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امللخص
تعد ظاهرة تسول األطفال والنساء من الظواهر اخلطرية اليت هلا انعكاسات مأساوية على األمن
اجملتمعي وعلى تنشئة االجيال الصاعدة يف كافة اجملتمعات ومنها اجملتمع العراقي ،اذ تنامت هذه
الظاهرة يف العراق بعد عام  2003نتيجة للحروب واألوضاع االقتصادية الصعبة واالنفالت األمين
وكثرة العاطلني عن العمل والفقر وانتشار االمراض وفقدان ذويهم نتيجة لتلك احلروب فضالً عن انتشار
حاالت الفساد االداري واملايل وانفاق املوازانت الضخمة دون خطة تضمن للمواطن حياة كرمية ،اذ
انتقلت من جمرد حاالت فردية اىل ظاهرة تعم اجملتمع العراقي اذ يكاد ال خيلو تقاطع مروري او شارع
من جماميع كبرية من املتسولني ،حيث منت ظاهرة املتعهدين وخالاي ادارة فرق التسول وانتشرت شركات
متخصصة هبذا الشأن.
SUMMARY
The phenomenon of begging children and women is a serious phenomenon that
has tragic repercussions on the social security and the upbringing of the emerging
generations in all societies, including the Iraqi society. This phenomenon grew in
Iraq after 2003 as a result of the wars, the difficult economic conditions, the security
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chaos, the large number of the unemployed, Their families as a result of those wars
as well as the spread of cases of administrative and financial corruption and spending
huge budgets without a plan to ensure the citizen a decent life, as it moved from
individual cases to a phenomenon that permeates the Iraqi society as there is almost
no traffic intersection or street of the mosque Big yawning beggars.

مقدمة
تعد ظاهرة تسول األطفال والنساء من الظواهر اخلطرية اليت هلا انعكاسات مأساوية على األمن
اجملتمعي وعلى تنشئة االجيال الصاعدة يف كافة اجملتمعات ومنها اجملتمع العراقي،اذ تنامت هذه الظاهرة
يف العراق بعد عام  2003نتيجة للحروب واألوضاع االقتصادية الصعبة واالنفالت األمين وكثرة
العاطلني عن العمل والفقر وانتشار االمراض وفقدان ذويهم نتيجة لتلك احلروب فضالً عن انتشار
حاالت الفساد االداري واملايل وانفاق املوازانت الضخمة دون خطة تضمن للمواطن حياة كرمية،اذ
انتقلت من جمرد حاالت فردية اىل ظاهرة تعم اجملتمع العراقي اذ يكاد ال خيلو تقاطع مروري او شارع
من جماميع كبرية من املتسولني ،حيث منت ظاهرة املتعهدين وخالاي ادارة فرق التسول وانتشرت شركات
متخصصة هبذا الشأن.
امهية البحث:
تربز امهية الدراسة من خالل تسليط الضوء على األسباب اليت تكمن وراء انتشار ظاهرة التسول يف
العراق واألساليب اليت ميكن ان تستخدم من قبل املتسولني سواء كانوا اطفاالً ام نساء يف سبيل
احلصول على املال بدون مقابل ،وبيان مدى أتثري هذه الظاهرة على مفاصل احلياة املختلفة ،وتوضيح
االجراءات اليت جيب ان تتبع من قبل اجلهات املختصة للحد منها قدر االمكان.
مشكلة البحث:
تعد ظاهرة التسول يف العراق بصورة عامة واستغالل االطفال والنساء يف التسول بصورة خاصة من اكثر
الظواهر تعقيداً وتشابكاً ألهنا اصبحت تكشف عن خطورة حقيقية ،اذ انتقلت من جمرد حاالت فردية
متارس بصورة عفوية من قبل بعض الفئات املعدومة اقتصادايً اىل مهنة متتهنها مجاعات وعصاابت
تسعى اىل الثراء وكسب املال عن طريق استغالل األطفال النساء واستعماهلم كوسيلة لتأثري يف مشاعر
املواطنني لغرض مجع املال مستخدمني اساليب احرتافية جديدة يف التسول .لذا جاء حبثنا هذا كوسيلة
لتسليط الضوء على هذه االشكالية عن طريق عرض النصوص القانونية املوجودة يف قانون العقوابت
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العراقي والقوانني اجلزائية ذات الصلة لبيان مدى فاعليتها يف ردع تلك الظاهرة وايضاح األاثر املرتتبة
على انتشارها يف اجملتمع العراقي واالجراءات اليت ميكن اختاذها هبذا الصدد .
منهج البحث:ننطلق يف البحث من خالل استقراء وحتليل مفصل لنصوص القوانني العراقية اجلزائية

ذات الصلة ابملوضوع موضحني مواطن النقص والقصور فيها ،مستشهدين لإلفادة على سبيل املثال ال

احلصر ببعض القوانني املقارنة .
هيكلية البحث
املبحث االول :ماهية التسول.
املطلب االول :التعريف ابلتسول.
الفرع االول :التسول لغة.
الفرع الثاين :التسول اصطالحاً.
املطلب الثاين :اسباب ظاهرة التسول واساليبه.
الفرع االول :اسباب انتشار ظاهرة تسول االطفال والنساء.
الفرع الثاين :اساليب استغالل االطفال والنساء يف التسول.
املبحث الثاين :املواجهة التشريعية لظاهرة استغالالالطفال والنساء يف التسول.
املطلب االول :موقف املشرع اجلزائي من ظاهرة استغالل االطفال والنساء ابلتسول.
الفرع االول:موقف املشرع يف قانون العقوابت.
الفرع الثاين:موقف املشرع يف قانون رعاية األحداث.
الفرع الثالث :موقف املشرع يف قانون مكافحة االجتار ابلبشر.
املطلب الثاين :االاثر املرتتبة على ظاهرة استغالل االطفال والنساء يف التسول.
اخلامتة.

772

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
املبحث االول:ماهية التسول.
يُع ٌد التسول ظاهرة اجتماعية خطرية انتشرت بشكل كبري يف اآلونة االخرية و اصبحت مصدر
هتديدألمن اجملتمع رسسره ،لذا سنحاول يف هذا املبحث ان نوضح ماهية التسول من خالل تقسيمه اىل
مطلبني نستعرض يف االول التعريف ابلتسول ونسلط الضوء يف املطلب الثاين اسباب االخري واساليبه.
املطلب االول:التعريف ابلتسول.
نتناول يف هذا املطلب بيان التعريف اللغوي واالصطالحي للتسول.
الفرع:التسول لغة.
اصل كلمة تسول مشتقة من املصدر (سول) اي سأل واستعطى(.)1
تسول السائل اي استعطى ،وتسول فالن اي شحذ وطلب ،والشاحذ السائل امللح((.)2
والسؤل هي احلاجة اليت حترص النفس عليهاووردت يف مواضع متعددة من القرآن الكرمي ومنها قوله
تعاىل ((ولقد اوتيت سؤلك اي وسى))(.)3
وسولت له نفسه اي زينت له ،وسول له الشيطان اغواه (.)4
اما لفظة الطفل فقد وردت كلمة الطفل لغوايً مبعىن الناعم من كل شيء ويف اجلمع(اطفال_طفول)
ومؤنثها طفلة ،وأييت مبعىن الصغريمن كل شيء ويقصد به املولود الذي مل يبلغ احللم (.)5
اما النساء فهي صيغة مبالغة من نسي وتعين سريعة النسيان او كثرية النسيان .وهي مجع لكلة نسوة،
وتعين امرأة(. )6
( )1د.ابراهيم مصطفى وحامد عبد القادر،واخرون،املعجم الوسيط،دار املعارف ،ج ،1القاهرة،1961،ص.465
( )2د.ابراهيم مصطفى وحامد عبد القادر،املصدر السابق،ص.465
( )3سورة طه اآلية . 36
()4ينظر ابن منظور ،لسان العرب،ص.564
( )5امحد خمتار عمر،معجم اللغة العربية املعاصرة،عامل الكتاب  ،القاهرة،2008،ص.1405
( )6امحد خمتار عمر ،مصدر سابق،ص.1450
773

