.١ٜ
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 )3اجملتنع املشله جمتنع متعاطف متكاتف متعاون:
قاٍ:ض اإلغالّ ٚسطم عً ٢دعٌ اجملتُع املػًِ َتآظضاً َتعاْٚاً ٜؿس بعه٘ بعهاً ٚشيو َٔ
خالٍ اؿح املتٛاقٌ ألفطاز ٙعً ٢خسَ ١بعهِٗ بعهاً ٚ ،تفطٜر نطب إخٛاِْٗ املػًُني ،
ٚإزخاٍ ايػطٚض عً ٢أْفػِٗ ٚ ،نف نٝعتِٗ ٚ ،ضتب عً ٢شيو األدط اؾعٚ ، ٌٜعسٙ
ضغ ٍٛاهلل  َٔأفهٌ األعُاٍ  ،فعٔ أبٖ ٞطٜط– ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ –إٔ ضغ ٍٛاهلل غ: ٌ٦
أ ٟايعٌُ أفهٌ ؟قاٍ " :أفهٌ ايعٌُ إٔ تسخٌ عً ٢أخٝو املؤَٔ غطٚضاً أ ٚتكه ٞعٓ٘ زٜٓاً
أ ٚتطعُ٘ خبعاً ".نُا دعٌ ع ٕٛايطدٌ ألخ ٘ٝاملػًِ قسق٘ ٜتكسم بٗا عٔ ْفػ٘ ف نٌ
 ،ّٜٛفف ٞقشٝح َػًِ عٔ ابٔ عباؽٚ.. .قس ٚقف ضغ ٍٛاهلل  ساٍ املؤَٔ َٔ أخ ٘ٝاملؤَٔ
يف اجملتُع املػًِ بابًؼ عباضٚ ٠أزم ٚقف ٚ ،شيو فُٝا ضٚا ٙاإلَاّ َػًِ عٔ ايكشابٞ
اؾً ٌٝأبٖ ٛطٜط– ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ -عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ "املؤَٔ َطآ ٠أخٚ ، ٘ٝاملؤَٔ أخٛ
املؤَٔ ٜهف عً ٘ٝنٝعت٘  ٚ ،عٛط٘ َٔ ٚضاٚ ،" ٘٥أخطز َػًِ ٜطمح٘ اهلل إٔ ضغ ٍٛاهلل
 قاٍ ":ال ٜؤَٔ أسسنِ ست ٢وب ألخَ ٘ٝا وب يٓفػ٘ " .
ٜٚتٛاقٌ اؿح َٔ ايطغ  ٍٛألفطاز اجملتُع املػًِ بإٔ ٜتعاْٛٚا ٜٚهْٛٛا يف خسَ ١بعهِٗ
بعها ٚ ،ايتػاعس يكها ٤سٛا٥ر بعهِٗ بعها  ،فعٓس اإلَاّ َػًِ إٔ دابط ضن ٞاهلل عٓ٘
قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل  َٔ ( ..نإ يف ساد ١أخ ٘ٝنإ اهلل يف سادت٘ )ٜٚ ،ا ي٘ َٔ عٕٛ
يإلْػإ عٓسَا ٜه ٕٛاهلل يف سادت٘ ٚ ،يهٔ شيو ال ٜػتشكل إال سُٓٝا ٜه ٕٛاملػًِ يف
ساد ١أخ ٘ٝاحملتاز ألْٛ ٟع َٔ أْٛاع اؿاد. ١
ٚيكس ٚد٘ ايطغ  ٍٛأَت٘ إىل ْفع ايٓاؽ ٚإزخاٍ ايػطٚض عً ٢أْف 5غِٗ ٚنؿف نطبِٗ ،
ٚعس َٔ ٜفعٌ شيو بأْ٘ أسب ايٓاؽ إىل اهلل  ،فكس ض ٣ٚايطدلاْ ٞإٔ ابٔ عُط ضن ٞاهلل
عُٓٗا أخدل إٔ ضغ ٍٛاهلل  قاٍ " :أسب ايٓاؽ إىل اهلل تعاىل أْفعِٗ يًٓاؽ ٚ ،أسب
األعُاٍ إىل اهلل –عع ٚدٌ –غطٚض ٜسخً٘ عًَ ٢ػًِ  ،أٜ ٚهؿف عٓ٘ نطب٘

