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شيوخنا صورة مستقبلنا

�محمد رضوان 

كان من دواعي الفخر يف ثقافتنا املحلية أن بيوتنا 
كانت تتسع الحتضان ثالثة أجيال دون انزعاج أي من 

الثالثة..
كان األب واإلبن والجد، وبصيغة التأنيث واملناصفة، 

األم والبنت والجدة.. الجميع يعيش تحت سقف 
واحد، يتقاسمون االبتسامات والحكايات عن األماكن 

واألسالف..
لهذا كان بعض مثقفي الغرب يعجبون من هذا 
التعايش السلمي والثقايف بني ثالثة أجيال تفصل 

بينهم سنوات العمر لكن تجمع بينهم املودة يف الُقرىب 
تحت خيمة أو دار ويف بعض الحاالت شقة واحدة.. 
كان هذا لزمٍن طويل ظلت فيه مرحلة الشيخوخة 

تحظى بتقدير مجتمعاتنا العربية واإلسالمية..
يف الغرب ، كانت املجتمعات األروبية دامئًا قاسية يف 
ما يتعلق بالشيخوخة املقرونة مبطاردة الساحرات. 
كان هناك تعايش بني األجيال ، لكن هذا ال يعني 

أنه كان يسري عىل ما يُرام. عىل سبيل املثال، يف 
العصور الوسطى ، كان يُنظر إىل الشيخوخة عىل أنها 
اضمحالل؛ مل يعد بإمكان املُحارِب القديم أن ميسك 

بالسيف.. والفالح الذي يفقد قدرته عىل الزراعة يفقد 
قوته يف املجتمع ودوره ومكاتنه داخل األرسة.

لكن بعيدا عن الصور النمطية ملجتمعاتنا املحلية 
واملجتمعات الغربية يف تعاطيها مع ظاهرة الشيخوخة 

ومعاملة كبار السن، هناك حقيقة ينبغي أن ندركها 
جميعا؛ وهي أن األدوار أخذت تتبدل ومل تعد 

الشيخوخة عندنا بذلك القدر من الفخر الذي كنا 
عليه، وال بذلك االضمحالل الذي كان عليه الغرب..

يف واقعهم ويف سياسات دولهم، صار للشيخوخة 
ولكبار السن كل معاين االحرتام والتقدير لهذه املرحلة 

العمرية لإلنسان..
ويف واقعنا، أصبحت للشيخوخة بعٌض من مرارة 

الحياة.. لعل من أقىس صورها وجود مسنني يعانون 
الترشد وبدون مأوى، ويبحثون يف صناديق القاممة 

عن لقمة عيش..
دوُر األرسة مهم يف احتضان كبارنا برغم تغري الظروف 

وزيادة األعباء.. وعىل الدولة أن تساهم يف تخفيف 
هذه األعباء عىل كثري من األرس التي آثرت رعاية 

مسنيها واإلبرار بهم..
يكفــي أن نــدرك أن أكرث فــرتات العمر هشاشــة 

يف حيــاة اإلنســان ويف قدراتــه تكــون عندما 
يصــل إىل هــذه املرحلــة من الشــيخوخة.. 

ويف املغــرب يتزايد عدد األشــخاص املســنني 
املصابــني بأمــراض ُمزمنــة وقصــور وظيفي كل 

ســنة، وإىل غايــة اليــوم يصل عــدد املصابني 
بهــذه األمــراض والقصــور الوظيفــي أزيد من 

مليــون من كبار الســن..
لقــد آن األوان لتأمــل صــورة مســتقبلنا..

ملتقاعدي اليوم.. ومتقاعدي الغد

صعوبات متوقعة أمام صناديق التقاعد والنظام الصحي بالمغرب
 بسبب تزايد عدد األشخاص المسنين

أزيد من 11 في المائة من المغاربة في سن التقاعد 
والسنوات المقبلة ستشهد زيادة متسارعة في هذه الفئة

وفاة نحو مليوني شخص 
جراء المخاطر المهنية 

حول العالم

مفاهيم خاطئة عن 
المسنين يجب تصحيحها

دور المسنين في 
استقرار المجتمع
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طُبع هذا العدد ونرُش رقميا مراعاة لتدابري االحرتازات الصحية 

جراء »كوفيد 19«، ويوزع عرب منصتي التوزيع اإللكرتوين:
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العنوان: سيدي معروف - الدار البيضاء/ املغرب

almoutakaid@gmail.com :لالشرتاك والتواصل مع الجريدة

على أمل أن تجد طريقها إلى البرنامج الحكومي

فاعلون متقاعدون يسلمون توصيات ومطالب إلى 
األحزاب المشاركة في الحكومة

علمت صحيفة “صوت املتقاعد” 

أن فاعلني متقاعدين جمعويني 

قاموا يوم الجمعة )1 أكتوير 

2021( بتسليم مجموعة من 

التوصيات واملطالب التي متخض 

عنها اللقاء التواصيل حول 

انتظارات املتقاعدات واملتقاعدين 

إىل األحزاب املشاركة يف الحكومة 

يف مقراتهم عىل أمل أن تجد 

هذه املطالب طريقها إىل الربنامج 

الحكومي.