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
الفرع الثاين :التسول اصطالحا.
املتسووول هووو كوول شووخص يقووف يف الطوورق العامووة او االموواكن اخلاصووة بقصوود طلووب الصوودقة موون النوواس
واحلصول على مصدر دخل(.)7
ويعوورف التسووول ابنووه عمليووة االسووتجداء بصووورة مسووتمرة او منقطعووة بطريقووة مباشوورة او غووري مباشوورة بغيووة
طلوب املسوواعدة (نقووداً ،غوداءً ،ملبسواً) حتووت أتثوري عواموول احلاجووة والعووز والفاقووة االقتصووادية واالجتماعيووة
والنفسية(.)8
وعرفه اخرون على انه ظاهرة اجتماعية ميارسها الفرد هرابً من مسؤوليات احلياة اخلاصة ملن ليس لديه
الرغبة يف ممارسة عمل شريف يدر عليه دخال(.)9
ويعرف علماء االجتماع التسول رسنه((موقف اجتماعي خيضع فيه املتسول لعامل او اكثر من العوامل
()10
ذات القوى السببية مما يؤدي اىل ممارسة هذه املهنة واملمارسة غري املتوافق عليها))
اما علماء النفس فعرفوها على اهنا الظاهرة اليت تنشأ نتيجة عدم تكيف املتسول مع اجملتمع الذي نشأ
فيه او نتيجة الضطراابت نفسية بوجه عام(.)11
اما ابلنسبة للشريعة االسالمية فمن خالل االطالع على بعض نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية
جندها تؤكد على كرامة االنسان والتعفف ونبذ السؤال وينظر االسالم اىل التسول على انه فعل حمرم
جيب جتنبه كقوله تعاىل ((للفقراء الذين احصروا يف سبيل هللا ال يستطيعون ضراب يف االرض حيسبهم

()7شهيب عادل ،الفقر واالحنراف االجتماعي دراسة للتسول والدعارة ،رسالة ماجستري ،جامعة منتوري ،قسطنطينة ،كلية العلوم االنسانية والعلوم
االجتماعية،ص.137
()8عبد العزيز بن محود الشثري ،التسول يف نظام االجتار ابألشخاص السعودي ،رسالة ماجستري،جامعة انيف للعلوم األمنية ،كلية الدراسات
العليا،الرايض 2010،ص.27
()9د.حامد زهران،التسول يف مصر ،مشكلة التسول لدى الكبار واسباهبا االقتصادية واالجتماعية.1985،
( )10د.عادل الشرجيب،دراسة سوسيوانثربولوجية عن التسول يف العاصمة صنعاء.1999،
()11د.حسني حسن سليماﻥ،ﺍلسلﻭﻙ ﺍالنساني ﻭﺍلبيئةﺍالجتماعيةبيﻥﺍلنﻅﺭيةﻭﺍلتﻁبيﻕﻡ، 2005املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع،بيﺭﻭﺕ.2005
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اجلاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس احلافا وما تنفقوا من خري فأن هللا به
عليم))(.)12
وقول الرسول االكرم حممد (ص) ((استغنواعن الناس ولو بشوص السواك)) وقوله(ص) ((ما يزال
الرجل يسأل حىت أييت يوم القيامة وليس يف وجه مزعة من حلم))(.)13
اذن مما تقدم ميكن ان نعرف التسول رسنه طلب الصدقة او املساعدة من االفراد يف الطرق العامة
واعتبارها املصدر الوحيد للتكسب والرزق ابستخدام طرق وعبارات خمتلفة مثل أدعاء املرض او احلاجة
او العوز.
املطلب الثاين :اسباب ظاهرة التسول واساليبه
ان مظاهر احلرمان اليت يعاين منها العديد من االشخاص قد تؤدي هبم اىل االحندار اىل الشوارع لغرض
احلصول على مصدر للكسب ،اال ان تزايد تلك احلاالت الفردية وحتوهلا اىل مهنة يديرها حمرتفون تدر
عليهم ارابحا طائلة يكشف عن خطورهتا على أمن الفرد واجملتمع،لذا اصبح من الضروري الوقوف على
االسباب املختلفة لظاهرة التسول واألساليب املتبعة فيها ضمن هذا احملور من البحث.
الفرع االول :اسباب تسول االطفال والنساء.
سنوضح ضمن هذا الفرع من البحث األسباب املختلفة لظاهرة التسول بنقاط متسلسلة.
اوال :االسباب االقتصادية.
 -1الفقر :يعد الفقر العامل االساسي الذي يؤدي اىل انتشار ظاهرة التسول يف اجملتمعات
وحتديداً يف اجملتمع العراقي يف ضل االوضاع االقتصادية احلالية ،فتشري الدراسات اليت اجريت
على فئات من النساء واالطفال املتسولني اىل اهنم ينتمون اىل عوائل فقدت ذويها يف احلروب
واصبحت غري قادرة على أتمني لقمة العيش يف ضل هليب االسعار السائد يف الوقت
(.)14
احلاضر
()12سورة البقرة اآلية(.)273
()13

صحيح البخاري،اجلزء الثالث،دار الرتاث العريب،بريوت،1381،ص.338

( )14رمي عبد الوهاب امساعيل،ظاهرة تسول االطفال،جملة دراسات موصلية،العدد،،42،2013ص.184
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 -2البطالة :تعد البطالة احد اهم العوامل املؤدية للتسول خاصة وان األخري يوفر هلا االموال بطريق
اسهل واوفر ومن غري مشقة ،لذا فأن بعض الدراسات اليت اجريت على فئة من املتسولني
وجدت رسهنم يلقون اللوم على البطالة وعدم توفر فرص العمل فلجأ بعضهم اىل التسول
كوسيلة للكسب دون ان يبذل جهد ويبحث عن عمل اخر فهنا يرغب املتسول بتوفري اجلهد
واحلصول على املال بال تعب(.)15
 -3ضعف الدخل وكرب حجم االسرة :تشري الدراسات اىل ان االسر الضعيفة الدخل والكبرية
احلجم هي اكثر األسر عرضة للتسول وذلك بسبب اخنفاض مصدر دخلها وتعدد افرادها ال
تستطيع تلبية خمتلف احلاجات االساسية ألفرادها املختلفة واملتنوعة (. )16
اثنيا :األسباب االجتماعية.
 -1التفكك االسري :ان التفكك االسري وما ينتج عنه من ااثر سلبية يعد من االسباب
اليت تؤدي اىل تسرب االطفال من مقاعد الدراسة وتعاطي املخدرات واالحنراف واىل