" ٚ ،..ال

ؾو إٔ َٔ أؾس ايهطب عً ٢اإلْػإ ٖ ٛايصٍ ايص ٟقس ٜعٝؿ٘ املتػ ٍٛدطا ٤إضاقَ ١اٚ ٤دٗ٘
ٚتصهلل يًٓاؽ بػؤاهلِ ٖصا ٜعطٚ ٘ٝاآلخط ميٓع٘ َٚا ٜػتتبع٘ َٔ نطض عًْ ٢فػ٘ ٚأغطت٘
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ٚاملت ٚ.بعس ايتعطف عًٖ ٢ص ٙايػؼ اييت
ٚفتُع٘  ،فُٔ ٖٓا لس شيو اؿح املتٛاقٌ . .
ٜٓبػ ٞإٔ تٓطًل َٓٗا فعايٝات ايعٌُ َع املتػٛيني ميهٔ ؼسٜس اـطٛات األغاغ ١ٝاييت
ٜٓبػ ٞإٔ متاضغٗا اؾٗ ١اـرل ١ٜاييت غتتٛىل ضعاٖ ١ٜصا املتػٚ ٍٛاْتؿاي٘ َٔ ٚنع٘ ايصٟ
ٜعٝؿ٘ عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ب – إدطا ٤زضاغ ١ساي ١يًُتػ:ٍٛ
َ ٖٛٚا ٜػُ ٢أسٝاْاً بايبشح االدتُاعٚ ٞإٕ نإ االغِ ايعًُ ٞهلص ٙاـط ٠ٛزضاغ ١اؿاي١
ٜٚككس ب٘ املعًَٛات اييت ٜتِ مجعٗا ٚضقسٖا عٔ املتػَ ٖٛٚ ٍٛا ٜعطف يف عًُا االدتُاع أٚ
اـسَ ١االدتُاع ١ٝباغِ (ايعُٜٚ) ٌٝه ٕٛمجع املعًَٛات َٔ خالٍ َكازض َتعسزَ ٠جٌ
اؾٗات ايطزلٚ ١ٝقابً ١ايعُْ ٌٝفػ٘ ٚايعٜاض ٠املٝساْ ١ٝإىل َهإ غهٔ ايعُ ٌٝأ ٚعًُ٘

.

ٜٚتِ تػذ ٌٝنٌ ٖص ٙاملعًَٛات ايتٜ ٢تِ ضقسٖا عٔ ايعُ ٌٝيف غذٌ خام ٜػُ ٢زفذل أٚ
اغتُاض ٠زضاغ ١اؿايٚ ١ؼت ٣ٛاالغتُاض ٠عً ٢عٓاقط أغاغ ١ٝتػاعس ايباسح االدتُاعٞ
عً ٢اغتهُاٍ املعًَٛات ٚتٛنٝح ايكٛض ٠اؿكٝك ١ٝعٔ ايعٌُٝ
ٚهب إٔ تته ٕٛاغتُاض ٠زضاغ ١اؿاي َٔ ١عٓاقط عسٚ ٠ست ٢ته ٕٛاالغتُاضَ ٠تهاًَ١
ٚتعط ٞايكٛض ٠اؿكٝك ١ٝعٔ ايعُ ٌٝفالبس َٔ اؾتُاهلا عً ٢عسز َٔ املعًَٛات ٚ ،مٔ
ْصنطٖا ٖٓا يٓتبني َٔ خالهلا َس ٣ؼكٝل اغتُاضات زضاغ ١اؿاي ١اييت تتِ اآلٕ يف
اؾُعٝات اـرل ١ٜاألٖساف املطًٛب، ١فُٔ اؾٛاْب املُٗ ١يف اغتُاض ٠ايبشح اؾٛاْب
اآلت:١ٝ


ايبٝاْات األٚي ١ٝيًعَُ ٌٝجٌ

 :ايػٔ  ،اؿاي ١االدتُاع ، ١ٝايعٌُ  ،ايتعً ، ِٝاؿاي١

ايكش ، ١ٝاؿ ٞايعٓٛإ ٚ ،قف املٓعٍ َٚهْٛات٘ َ،ع ضقس ايتطٛض ايتاضى ٞيهٌ
ٖص ٙاملتػرلات .