وبحسب نفس املصادر، فإن هؤالء 

الفاعلني يعتزمون طلب لقاءات 

مبارشة مع املسؤولني الحكوميني 

املقبلني املكلفني بقطاع التقاعد 

من أجل عرض هذه التوصيات 

وحثهم عىل التجاوب مع انتظارات 

املتقاعدين ومطالبهم املرشوعة.

وكان خرباء وفاعلون جمعويون 

مهتمون بقضايا املتقاعدين 

املغاربة قد أعربوا، يف لقاء 

تواصيل نُظم عن بعد يف 25 

شتنرب 2021، عن األمل يف تجاوب 

الربنامج الحكومي املقبل مع 

قضايا وانتظارات املتقاعدين 

وتلبية العديد من املطالب التي 

ما فتئت تعرب عنها هذه الرشيحة 

االجتامعية.

وقال منظمو هذا اللقاء، الذي 

بادرت إىل تنظيمه جمعيتا قدماء 

موظفي الربملان ووزارة االتصال 

مبشاركة ممثيل جمعيات أخرى 

وأساتذة وخرباء، إن العمل جاري 

من أجل جمع وتنسيق التوصيات 

التي تم التعبري عنها يف هذا 

اللقاء التواصيل عن بُعد وبلورته 

ضمن ملف سيتم تقدميه ألعضاء 

الحكومة املقبلة املعنيني بقضايا 

هذه الرشيحة.

وأوضح رئيس 

جمعية قدماء 

موظفي الربملان، 

الحسني املتوكل، 

أن تنظيم هذه 

التظاهرة التي 

تهم أوضاع 

املتقاعدين املادية 

واالقتصادية 

والصحية 

واالجتامعية 

والخدماتية 

والرتفيهية يأيت 

بعد االستحقاقات 

االنتخابية األخرية التي جاءت 

بحكومة جديدة ستعمل عىل 

إعداد برنامج ِوفقاً لوعودها 

االنتخابية، وكذا بناًء عىل أرضية 

النموذج التنموي الجديد التي 

أرساها جاللة امللك محمد 

السادس، والتي اعتربت املحور 

االجتامعي وضمنها كرامة املواطن 

واملواطنة أحد أهم ركائزه.

وذكر املتوكل أن “األمل كبري يف 

أطراف العملية السياسية، أغلبية 

ومعارضة، حكومية وترشيعية، 

للقيام باألدوار املنوطة بها 

لتبني القضايا التي تشغل بال 

الرأي العام” مربزا أن جمعيات 

املتقاعدين املنظمني لهذا اللقاء 

باعتبارها جزًء من املجتمع املدين 

اعتربه دستور 2011 قوة اقرتاحية 

تساهم يف مناقشة السياسات 

العمومية وتقييمها وتقديم 

البدائل التي تراها مناسبة يف إطار 

املقتضيات الدستورية وقناعاتها، 

خاصة وأن األمر يتعلق بفئة من 

املواطنني أفنوا زهرة عمرهم يف 

خدمة املؤسسات التي عملوا تحت 

إرشافها ويف خدمة وطنهم بكل 

تفان وإخالص ونكران الذات.

وأشار املتدخل إىل أن املتقاعدين 

“يجدون أنفسهم يف نهاية مسارهم 

املهني الطويل 

وبلوغهم 

مرحلة 

الشيخوخة 

يف مواجهة 

العديد من 

املشاكل 

واإلكراهات 

والتحديات 

واملتطلبات 

األساسية 

للعيش 

الكريم، خاصة 

يف ظل تراجع 

منظومة القيم 

والتضامن التي طبعت مجتمعنا 

عرب تاريخه وحث عليها ديننا 

الحنيف، مام يدفعنا ملطالبة 

الحكومة املقبلة بالتفاتات كرمية 

نحو هذه الفئة التي أصبحت مع 

توايل السنوات تقتنع أنها عرضة 

لإلقصاء والتهميش”.