التسول ايضاً ،اذ ان العائلة اليت يتصدع مشلها ويضعف ترابط افرادها ويتدهور وضعها
االقتصادي تشكل بيئة غري صاحلة للعيش بطريقة كرمية حبيث يكون لأطفال النصيب
()17
االكرب من هذه االوضاع االجتماعية السيئة مما يدفعه اىل التشرد وامتهان التسول
 -2انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات .يعد االدمان على املخدرات احدى االسباب اليت تدفع
الفرد اىل التسول هبدف احلصول على املال لشراء املواد املخدرة ،فمدمن املخدرات عندما
ال جيد املال لشرائه يدفعه ذلكاىل التسول ابعتباره طريقاً سهالً لكسب املال بال عمل وقد
يدفعه ذلك الرتكاب اجلرائم ايضا هبدف كسب املال هذا من جانب ،ومن جانب اخر
ان املدمن على املخدرات يعيش حالة نفسية سيئة تدفعه اىل العزلة عن اجملتمع بسبب
عدم رغبة افراد اجملتمع ابلتعامل معه وتشغيله فيجد يف التسول مالذاً أمناً له (.)18

( )15عواد سبيتان ود.ابراهيم عبد القادر،ظاهرة التسول كما يراها معلمو الدراسات االجتماعية يف حمافظة املفرق (اسباب وحلول)،حبث منشور يف جملة
جامعة القدس املفتوحة لأحباث والدراسات الرتبوية والنفسية،اجمللد الرابع ،العدد ،15،2016ص.99
()16

عواد سبيتان ود.ابراهيم عبد القادر،املصدر نفسه،ص.99

( )17حممد فهد عبد العزيز ،املسؤولية اجلزائية لأحداث اجلاحنني واملشردين ،جامعة االمارات العربية املتحدة،كلية القانون،2017،ص.11
( )18مقال حول التسول منشور على املوقع االلكرتوين  www.hellooha.comاخر زايرة للموقع بتاريخ .2018/12/28
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 -3الشعور ابحلرمان :ان غالء املعيشة وانتشار املظاهر واستعراض الثروات بشكل مبالغ فيه
يدفع االفراد وخصوصا من العوائل الفقرية اىل كسب املال رسي طريقة لغرض جماراة مظاهر

احلياة احلديثة ولو دفعه ذلك اىل مد اليد والتسول (.)19
 -4اعتبارها جتارة مرحبة وسهلة :قد يتخذ البعض التسول مهنة اليه على الرغم من يُسر حالته
االقتصادية واالجتماعية ابعتبارها وسيلة تدر عليه االموال دون تعب او كد ليصبح غنياً
وليس فقط للحصول على مال يقتات منه خاصة واهنا وال حتتاج اىل مستلزمات فاملتسول
ال يبذل جمهود فبالتايل تعد مهنة جللب املال بدون اي جمهود .ويعلموهنا لصغارهم
ونسائهم ويتوارثوهنا جيال بعد جيل (.)20
اثلثا :األسباب القانونية:

 .1ضعف اإلمكاانت املادية والبشرية لأجهزة املختصة ابلتسول ،مبا ميكنها من القيام
رسدوارها ابلكفاءة املطلوبة.
 .2الكثري من املتسولني غري مسجلني جنائياً كأجراء أمين نظرا لعدم التأكد من
شخصياهتم لعدم امتالك معظمهم لأوراق الثبوتية كاهلوايت مثالً.
 .3عدم امكانية تنفيذ كثري من االحكام الصادرة ضد املتسولني لعدم وجود حمل إقامة
اثبت هلم كوهنم يتنقلون من مكان ألخر(.)21
 .4عدم قيام بعض اجلهات األمنية (كاملرور والنجدة )...ابملساعدة يف معاجلة ظاهرة
التسول.
 .5عدم املواجهة اجلدية للتسول كإبعاد املتسولني من منطقة معينة أو شارع معني
وإبعادهم عن املناطق السياحية مثالً.

الفرع الثاين :اساليب استغالل النساء واالطفال ابلتسول.

مل تعد الطرق التقليدية يف التسول جتدي نفعاً يف الشارع اذ اصبح التسول اصبح مهنة رائجة جتلب
الكثري من االموال ملن ميارسها ،فبعد ان كانت تقتصر على العوائل الفقرية اليت تطلب املال بدافع
( )19رمي عبد الوهاب امساعيل،مصدر سابق،ص.185
()20

شهيب عادل،مصدر سابق،ص.137

( )21د.زايد علي ود.عبد الفتاح عبد الغين،دراسة حتليلي ة لظاهرة التسول يف مدينة غزة وسبل عالجها ،حبث مشارك فيه يف مؤمتر كلية األداب ،قسم
علم النفس،جامعة طنطا،مصر،2014،ص.12-11
777

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
احلاجة ورسساليب فطرية عفوية مباشرة  ،اصبح املتسولون اومن يستغلهم للتسول يبتكرون اساليب
جديدة لكسب تعاطف املارة ولعل امهتلك االساليب(.:)22
*التسول عن طريق استماله عطف الناس ابلتوسل ابهلل واالولياء الصاحلني.
*وضع ضمادات طبية على اجساد االطفال للغرض التسول هبم يف االسواق التجارية والتقاطعات
الرورية.
*شراء االطفال او استئجارهم من ذويهم او اختطافهم واجبارهم على التسول وهذه الصورة تدخل
ضمن حاالت االجتار ابلبشر.
*يقوم بعض املتسولني رسجراء عمليات مقصودة ألحداث عاهات جسدية  ،مع وجود البعض منهم
لديه عاهات حقيقية متثل رأس مال املتسول .
*يقوم بعض املتعهدين اب ستخدام نساء حيملن اطفال معاقني لغرض التأثري يف مشاعر الناس خاصة وان
النساء اكثر أتثري يف عاطفة املواطنني من الرجال.
* التسول ابستخدام اساليب غري مباشرة كقراءة القرآن الكرمي والقصائد والعزف .
*التسول بعرض اوراق اوتقارير طبية تدل على املرض ،او عرض العاهات كالعمى والعرج اخل...
*التسول عن طريق عرض خدمات بسيطة كمسح زجاج السيارات او بيع املناديل.
املبحث الثاين :املواجهة التشريعية لظاهرة استغالل االطفال والنساء يف التسول.
سنوضح يف هذا املبحث موقف املشرع العراقي يف القوانني اجلزائية املختلفة من ظاهرة استغالل النساء
واالطفال يف التسول ابتداءً من قانون العقوابت مرورا بقانون رعاية االحداث وصوالً اىل قانون االجتار
ابلبشر ،موضحني اهم االاثر املرتتبة على هذا االستغالل واملعاجلات اليت ميكن طرحها يف هذا الصدد.
املطلب االول .موقف املشرع اجلزائي من استغالل االطفال والنساء يف التسول.