ايبٝاْات االقتكازَ :١ٜجٌ ايسخٌ –املكاضٜف –ًَه ١ٝايػهٔ –ًَه ١ٝايػٝاض– ٠
زخٌ ايعٚد ١أ ٚاألٚالز إٕ ٚدس.



ايبٝاْات ايػطَ ١ٜجٌ

:ايذلنٝب األغطٚ ٟعسز أفطاز األغطٚ ٠أعُاضِٖ َ ،ع شنط

اؿاي ١االدتُاعٚ ١ٝايكشٚ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜايتعً ١ُٝٝيهٌ فطز َٔ أفطاز األغط. ٠
اللكاء السنوي الجالح للجهات اخلريية باملنطكة الشرقية

78

اخلصائص االجتماعية للمتسولني يف املنطكة الشرقية

د .عبد اهلل بن ناصر السدحان

(مدخل للتعرف على األسلوب األمجل للتعامل معهم)
 اؿاي ١ايكش ١ٝيًعُٚ ٌٝتؿٌُ اؾاْب اؾػُٚ، ٞنصيو اؾاْب ايٓفػٚ ٞايعكًٞ
يًعَُٚ ، ٌٝس ٣قسضت٘ عً ٢ايعٌُ  ٌٖٚ ،يس ٜ٘إعاق ١متٓع٘ َٔ ايعٌُ  ٖٞ ٌٖٚ ،زا١ُ٥
أّ َؤقت. ١


ايعالقات ايتبازي ١ٝبني أفطاز األغطٚ ٠ايٛايسٚ ٜٔاألبٓاَٚ ٤سٚ ٣دٛز تطابط َازَٚ ٟعٟٓٛ
ْٚفػ ٞبني أفطازٖا ٚطبٝعٖ ١ص ٙايعالقَ ٖٞ ٌٖٚ ١عكس ٠أّ بػٝطَ ٖٞ ٌٖٚ ١ػتُط ٠أٚ
َٛزلٚ ،١ٝتٛثٝل َػتٖ ٣ٛص ٙايعالقٚ ١أثطٖا يف ايعُ.ٌٝ



ايب ١٦ٝاـاضدٚ ١ٝايساخً ١ٝيًعُٜٚ ، ٌٝككس بٗا ْٛع ١ٝاؿَٚ ٞػتٛاٚ ، ٙزضد ١ايذلابط
بني أفطازٚ ٙاـسَات املتٛفط ٠فٗٝا ..اخل.أَا ايب ١٦ٝايساخً ١ٝفٝككس بٗا َٓعٍ ايعٌُٝ
َٔ سٝح ْٛع ١ٝاملٓعٍ ٚطبٝع ١بٓاٚ ٙ٤عسز ايػطف ٚسذُٗا ٚطبٝع ١اإلناٚ ٠٤ايتٗ. .١ٜٛاخل



تاضٜذ تطٜٛط َؿهً ١ايعُ ٌٝاييت ٜعٝؿٗا اآلٕٚ ،نٝف بسأ  ٚإىل أ ٜٔاْتٗت ؟ َٚا ٖٞ
اؾٗٛز اييت بصيت يعالدٗا غٛا ٕ ٤ايعُعالدٗا.أ َٔ ٚدٗات خرل ١ٜأخط ٣أ َٔ ٚاؾٗات
اؿهٚ.١َٝٛؼسٜس تكٛض ايعُ ٌٝعٔ ؾهًت٘ ٚضأ ٜ٘يف نٝف ١ٝعالدٗا.



ايتؿدٝل ايسقٝل يًُؿهً َٔ ١خالٍ املعطٝات ايػابك َٔٚ ١خالٍ ايتعطف عً٢
املعًَٛات ناًَ ١عٔ ايعُ.ٌٝ

ٜٚككس بايتؿدٝل ايطأ ٟاملبس ٞ٥ايصٜ ٟته ٕٛيس٣

ايباسح االدتُاع ٞيف اؾُع ١ٝاـرل ١ٜعٔ ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف املؿهً١

ٚ.يفغ

ايتؿدٝل يف املٝسإ ايطيب  ،فايطبٝب ايبؿطٜ ٟتعاٌَ َع ْاسٚ ١ٝاسس َٔ ٠ايؿدك١ٝ
ٖ ٞايٓاس ١ٝاؾػُ ١ٝيًُطٜض بُٓٝا األخكا ٞ٥االدتُاعٜ ٞعين بايٓٛاس ٞاملدتًف١
يًؿدك ١ٝغٛا ٤ايعكً ١ٝأّ اؾػُ ١ٝأّ ايٓفػ ١ٝأّ االدتُاع ١ٝأّ االقتكاز١ٜ
فايتؿدٝل االدتُاع ٞعًَُ ١ٝتؿابهَٚ ١عكسٚ ٠تؤثط دٛاْبٗا عً ٢بعهٗا ايبعض .


ٚأخرلًا ضأ ٟايباسح يف عالز املؿهًٚ ١عازَ ٠ا ٜه ٕٛايعالز عً ٢قػُني :األ ٍٚبتٓاٍٚ
ايعالز ايعادٌ ايص ٟال وتٌُ ايتأخرل ٚ ،ايجاْٜ ٞه ٕٛط ٌٜٛاألَس ٜعاجل َؿهً١
ايعُ َٔ ٌٝدصٚضٖا .
ٚتتعسز َكازض زضاغ ١اؿاي ، ١فٗٓاى ايعُ ، ٌٝباعتباضٜ ٙعٝـ املؿهًْ ١فػٗا ٚقس

ٜعطف أغبابٗا ٚ ،يس ٜ٘تكٛض ْعط ٟيعالز َؿهًت٘ ٚيهٔ بؿطط أال ٜه ٕٛكتال عكًٝا
أَ ٚطٜها ْفػٝا عٝح ال ميهٔ االعتُاز عً ٢أقٛاي٘ ٚ.نصيو األغط. ٠باعتباضٖا عاٌَ
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َؤثط يف املؿهً ١غبباً ٚعالداً ٚباعتباضٖا قهٔ ايعُ ٌٝيف قػطٚ ٙأثٓا ٤سٝات٘ يف ايػايب
إناف ١إىل األؾدام اآلخطَ: ٕٚجٌ اؾرلإ ٚاألقسقاٚ، ٤األقاضب ٚ ،إَاّ املػذسٚ ،ظَال٤
ايعٌُ .نُا إٔ ايٛثا٥ل ايطزلَ: ١ٝجٌ زفذل ايعا، ١ً٥أ ٚسفٝع ١ايٓفٛؽ أ ٚايتكاضٜط ايطب١ٝ
َجٌ
،أ ٚايؿٗازات ايسضاغ ١ٝتًُعس َكسضًا دٝسًا يسضاغ ١اؿايٚ ، ١أخرلاً اؾٗات ايطزل: ١ٝ
اؾٗ ١اييت ٜعٌُ فٗٝا املػتفٝس إٕ نإ ٜعٌَُٚ ،هاتب ايهُإ االدتُاعَٚ ، ٞكًش١
ٚايػذ. . ٕٛإخل
ايتكاعس َٚ ،ؤغػ ١ايتأَٓٝات االدتُاعٚ، ١ٝايػذٌ ايتذاض. . . ، ٟ
ٖٓٚاى عسز َٔ اآليٝات اييت ميهٔ َٔ خالهلا اغتهُاٍ زضاغ ١اؿايٜٚ ١عط ٞيًذٗ١
اييت تكسّ اـسَ ١يًعُ ٌٝايكٛض ٠ايهاًَٚ ١ايسقٝك ١عٓ٘  َٔٚشيو:


املكابً ١ايؿدكَ ١ٝع ايعُ ٌٝغٛا ٤متت ٖص ٙاملكابً ١يف َكط اؾُع ١ٝاـرل ١ٜأّ يف َٓعي٘
أّ َكط عًُ٘.