( )22د.سكينة امحد هاشم،مشكلة التسول يف اجملتمع اليمين واملتغريات الشخصية واالجتماعية املرتبطة هبا ،جملة حبوث ودراسات تربوية ،العدد ،6
ص.184-183
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نوضح يف هذا املطلب موقف املشرع اجلزائي يف قانون العقوابت والقوانني اجلزائية ذات الصلة كقانون
االجتار ابلبشر وقانون رعاية االحداث لتوضيح العقوابت املفروضة على مستغلي النساء واالطفال هبذه
االعمال.
املطلب االول :موقف املشرع يف قانون العقوابت.
ابلرجوع اىل قانون العقوابت جند ان املشرع العقايب العراقي اعترب التسول جرمية وحدد هلا عقوابت يف
املواد  392-391- 390منه ،اذ نص يف املادة()1/390على ان (يعاقب ابحلبس مدة التزيد عن
شهر كل شخص أمت الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله
احلصول على هذا املورد وجد متسوال يف الطريق العام أو يف احملالت العامة أو دخل دون إذن منزال أو
حمال ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة احلبس مدة التزيد على ثالثة أشهر أذا تصنع املتسول
اإلصابة جبرح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل اخلداع لكسب إحسان اجلمهور أو

كشف عن جرح أو عاهة أو احل يف االستجداء ) (.)23

وعند التمعن يف مضمون املادة اعاله جند أن املشرع قد ميز بني ما إذا كان للمتسول مورداً مالياً يتعيش
منه من عدمه  ،وهذا يعين أن املشرع قد أستبعد من العقاب املتسول الذي ليس له دخل يتعيش منه
وقد حصر العقوبة ابملتسول الذي له مورد مايل ميكنه أن يتعيش منه دون احلاجة إىل مد اليد للغري ،وقد
خصت هذه املادة املتسول الذي اكمل الثامنة عشر من العمر اي البالغ لسن الرشد ،فضالً عن ان
املادة اعاله اطلقت لفظ التسول دون ان حتدد جنس املتسول سواء كان ذكراً ام انثى،وهذا يعين اهنا
تنطبق على مطلق املتسولني من الرجال والنساء الذين امتوا الثامنة عشر من العمر.

أما ابلنسبة للمتسول الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره فقد تطرقت له الفقرة الثانية من املادة نفسها
بنصها ( إذا كان مرتكب هذه األفعال مل يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه أحكام مسؤولية
األحداث يف حالة ارتكاب خمالفة) (.)24
وهذا ويعين أن جرمية التسول كاجلرائم األخرى إذا كان املتهم مل يتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب
اجلرمية حيال إىل حمكمة األحداث ليعامل معاملة احلدث.

( )23املادة( 390الفقرة )1من قانون العقوابت العراقي رقم 111لسنة 1969املعدل.
()24

( الفقرة  /2املادة ) 390من قانون العقوابت العراقي رقم 111لسنة 1969املعدل.
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اما املادة  391من قانون العقوابت العراقي فنصت على ان( جيوز للمحكمة بدالً من احلكم على
املتسول ابلعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة أن أتمر إبيداعه مدة التزيد على سنة داراً للتشغيل

أن كان قادراً على العمل أو إبيداعه ملجا أو داراً للعجزة أو مؤسسة خريية معرتفاً هلا إذا كان عاجزاً
عن العمل وال مال لديه يقتات منه،مىت كان التحاقه ابحملل املالئم له ممكناً) (.)25
يالحظ على نص املادة اعاله ان املشرع نظر اىل املتسول نظرة انسانية رغم كون الفعل الذي وقع منه
يشكل جرمية يف نظر القانون  ،إال أن ارتباط هذه اجلرمية بدوافع إنسانية قد يكون مصدرها احلاجة
والعوز كان البد أن تكون العقوبة اخلاصة هبا وقائية واصالحية أكثر من كوهنا سالبة للحرية خاصة اذا
كان الشخص مضطر للتسول،يف حني جيب ان تكون رادعه ابلنسبة للشخص الذي اختذ التسول مهنة
سهلة للثراء على حساب الغري،وحسن فعل املشرع يف ذلك لتكون العقوابت عامالً يف اجتثاث هذا
املرض من اجلسد العراقي سيما وان العراق بلد غين ميلك ثروات طبيعية هائلة التليق به هذه الظاهرة
غري احلضارية وعلى العكس من ذلك جيب احلفاظ على كرامة اإلنسان العراقي على أكمل وجه
والميكن حتقيق ذلك إال بتفعيل الدور اخلاصة برعاية املسنني واحملتاجني ودور العجزة واحتضان القادر
على العمل بتوفري العمل املشرف له والقضاء على البطالة  ،وختصيص رواتب معقولة للعاجزين عن
العمل (.)26
اما ابلنسبة للمادة  392من قانون العقوابت العراقي فقد حددت عقوبة لكل من يستغل شخصاًسواء
وقع االستغالل على طفل اوعلى امرأة لغرض محلهم على التسول وكسب املال هلبنصها(يعاقب ابحلبس
مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول) (.)27
يؤخذ على موقف املشرع يف قانون العقوابت انه تشدد يف املسؤولية اجلنائية للمتسول نفسه سواء كانوا
اطفال ام نساء اكثر ممن يغريه او يستغله ألغراض التسول ،اذ فصل مادتني وهو يتحدث عن املتسولني
سواء البالغني لسن الرشد ام ال مث ذكر اخرياً عقوبة من حيمل الطفل او املرأة على التسول ودون تفصيل
من يكون املغري هلم ابلتسول هل من ذوي الطفل االب االم االخ او الزوج  ،وما هي االساليب
املستخد مة يف محل االطفال والنساء على التسول هل ابلقوة واالكراه او التهديد كل هذه االمور مل

()25املادة( )391من قانون العقوابت العراقي رقم 111لسنة 1969املعدل.
( )26مقالة بعنوان التسول جرمية يعاقب عليها القانون العراقي منشورة على املوقع االلكرتوين www.dorar-aliraq.netاخرزايرة للموقع بتاريخ
.2018/12/29
( )27املادة( )392من قانون العقوابت العراقي رقم 111لسنة 1969املعدل.
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يتناوهلا قانون العقوابت العراقي ابلذكر يف النصوص من  392-390اليت حتدث فيها عن عقوبة جرمية
التسول.
اما ابلنسبة ملوقف القوانني املقارنة يف ما يتعلق بتجرمي فعل حتريض االطفال واالحداث والنساء على
التسول وأدانة املسؤولني عن رعاية الطفل إذا ما أمهلوا واجباهتم جتاهه مما دفعه اىل التشرد واحنراف
السلوك على سبيل املثالقانون العقوابت األملاين يف املادة ( (261جعل من حالة إمهال الشخص
واجبات اإلعالة حنو من هو مسؤول عنهم حبيث حيملهم على التسول واالحتياج للغري جرمية معاقب
(.)28
عليها
أما نظام االطفال واألحداث يف سريالنكا لسنة  1939فقد قرر ان فعل استغالل الوالدين او البالغني
اآلخرين للطفل يف التسول يعد جرمية تستحق العقاب ،كذلك عد قانون العقوابت الفرنسي فعل
التحريض املباشر للقاصر على التسول جرمية وذلك يف املادة (227و 20و )29واملادة (261و .)29( )3
اما ابلنسبة للقوانني العربية ونذكر منها على سبيل املثال قانون جترمي التسول املصري رقم ( )49لسنة
 1944اذ نص يف املادة( ) 6منه على ان يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز ثالث اشهر كل من اغرى
االحداث الذين تقل سنهم عن مخسة عشر سنه على التسول ،مث اوضح ابن كل من استخدم صغريا يف
هذه السن او سلمه ألخر لغرض التسول وكان املتهم وليا او وصيا على الصغري او مكلفا مبالحظته
()30
تكون العقوبة ابحلبس من ثالثة شهور اىل ستة شهور
يؤخذ على املشرع املصري تساهله يف عقوبة من يغري احلدث على التسول رسن جعل عقوبته احلبس
البسيط رغم خطورة فعله كونه يدفع بطفالً صغرياً غري ابلغ اىل مستنقع اجلرمية.
املطلب الثاين :موقف املشرع يف قانون رعاية االحداث.
ابلرجوع اىل قانون رعاية األحداث العراقي جند ان املشرع عد التسول إحدى احلاالت املكونة حلالة
التشرد اذ نصت املادة  24منه على ما أييت:
( )28حممد اجلمال التسول والتشرد يف القانون املقارن  ،بال طبعة،بال دار نشر ،القاهرة،1989،ص،5مشار اليه لدى عبد العزيز بن محود الشثري،
مصدر سابق،ص.37
()29

اسيا رزاق لبزه،التسول بني التجرمي و االابحة،رسالة ماجستري،جامعة الوادي،كلية العلوم االجتماعية،2014،ص.47

( )30قانون جترمي التسول املصري رقم  49لسنة .1944
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يعترب الصغري او احلدث متشردا اذا.:
أ-وجد متسوالً يف االماكن العامة او تصنع االصابة جبروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة
لكسب عطف اجلمهور هبدف التسول.
ب-مارس متجوالً صبغ االحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح،وكان عمره اقل من
مخس عشر سنة.
ج-مل يكن له حمل اقامة معني او اختذ االماكن العامة مأوى.
د-مل تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ويل امر.
ه-ترك منزل وليه او املكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع (.)31
وقرر يف املادة ( )29عقوبة الغرامة اليت ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على مخسمائة دينار لويل

الصغري او احلدث الذي أمهل رعايتهما حبيث أدى ذلك اىل تشردمها او احنراف سلوكهما (.)32

يالحظ على النص اعاله رسنه يتعلق حبالة امهال االب او االم مثالً توفري حياة كرمية ألطفاهلم مما يدفعهم
اىل النزوح اىل الشوارع والتسول طلبا للمال.
اما املادة ( )30فعاجل املشرع حالة اغراء الويل للصغري ودفعه اىل التشرد رسي بصورة من الصور مما
يؤدي به اىل سلوك سبيل التسولففرض عليه عقوبة احلبس مده ال تزيد على سنة او بغرامة ال تقل عن
مئة دينار وال تزيد عن مخسمائة دينار اذا ما هو دفع احلدث او الصغري اىل التشرد او احنراف السلوك
(.)33
اما املادة ( )26فوضحت االجراءات اليت جيب اختاذها جتاه الصغري واحلدث اذا ما مت ضبطه يف حاله
تشرد فنصت على تسليم الصغري او احلدث اذا ما وجد يف إحدى حاالت التشرد او احنراف السلوك
اىل وليه او قريب صاحل اذا طلب االخري ذلك،على ان يقوم بتنفيذ قرارات حمكمة االحداث ،وليتعهد
بضمان حسن تربيته وسلوكه مبوجب تعهد مايل مناسب يقوم بدفعه اذا ما اخل بشروط التعهد الذي
()31

املادة  24من قانون العقوابت العراقي رقم 111لسنة 1969املعدل.

()32

املادة 29من قانون رعاية االحداث العراقي رقم  76لسنةة 1983املعدل.

( )33املادة 30من قانون رعاية االحداث العراقي رقم  76لسنةة 1983املعدل.
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تعهد به مع إيداع الصغري او احلدث إحدى دور الدولة ،اما اذا كان املتشرد مصاب بتخلف عقلي
فعلى حمكمة االحداث ايداعه معهد صحي او اجتماعي معد هلذا الغرض (.)34
يالحظ على قانون رعاية األحداث العراقي انه اعترب الطفل املتسول مشرداً او منحرف السلوك ومل يقرر
له عقوبة جزائية سوى انه اشار اىل عرضه مبوجب نصوص القانون على قاضي التحقيق الذي حييله
بعدها اىل حمكمة االحداث الختاذ االجراءات القانونية حبقه،ويرى البعضان هذا املسلك يعطي معىن
اإلدانة للطفلوكان االفضل لو ان املشرع يسلك معه الطريق العاملي املتجسد بكون هذا النوع من
االطفال يعد ضحية ومن مث يوكل أمر العناية به وأتهيله بدنياً ونفسياً واجتماعياً اىل مؤسسة متخصصة
ابألطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة مع ضرورة االستدالل عن من دفع الطفل اىل حالة التشرد
سواء كانوا أشخاصاً أم ظروفاً اجتماعية أو اقتصادية أم غري ذلك من األسباب الدافعة ومن مث العمل
على عالجها او عالج الطفل وإنقاذه من أتثرياهتا ويف جو اسري ليعود شخصا انفعاً وعضوا فعاالً يف
اجملتمع بدالً من ان جنعلهم يشعرون رسهنم جمرمني وهم يف احلقيقة ضحااي اجملتمع وظروفه فيكربون وهم
يشعرون ابحلقد على اجملتمع مما يدفعهم اىل ارتكاب جرائم اخطر من التسول يف املستقبل.
املطلب الثالث :موقف املشرع يف قانون االجتار ابلبشر.
عرف قانون االجتار ابلبشر العراقي رقم ( )28لسنة  2012االجتار ابلبشر يف مادته االوىل((يقصد
االجتار ابلبشر أل غراض هذا القانون جتنيد أشخاص او نقلهم بوساطة التهديد ابلقوة او استعماهلا او
غري ذلك من أشكال القسر او االختطاف او االحتيال او اخلداع او استغال السلطة إلعطاء او تلقي
مبالغ مالية او مزااي لنيل موافقة سلطة او والية على شخص اخر هبدف بيعهم او استغالهلم يف أعمال
الدعارة او االستغالل اجلنسي او السخرة او العمل القسري او االسرتقاق او التسول او املتاجرة
رسعضائهم البشرية او ألغراض التجارب الطبية))((.))35
مما تقدم نالحظ ان املشرع اعاله حدد مجلة من الوسائل تقع فيها جرمية االجتار البشر كاالختطاف
واالحتيال واخلداع والتهديد مث وضح يف هناية النص القانوين ان اهلدف او القصد من اتباع هذه
الوسائل هو استخدام هؤالء االشخاص رسعمال الدعارة واالستغالل اجلنسي والعمل القسري والتسول
اخل .
()34

املادة 26من قانون رعاية االحداث العراقي رقم  76لسنةة 1983املعدل.