ايعٜاض ٠املٝساْ ١ٝملٓعٍ ايعُٚ ٌٝاؿ ٞايصٜ ٟعٝـ فٚ ٘ٝتكٝٝس ايبٝاْات اييت ٜتشكٌ عًٗٝا
ايباسح بعس ٖص ٙايعٜاض. ٠



املهاتبات ايطزلَ ١ٝع اؾٗات اؿهٚ ١َٝٛاألًٖ ،١ٝإناف ١إىل االتكاٍ ايؿفٗٞ
ٚاهلاتفٚ ٞايؿدكَ ٞع تًو اؾٗات.



ظٜاضات اؾٗات ٚاألٚغاط االدتُاع ١ٝاييت يًعُ ٌٝاضتباط بٗا .
ٜٚالسغ إٔ يهٌ ٚاسس مما غبل شنط ٙفتٝات خاقٚ ١ؾطٚط َع ١ٓٝؼكل ايٓذاح

ٚتٛفط اؿس ايهايف َٔ ايهُاٍ فٗٝا ،فاملكابً ١هلا ؾطٚطٗا ٚأغػٗاٚ ،ايعٜاض ٠املٝساْ ١ٝهلا
َكَٛاتٗا اييت ؼكل هلا ايٓذاح ٖٚهصا بك ١ٝايٛغا ٌ٥األخط.٣نُا ٜالسغ إٔ اختالٍ ٚاسس٠
َٔ ٖص ٙاملكازض أ ٚغٝاب أسس ٙاآلخط ٜؤثط غًباً عً ٢انتُاٍ زضاغ ١اؿاي َٔٚ، ١ثِ ٜٓتكٌ
ايتأثرل ايػًيب إىل ْٛع ١ٝايكطاض ايصٜٓ ٟبػ ٞاؽاشَ ٙع اؿايٖٓ َٔٚ ١ا هب أال ٜذلى َكسض
َٔ ٖص ٙاملكازض إال يهطٚض ٠قك ٣ٛمتٓع َٔ االغتفاز َ٘ٓ ٠بؿهٌ قٗطٚ ٟيٝؼ اختٝاض.ٟ
ٚتٓبع أُٖ ١ٝزضاغ ١اؿاي َٔ ١نْٗٛا تطغِ ايكٛض ٠اؿكٝك ١ٝيًعُٚ ٌٝطبٝع ١املؿهً١
اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ٚنٝف ْؿأت ٚ،تطٛضٖا ايتاضىٚ ٞتؿدٝكٗا ٚ،نٝف ١ٝعالدٗا .نا تعس
اغتُاضات زضاغ ١اؿاي ١غذٌ ٚثا٥ك ٞيتطٛض َػت ٣ٛاـسَ ١ايت ٢تكسَٗا املؤغػ١
االدتُاع ١ٝيًُػتفٝسَٗٓ ٜٔا .نُا تػاعس زضاغ ١اؿاي ١عً ٢ته ٜٔٛعالق ١َٝٓٗ ١دٝس٠
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بني ايباسح االدتُاع َٔ ٞدٗٚ ١ايعُ َٔ ٌٝدٗ ١أخط ٣مما ٜؤز ٣يف ايٓٗا ١ٝ٥إىل َكًش١
ايعُٚ ٌٝعالز َؿهًت٘ .نُا تؤز ٣زضاغ ١اؿاي ١إىل تٛفرل اؾٗس ٚايٛقت سني ؼٌٜٛ
ايعُ َٔ ٌٝأخكا ٞ٥إىل أخكا ٞ٥ادتُاع ٞآخط يف اؾُع ١ٝاـرلْ ١ٜفػٗا أ ٚسني ؼٌٜٛ
أخط٣
ايعُ ٌٝإىل اؾُع ١ٝاـرل. ١ٜ
 َٔٚنٌ َا غبل ميهٔ ايك ٍٛإٔ اغتُاض ٠زضاغ ١اؿاي ١اؾٝس ٠ميهٔ قٝاغٗا َٔ
خالٍ بعض احملسزات األغاغٚ ١ٝبعض ٖص ٙاحملسزات ىتل بايباسح االدتُاعْ ٞفػ٘
ٚ،ايبعض اآلخط َٓٗا ىتل باؾُع ١ٝاـرلٚ ، ١ٜبعها آخط ٜتعًل بُٓٛشز االغتُاض ٠املعس٠
هلصا ايػطض ٚ ،إبطاظ ٖص ٙاحملسزات :