()35

املادة( )1من قانون مكافحة االجتار ابلبشر العراقي رقم 28لسنة.2012
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وهذا يعين ان الفعل يشكل جرمية تسول اذا متت وفقا ملا نص عليها قانون العقوابت يف املواد -390
 392واليت وضحناها يف موقف املشرع يف قانون العقوابت وقانون االحداث كأن يستول الفرد طلبا
للمال او يدفع شخص اخر للتسول هبدف مجع املال له نتيجة إلمهال ذويهم تلبية احتياجاهتم،ولكن
الفعل يعد كجرمية اجتار ابلبشر عندما يتخذ صيغة مشروع يقوم به فرد او منظمة جتلب اشخاص
ابألساليب املذكورة يف النص القانوين اعاله ألغراض متعددة منها التسول لغرض مجع االموال هلم بال
جهد او تعب.
واالجتار ابلبشر ألغراض التسول غالباً ما يقع ضحيته االطفال والنساء ويتخذ صوراً عديدة كأن يتم
نقل االطفال والنساء داخلياً اوخارجياً مصطحبني من قبل اشخاص سواء من ذويهم او من غريهم
لغرض استغالهلم بصورة يومية ومنتظمة لغرض التسول،وقد يلجأ البعض اىل اخذ االفراد من اسرهم
بطرق قانونية كالتبين واستغالهلم يف التسول طوال اليوم او قد يتم اللجوء اىل الطرق االكثر شيوعاً وهي
الطرق غري القانونية كخطف االطفال والنساء لغرض استغالهلم يف التسول من قبل عصاابت منظمة
()36

تتخذ من االجتار ابلبشر مهنة هلا

وقد فصل قانون االجتار ابلبشر العقوابت يف املواد( )7-5كما سيأيت بيانه.:
أوالً -يعاقب ابلسجن املؤقت وبغرامة التقل عن ( )5000000مخسة ماليني دينار وال تزيد على
( ) 10000000عشرة ماليني دينار كل من ارتكب أحد االفعال املنصوص عليها يف املادة.1
اثنياً -:تكون العقوبة السجن مدة التزيد على ( )15مخس عشرة سنة وبغرامة التزيد على
( ) 10000000عشرة ماليني دينار كل من ارتكب جرمية االجتار ابستخدام احدى الوسائل اآلتية:
أ-استخدام أي شكل من أشكال االكراه كاالبتزاز أو التهديد أوحجز واثئق السفر أواملستمسكات
الرمسية.
ب-استخدام اساليب احتيالية خلداع الضحااي أو التغرير هبم.
ج -إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الوالية عليهم(.)37

( )36طالب خريه ،جرائم االجتار ابألشخاص واالعضاء البشرية يف التشريع اجلزائري واالتفاقات الدولية،اطروحة دكتوراه ،جامعة ايب بكر بلقايد ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية،2017،ص.30
( )37املادة( )5من قانون االجتار ابلبشر العراقي رقم  28لسنة .2012
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كما لو قام اجلاين ابالحتيال على النساء او االطفال او حجزهم ،او قام إبعطاء مبالغ مالية اىل ذويهم
هبدف السماح هلم ابستغالهلم ابلتسول.
اما املادة 6فقد نصت على ان ((يعاقب ابلسجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن ()15000000مخسة
عشر مليون دينار وال تزيد عن ( )25000000مخسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جرمية
االجتار ابلبشر ادا وقعت يف احد الظروف االتية:
أوالً:اذا كان اجملين عليه مل يتم ( )18الثامنة عشرة من عمره.
اثنياً :اذا كان اجملين عليه انثى أو من ذوي االعاقة.
اثلثاً :اذا كانت اجلرمية مرتكبة من مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دويل.
رابعاً :اذا ارتكبت اجلرمية عن طريق االختطاف أو التعذيب.
خامساً :أذا كان اجلاين من أصول اجملين عليه أو فروعه أوممن له الوالية عليه أو زوجاً له.
سادساً:اذا اصيب اجملين عليه مبرض اليرجى شفاؤه أوعاهة مستدمية نتيجة االجتار به.
سابعاً:اذا وقع االجتار على عده أشخاص أو ملرات متعددة.
اثمناً :اذا وقع االجتار من موظف او مكلف خبدمة عامة.
اتسعاً:استغالل النفوذ او استغالل ضعف الضحااي او حاجاهتم(.)38
ويف ما يتعلق مبوضوع حبثنا نالحظ على النص اعاله انه شدد العقوبة اذا توفرت احدى الظروف
املشددة وعد كون اجملين عليه انثى ضرفا يستوجب التشديد وحسنا فعل وذلك بسبب ضعف موقف
املرأة يف جمتمعاتنا جتاه ويل امرها سواء كان اب ام اخ ام زوج لذلك فكون من السهولة اجبارها على
التسول من قبلهم ،فضال عن تشديد العقاب اذا كان اجملين عليه مل يتم  18من العمر اي ان يكون حمل
اجلرمية طفال  ،اوكان اجملين عليه من ذوي االعاقة كما لو قام احدا حبمل امرأة على التسول بطفل معاق
لكسب املال ابعتبارها اسلوابً انجحاً ابلتأثري يف عاطفة الناس.

()38

املادة( )6من قانون االجتار ابلبشر العراقي رقم  28لسنة .2012
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واهنى املشرع العراقي العقوابت يف قانون االجتار ابلبشر بقوله تكون العقوبة االعدام اذا ادى الفعل اىل
موت اجملين عليه.
ويالحظ ان املشرع نظر اىل املتسول على انه جمين عليه يف قانون االجتار ابلبشر وليس جاين كما يف
قانون العقوابت لذلك فهو مل حيدد له اي عقوبة بل اقتصر على عقاب من يدفع او يستغل او حيمل
االطفال والنساء على التسول ،هذا من جانب ومن جانب اخر مل يعتد املشرع يف املادة ( )10من
قانون االجتار ابلبشر مبوافقة اجملين عليه رسي حال من االحوال،بل اشار يف املادة ( )11على التزام دوائر
الدولة املختلفة بتقدمي املعونة لضحااي جرائم االجتار ابلبشر مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ابألطفال
واكد املشرع على ضرورة عرضهم على اطباء متخصصني للتحقق من حالتهم الصحية ،أتمني اتصاهلم
بعوائلهم فضالً عن توفري سكن مالئم هلم مبا ينسجم مع جنسهم ذكورا ام ااناث وفئاهتم العمرية صغار ام
كبار مع التأكيد على اعادة أتهيلهم نفسيا واجتماعياً وبدنياً مع ضرورة انشاء مراكز أتهيل وايواء
متخصصة او دور رعاية اتبعة اىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية واختاذ اخلطوات الالزمة إلعادة
دجمهم مع اجملتمع.
جتدر االشارة اخرياً اىل ان جملس القضاء االعلى وخلطورة ظاهرة استغالل االشخاص يف التسول قد
وجه رائسة حماكم االستئناف يف جلسته املنعقدة بتاريخ  2019/3/4اىل ضرورة التمييز بني من يقوم
ابلتسول حلسابه الشخصي واحالته وفقاً للمادة ( )390من قانون العقوابت ،وبني من يلقى القبض
عليه وهو يدير جمموعة من االشخاص بغية التسول هبم واحالتهم وفق احكام املادة(  /1اوالً) من قانون
مكافحة االجتار ابلبشر لسنة  2012واختاذ االجراءات مع اولياء امور املتسولني مع ضرورة ايداع
املتسولني يف املالذات اآلمنة ،وبذلك فهو ينظر اىل املتسول نظرة اجملين عليه ويشدد العقاب على من
يستغله يف التسول ولو كان ويل امره ،وقد جاء قرار جملس القضاء منسجماً مع توجه املشرع العراقي يف
قانون االجتار ابلبشر. .
املطلب الثاين :االاثر املرتتبة على استغالل النساء واالطفال يف التسول
يف احلقيقة ترتك ظاهرة استغالل تسول االطفال والنساء ااثرها اجلسيمة على صعيد الفرد واجملتمع ميكن
امجاهلا ابلنقاط األتية :
اوال :من أبرز االاثر املرتتبة على انتشار التسوهلو تشويه صورة الدولة امام اجملتمع اخلارجي ،مما يدل
على وجود خلل ما يف اجملتمع اما فقر او فساد اداري او سوء توزيع للثروات او عدم عناية ابألفراد من
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قبل الدولة ومؤسساهتا هذا من جانب ،ومن جانب اخريرتك التسول ااثراً على القطاع السياحي
،خاصة وان هؤالء املتسولني غالباً ما يتواجدون امام املساجد والطرقات العامة وعند اشارات املرور
واملطاعم واالماكن الرتفيهية اليت يتوافد اليها السواح((.))39

اثنيا:األضرار االخالقية والسلوكية واالجتماعية املتولدة عن ظاهرة تسول االطفال والنساء وعلى رأسها
اهدار الكرامة االنسانية وانتشار السرقات والفساد االخالقي والتحرش اجلنسي والدعارة وترويج
املخدرات حتت ستار التسول ،كاستغالل اال طفال بتنفيذ عمليات السرقة او يف توزيع املخدرات اذ من
الصعب الشك هبم لصغر سنهم مما ينذر خبطر كبري على مستقبلهم فهو ليس متسول فحسب امنا دخل
يف طريق اخر وهو احرتاف االجرام وهو يف مقتبل العمر ((.))40
اثلثا:األضرار اجلسدية واحلوادث واالعاقات اجلسمانية اليت تلحق ابلنساء واالطفال املتسولني نتيجة
لبقائهم طول اليوم حتت اشعة الشمس صيفا واملطر والربد شتاءً .خاصة وان البعض منهم ال ميلك
مأوى يلجأ اليه غري الشارع.

رابعا :انتشار اجلهل والتخلف من خالل حرمان املتسولني من حقهم يف التعليم واكمال الدراسة وحقهم
يف حياة كرمية ،وذلك بسبب اجبارهم من قبل ذويهم او من يقوم ابستغالهلم او بسبب الظروف
املعيشية الصعبة على ترك مقاعد الدراسة((.))41
خامسا  :انتشار االمراض النفسية بني املتسولني املتمثلة حبقدهم وكراهيتهم للمجتمع احمليط هبم بسبب

رؤيتهم ملن حوهلم ينعمون حبياة رفاهية كرمية،يف حني يعيش املتسول يف حال من الذل واالهانة من قبل
االغنياء يف سبيل احلصول على حاجته منهم،خاصة وان احد اهم االسباب اليت تدفعهم للتسول هو
شعورهم ابلتهميش واالمهال من خالل االعتقاد بعدم امهيتهم ابجملتمع((.))42
سادسا :اثر التسول على االمن اجملتمعي :تشجع حالة الفقر اليت يعيشها املتسولني العصاابت االرهابية
واالجرامية استغالل تلك الفئات لتحقيق اهداف ارهابية واجرامية تزعزع االمن اجملتمعي مقابل مبالغ

( )39هيثم عادل عبود،ظاهرة التسول وأتثريها على اجملتمع(دراسة اجتماعية ميدانية يف مدينة بغداد)،حبث منشور على املوقع االلكرتوين،ص.27
( )40شهيب عادل ،مصدر سابق ،ص.133
( )41ابتسام عالم ،اجلماعات اهلامشية(دراسة انثربولوجية جلماعة املتسولني يف مدينة القاهرة) ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة
القاهرة،2010،ص.47
( )42د.هيثم عادل عبود،ظاهرة التسول وأتثريها على اجملتمع(دراسة اجتماعية ميدانية يف مدينة بغداد)،حبث منشور على املوقع االلكرتوين،ص.29
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طائلة من االموال،ومن جانب اخر ان سهولة حصول االفراد على االموال ومن دون مشقةيكون مدعاة
لصرف هذه املبالغ يف طريق اجلرمية كإدمان املخدرات مثال((.))43
سابعاً  :استمرار تفشي البطالة يف اجملتمع بسبب احرتاف عدد من افراده للتسول مما يدعوهم اىل الكسل
والبطالة ،وال خيفى ما للبطالة من ااثر خطرية على الفرد واجملتمع تتمثل بتعطيل انتاجيته وضعفه
اقتصادايً.
اثمنا :من الناحية الدينية يؤدي التسول ا ىل عدم وصول اموال الزكاة والصدقات اىل مستحقيها من
الفقراء ،ذلك الن املتسول أيخذ حقوق املستحقني دون وجه حق خاصة اذا مل يكن املتسول فقري
اجنرف يف طريق التسول بدافع البحث عن لقمة العيش كمن يتسول بدافع الثراء وسهولة كسب املال
مستغلني اايم املناسبات الدينية كاجلمعة واالعياد للتأثري يف عواطف املواطنني واحلصول على الصدقات
دون وجه حق  ،ونتيجة هلذا االستغالل وبتطور اجملتمعات ومبرور الوقت تغريت نظرة الفكر الديين يف
مساعدة املتسولني فلم تعد املساعدات تصرف بشكل عاطفي اعتباطي امنا وفق آليات منظمة تتفاوت
حسب تطور احلالة االجتماعية واصبحت املساعدات تقدم اىل مؤسسات تعليم الفقراء ودور املسنني
ودور رعاية االيتام ((.))44
اتسعاَ :يعد التسول بيئة خصبة لتخريج فئات ذات سلوكيات تتعارض مع القيم اجملتمعية والدين وتؤدي
ابلنتيجة اىل تدهور اجملتمع فتشري الدراسات اىل ان  %90ممن ميارسون التسول اطفاال او نساءً
يتعاطون التدخني يف حماولة منهم اىل تقليد الكبار فضال عن ضعف رقابة االهل.
اخلامتة
جتاه تلك االاثر السلبية املتولدة عن اخنراط االطفال والنساء يف التسول البد من اختاذ بعض االجراءات
الوقائية والعالجية من قبل اجلهات املختلفة بغية احلد من هذه الظاهرة او التقليل منها قدر االمكان
جنملها ابلنقاط األتية:
اوال :النتائج.
()43
عزت ملوك قناوي،األ اثر االقتصادية واالجتماعية لظاهرة التسول يف مصر ،حبث منشور على املوقع االلكرتوين
https:platform.almanhal,com.ص،4اتريخ زايرة املوقع .2018/12/29