تعسز َكازض زضاغ ١اؿايٚ ١عسّ االنتفا ٤مبكسض ٚسٝس ز ٕٚبك ١ٝاملكازض األخط. ٣



انتُاٍ االغتُاضٚ ٠ايتشسٜح املػتُط هلا مبا ٜتٛانب َع تطٛض ايعٌُ يف اؾُع١ٝ
اـرل. ١ٜ



ايتأٖ ٌٝايعًُ ٞاؾٝس يًباسح االدتُاع ٞيف اؾُع ١ٝاـرل َٔ ١ٜخالٍ ايتأٖ ٌٝايعًُٞ
ٚايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاملػتُط. ٠



تٛفط اـدل ٠ايهاف ١ٝيس ٣ايباسح االدتُاعٚ ٞشيو َٔ خالٍ ايعٌُ املػتُط يف اجملاٍ
ْفػ٘ ٚايتطٜٛط ايصات ٞيًكسضات .



ٚدٛز عالق ١َٝٓٗ ١دٝس ٠بني األخكا ٞ٥االدتُاعٚ ٞايعُٖٚ ٌٝص ٙتعتُس عً ٢تأٌٖٝ
ايباسح االدتُاعَٚ ٞكساض َا ميتًه٘ َٔ خدل ٠عًُٚ ١ٝعًُٚ ١ٝمماضغَ ١َٝٓٗ ١ػتُط.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ َا شنط َٔ أُٖ ١ٝيسضاغ ١اؿايٚ ١نْٗٛا َٓطًل أغاغٚ ٞضٝ٥ػٞ

يهٌ خسَ ١ادتُاع ١ٝأَ ٚاز ١ٜأَ ٚعٜٓ ١ٜٛتِ تكسميٗا إىل املػتفٝس َٔ ٜٔخسَات املؤغػات
االدتُاع ، ١ٝإال أْ٘ نجرل َا ٜهتٓف عًُ ١ٝزضاغ ١اؿاي ١ايعسٜس َٔ ايكعٛبات ٚاملعٛقات
ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝايت ٢ػعً٘ ىطز بؿهٌ غرل زقٝل أ ٚغرل َعدل عٔ ايٛاقع .
ٚتتفاٚت َكازض ٖص ٙايكعٛبات أ ٚايعٛا٥ل اييت تٛاد٘ ايبشح االدتُاع َٔٚ ٞشيو عسّ
تٗ ١٦ٝاملهإ املٓاغب يف اؾُع ١ٝاـرل ١ٜأ ٚعسّ تٛفرل اإلَهاْٝات اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝايالظَ١
أ ٚعسّ تسضٜب ايباسجني َٚتابعتِٗ يف عًُِٗ ايفين ٚاإلزاض ، ٟأ ٚعسّ ٚدٛز تأٖ ٌٝعًُٞ
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دٝس يًباسجني  ،أ ٚاالقتكاض عًَ ٢كسض ٚاسس يسضاغ ١اؿاي ، ١أ ٚعسّ ايسق ١يف نتاب١
ايبٝاْات ٚايتشط ٟعٓٗا  ،أ ٚعس قسض ٠األخكا ٞ٥عً ٢ته ٜٔٛعالق ١َٝٓٗ ١دٝسَ ٠ع ايعُ. ٌٝ
ٚأسٝاْاً أخط ٣ته ٕٛايكعٛبات َٔ ايعُْ ٌٝفػ٘ َجٌ :عسّ تعا ٕٚايعَُ ٌٝع األخكاٞ٥
االدتُاع ٞيف تكس ِٜايبٝاْات ايكشٝش ، ١أ ٚايهصب عً ٘ٝأ ٚتهً ً٘ٝمبعًَٛات غرل زقٝك١
أَ ٚعًَٛات َبايؼ فٗٝا  ،إناف ١إىل عسّ االيتعاّ باملٛاعٝس اييت وسزٖا األخكاٞ٥
االدتُاع ٞأ ٚتأخط ٙعٓٗا .
ز – ؼسٜس اإلدطا ٤املٓاغب يًُتػ:ٍٛ
بعس ايكٝاّ بسضاغ ١ساي ١املتػٚ ٍٛايتعطف عً ٢ناٌَ ٚنع٘ االدتُاعٚ ٞاالقتكازٚ ٟيف
ن ٤ٛاملعطٝات ايػابك ١املػتدًك َٔ ١اؾسا ٖٞٚ ٍٚاـكا٥ل ايسميٛغطاف ١ٝيًُتػٛيني
تبسأ اؾُع ١ٝبعًُ ١ٝتأٖ َٔ ١ًٝٝخالٍ ايدلاَر املكُُ ١زاخٌ اؾُع ١ٝغًفاً ٚفل استٝادات
املتػٛيني ٚٚفل إَهاْاتِٗ ايػابل شنطٖا يف املبشح ايػابل .عٝح ٜطاع ٢يف تكُُٗٝا
َتطًبات اؿاي ١بؿهٌ عاّ فهُا ٖٚ ٛانح إٔ أبطظ اـكا٥ل ايسميٛغطاف ١ٝيًُتػٛيني
يف املٓطك ١ايؿطق: ٖٞ ١ٝ
 اتكافِٗ باألَٚ ١ٝقً ١ايتعً ِٝب. ِٗٓٝ نجط ٠املتػٛيني َٔ اؾٓػ ١ٝايػعٛز ١ٜيف املٓطك. ١ غًب ١ف ١٦ايٓػا ٤عً ٢املتػٛيني يف املٓطك. ١ َععِ املتػٛيني يف املٓطك ِٖ ١يف غٔ ايعٌُ. ايػايب ١ٝايععُ ٞقازض ٕٚعً ٢ايعٌُ ٚبكش ١دٝس.٠ َععِ املتػٛيني عاطً ٕٛعٔ ايعٌُ . ْػب ١يٝػت بايكًٜ َِٗٓ ١ًٝعٛي ٕٛأغطِٖ. ْػب ١نبرلٜ َِٗٓ ٠كبض عً ِٗٝيًُط ٠األٚىل َععِ املتػٛيني زافعِٗ اؿاد ١سػبُا ٜصنطٕٚ ْػب ١قسٚز َِٗٓ ٠أقبح ايتػ ٍٛيس ِٜٗسطف ١أغاغ.١ٖٝٓ َٔٚا فشُٓٝا تطٜس اؾُع ١ٝاـرل ١ٜايتعاٌَ األَجٌ َع ف ١٦املتػٛيني البس هلا َٔ أخص
ٖص ٙايكفات ٚاـكا٥ل االدتُاع ١ٝيًُتػٛيني بعني االعتباض ست ٢ال تصٖب اؾٗٛز غس٣
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ٚتتؿتت ايطاقات يف بطاَر ال تًيب استٝادات املتػٛيني  َٔٚ.ثِ فؿٌ ٖص ٙايدلاَر ألْٗا مل
تي عً ٢أغاؽ عًُ ٞقشٝح ٜتٛافل َٚتطًبات املػتفٝس َٔ ٜٔايدلْاَر ايتأٖ ًٞٝأ ٚايطعاٞ٥