( )44قاسم عبود الدابغ ،التسول واالحنراف عند االطفال يف العراق ،حبث منشور على املوقع االلكرتوين االيت mop.gov.iq//httpsاخر زايرة
للموقع بتاريخ .2019/3/27
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اوال :وجدان ان ظاهرة التسول مل تكن نتيجة عامل واحد كاألسرة مثالً بل هي تفاعل عدة عوامل اوهلا

اجملتمع والدولة وامهاهلا رعاية مواطنيها وتوفري حياة كرمية هلم لذلك فأن الوقاية منها تتطلب ان تتعاون

كافة وزارات الدولة ومجيع قطاعات اجملتمع.
اثنيا :الحظنا ان غالبية املتسولني يف الوقت احلاضر ال ينخرطون للتسول يف الشوارع من تلقاء نفسهم
بل يدفعهم اىل ذلك مجاعات خاصة متخذة من استغالهلم عمالً جتارايً وحمققة من وراء هذا العمل
ارابحاً طائلة.
اثلثاً :وجدان ان جملس القضاء االعلى وخلطورة ظاهرة استغالل االشخاص يف التسول قد وجه احملاكم
اىل ضرورة التمييز ابإلحالة بني من يقوم ابلتسول حلسابه الشخصي واحالته وفقاً للمادة ( )390من
قانون العقوابت ،وبني من يلقى القبض عليه وهو يدير جمموعة من االشخاص بغية التسول هبم
واحالتهم وفق احكام املادة(  /1اوالً) من قانون مكافحة االجتار ابلبشر لسنة  2012واختاذ االجراءات
مع اولياء امور املتسولني مع ضرورة ايداع املتسولني يف املالذات اآلمنة ،وبذلك فهو ينظر اىل املتسول
نظرة اجملين عليه ويشدد العقاب على من يستغله يف التسول ولو كان ويل امره .

اثنيا :التوصيات.
اوال:ندعوا اىل ضرورة تفعيل دور وزارة العمل والشؤون االجتماعيةاذ تسعى وزارة العمل والشؤون
االجتماعية للحد من ظاهرة التسول كجزء من اسرتاتيجية البناء اجملتمعي السليم الذي تتبناه ضمن
سياق اعماهلا،وألجل امتام هذه املهمة مت استحداث قسم مكافحة التسول والتشرد يف الوزارة 2016
ومن اهم الواجبات امللقاة على عاتقهالعمل على توفري فرص الرعاية االجتماعية اليت توفرها الوحدات
اإليوائية التابعة للوزارة ،كإيواء املتسولني يف دور رعاية املسنني ودور رعاية االيتام ودور رعاية
املشردين،فضالً عن ضرورة انشاء قاعدة بياانت لأسر الفقرية واليت يتسرب منها االطفال للتسول ومجع
املعلومات االقتصادية واالجتماعية عنهم حىت تتمكن اجلهات املختصة من توجيه املساعدات النقدية
والعينية هلم.
اثنيا :هنيب ابجلهات املختصة كوزارة الشباب مثالً او وزارة املرأة ووزارة حقوق االنسان ُكال حسب
صالحياته بتنفيذ برامج ومشاريع لشغل اوقات الفراغ لدى االطفال والنساء والشباب واملسنني  ،لغرض
اشغال وقتهم من جهة وتعليمهم حرفة يكسبون منها املال من جهة اخرى.
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اثلثا :ندعوا اىل امهية تفعيل دور االعالم يف املسامهة يف مكافحة التسول،وذلك عن طريق اقامة محالت
توعوية وتثقيفية خبطورة هذه الظاهرة وااثرها اجلسيمة على الفرد واجملتمع كأطالق محالت حتت عنوان

اغاثة اطفال الشوارع مثال والدعوة اىل انشاء مراكز متخصصة ألغاثهم وضرورة اعادة أتهيلهم اجتماعيا
واخالقيا وعلميا ودينيا .مع ضرورة التثقيف بتغري نظرة اجملتمع للمتسول للتخلص من حالة الكراهية
القائمة بينهم بسبب الفروقات املادية ،مع التأكيد يف الوقت نفسه على توعيه املواطنني بعدم التربع
ابألموال ملن يتسول يف الشوارع العامة بل توجيههم إبيداع هذه املبالع صناديق خاصة لغرض توزيعها
على االسر الفقرية املوثقة بياانهتا الرمسية.
رابعا :ضرورة تشجيع الدولة ملشروع األسر املنتجة او املشاريع االقتصادية الصغرية عن طريق منح
القروض البسيطة او السلف ،وميكن ان يقوم هبذا الدور املؤسسات اخلريية او رجال االعمال اصحاب
.
رؤوس االموال كتطبيق ملبدأ التكافل االجتماعي الذي ينبغي ان يقوم عليه اجملتمع
خامسا:على وزارة الرتبية تشجيع برامج حمو االمية ومعاجلة ظاهرة تسرب االطفال من املدارس واالهتمام
مبدارس التعليم املهين والفين ملن جتاوزت اعمارهم التعليم النظامي.

سادسا :على وزارة العدل واالجهزة ذات العالقة ضرورة تفعيل اجلانب العقايب للحد من هذه الظاهرة
اليت اصبحت تشوه البلد بيئياً واجتماعياً وحضارايً،و تشديد العقوابت خصوصاً على من يستغل
االطفال والنساء وحيملهم على التسول وطلب املال له حىت ال تتنامى هذه الظاهرة لتصبح ارضاً خصبة
جلرائم االجتار ابلبشر اليت متارس من قبل العصاابت املنظمة واليت امتدت نشاطاهتا اىل خارج العراق.
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