هلص ٙايف. ١٦
ٚيعٌ َٔ أبطظ اؾٛاْب اييت هب َطاعاتٗا َع ف ١٦املتػٛيني اؿطم عً ٢ضفع َػتٟٛ
ايعع ٠بايٓفؼ يسٚ ِٜٗتصنرلِٖ غطٛض ٠ايتػٚ ٍٛشٍ املػأيٚ ١ميهٔ إٔ ٜه ٕٛشيو َٔ
خالٍ دًػات إضؾاز ١ٜيًُتػ ٍٛايبايؼ َٔ قبٌ األخكا ٞ٥أ َٔ ٚقبٌ األخكا ١ٝ٥االدتُاع١ٝ
إٕ ناْت َتػٛي ، ١أٜ ٚه َٔ ٕٛخالٍ نتٝبات أ ٚأؾطط ١تطبع ٚتػذٌ هلصا ايػطض ،
فٗٚ ٞغٖ ١ًٝاَ ١ملٓع املتػ َٔ ٍٛايعٛز َط ٠أخطٚ،٣غاق ١إشا تعأَ َع ٖصا ايتكس ِٜبطاَر
ادتُاعَٚ ١ٝػاعس ٠اقتكاز ١ٜفال ٜهف ٞغس سادت٘ االقتكاز ١ٜفكط فٗ ٛغٛف وتاز َط٠
أخطٚ ٙٚ ٣قس شٖب َا ٤اؿٝا ٤ثِ ٚدٗ٘ ْتٝذ ١يتُاز ٜ٘يف ايتػ ٍٛفُٔ ٖٓا البس َٔ تععٜع
املػاعس ٠االقتكاز ١ٜبسعِ ّ عٓ ٟٛؾطعٜ ٞك ٟٛف ٘ٝاالعتعاظ بايٓفؼ ٜٚتؿطب َٔ خالي٘
يآلخطٜٔ
.
نطاٖ ١ٝاغتذسا ٤ايٓاؽ ٚبػض َس ايٝس
ٖٚصا ايعالز ايػابل شنطَ ٖٛ ٙا ميٝع ايؿطٜع ١اإلغالَ ١ٝعٔ ايكٛاْني ايٛنع ١ٝايت٢
تٓطًل يف َعاؾتٗا بايسضد ١األٚىل َٔ عكاب املتػ ٍٛإٕ نإ غرل قتاز أ ٚغس سادت٘
االقتكاز ١ٜأ ٚاالدتُاع ١ٝإٕ نإ قتادا هلا ٚ ،يهٔ يف ايتؿطٜع اإلغالَ ٞتدلظ َٝع٠
أخطٜ ٣تكف ب٘ ايعالز اإلغالَ ٞهلص ٙايعاٖط ٖٛٚ ٠تععٜع َهأَ ايعع ٠يف ايفطز املػًِ
ابتسا ٤قبٌ إٔ ٜكع يف ٖصا املػتٓكع اآلغٔ ٚ ،تعسٖ ٌٜصا االمطاف إٕ ٚقع ف. ٘ٝ
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املراجع
 .1ايبكُ ، ٞعٝس بٔ َطًل ٖ1420ـ ظاٖط ٠ايتػ ٍٛيف َس ١ٜٓايطٜاض  ،ضغايَ ١ادػترل
غرل َٓؿٛض ، ٠أنازميْ ١ٝاٜف ايعطب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ ، ١ٝايطٜاض .
 .2اؿػني ،أمحس ( )ّ1995أزب ايهسب.. ١زضاغ ١يف أزب ايؿاسصٚ ٜٔاملتػٛيني  ،زاض
اؿكاز يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،زَؿل .
 .3ايػسسإ :عبس اهلل بٔ ْاقط (ٖ1419ـ) ،ضعا ١ٜاملػٓني يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ
–زضاغ ١تاضىٚ ١ٝثا٥كَ– ١ٝطابع اؾُع ، ١ايطٜاض .
 .4عبٝسْٗ ،از عبس اؿًٖ1417( ِٝـ) ،ايبطايٚ ١ايتػ ٍٛبني ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜفٚ ١بني
ايكٛاْني ايٛنع ١ٝاملعاقط ،٠فً ١ايؿطٜعٚ ١ايسضاغات اإلغالَ ،١ٝداَع ١ايهٜٛت،
ايهٜٛت.
 .5اهلالب ، ٞعبس ايععٜع بٔ قاحل (ٖ1421ـ) ،ايطسً ١اؿذاظ ١ٜحملُس يبٝب ايبتٓ، ْٞٛ
نُٔ عٛخ ْس ٠ٚايطسالت إىل ؾب٘ اؾعٜط ٠ايعطب ، ١ٝزاض املًو عبس ايععٜع  ،ايطٜاض .
ٚ .6ظاض ٠ايعٌُ ٚايؿ ٕٛ٦االدتُاع١ٝ

(ٖ1422ـ) ،ايهتاب اإلسكا ٞ٥ايػٓ ٟٛيًعاّ

ٖ1421/1420ـ ( ، )ّ2000ايطٜاض.
ٚ .7ظاض ٠ايعُٚ ٌٝايؿ ٕٛ٦االدتُاع١ٝ

(ٖ1422ـ) ظاٖط ٠ايتػ ٍٛيف املًُه ١ايعطب١ٝ

ايػعٛز ، ١ٜزضاغ ١غرل َٓؿٛض ، ٠ايطٜاض .
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