واعترب املتوكل هذا اللقاء “يف 

هذه الظرفية بالذات وبتأطري 

من جمعيات وازنة وخرباء 

ومختصني مدعاة للتفاؤل ملا هو 

قادم مادام األمر يتعلق برثوة 

وطنية وكنوز برشية من التجارب 

والخربات قامت العديد من الدول 

بإحاطتها مبا يلزم من الرعاية 

والعناية واالهتامم واالستفادة 

من تراكامتهم املهنية واملعرفية 

وإدماجهم يف املقاربة التنموية 

يف إطار نم التكامل والتداول بني 

األجيال”.

وتجدر اإلشار إىل أن هذه 

التظاهرة التفاعلية شارك فيها كل 

من السادة دنيا القريش رئيسة 

الجمعية األملانية املغربية للتواصل 

والتبادل الثقايف )هامبورغ( وسناء 

رشاد عضوة بهذه الجمعية، 

والحسني املتوكل رئيس جمعية 

قدماء موظفي الربملان، وحسن 

املريض عضو املجلس اإلداري 

للصندوق املغريب للتقاعد، وعبد 

الهادي شقيقة الشياظمي نائب 

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات 

املتقاعدين واملسنني، وعبد العزيز 

الصقيل رئيس جمعية قدماء وزارة 

االتصال، ولحسن اإلدرييس عن 

الجمعية املغربية العمر الجميل.

كام شارك يف هذا اللقاء ضمن فقرة 

التعقيبات كل من عبد الرحيم 

فكاهي فاعل حقوقي وجمعوي 

رئيس املركز املغريب من أجل الحق 

يف الحصول عىل املعلومات، وعبد 

الغني القاسمي خبري ومحلل 

سيايس، ومحمد رضوان مسؤول 

صحيفة “صوت املتقاعد”.

وقد تفاعل مع هذا اللقاء ومثنه 

عرب منصات ومواقع التواصل 

االجتامعي العديد من املتابعني.

هنا وهناك
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أزيد من 11 في المائة من المغاربة في سن التقاعد 
والعدد مرشح لالرتفاع في السنوات القليلة المقبلة

صعوبات متوقعة أمام صناديق التقاعد والنظام الصحي بالمغرب
 بسبب تزايد عدد األشخاص المسنين

يُتوقع أن يساهم تزايد عدد األشخاص املسنني يف الصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي باملغرب، حيث سيتعني عىل هذا األخري التعامل مع كل 

من األمراض املعدية وأمراض الشيخوخة املعروفة بكلفتها العالية.. 

عىل صعيد ذي صلة، بلغ عدد البالغني 60 سنة فأكرث، سنة 2021، إىل ما يقرب من 4,3 مليون نسمة، وهو ما ميثل %11,7 من مجموع السكان، مقابل 2,4 مليون 

نسمة سنة 2004 أي ما ميثل %8من مجموع ساكنة املغرب، مام يظهر أن أزيد من 11 يف املائة من املغاربة يف سن التقاعد والعدد مرشح لالرتفاع يف السنوات 

القليلة املقبلة..

وبحسب مذكرة للمندوبية 

السامية للتخطيط صدرت مبناسبة 

اليوم العاملي للمسنني يف فاتح 

أكتوبر 2021 بعنوان "أي مستقبل 

لألشخاص املسنني يف بالدنا ؟"، فإن 

حجم تأثري الشيخوخة عىل النظام 

الصحي يبدو متوقعا، بحيث 

سيزيد هذا الوضع من الطلب عىل 

الخدمات الصحية وعىل النفقات 

الطبية يف الوقت الذي يستعد فيه 

املغرب لتعميم التغطية الصحية.

وذكرت املندوبية أن الشيخوخة 

تؤدي غالبًا إىل زيادة عدد 

األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة 

بالعجز الوظيفي، الذي يعرف 

بصعوبة يف أداء نشاط أو أكرث 

من أنشطة الحياة اليومية .وتصل 

نسبة األشخاص املسنني اللذين 

يعانون من هذه الحالة ب 45,7% 

حسب بحث وزارة الصحة. 

وبافرتاض أن هذا املعدل سيبقى 

ثابتا يف املستقبل، سيصل عدد 

األشخاص اللذين يعانون من عجز 

وظيفي إىل ما يقارب 2,8 مليون 

يف أفق سنة 2030 مقابل 1,9 

مليون حاليا.

J  تزايد عدد

األشخاص املسنني يف 

أفق سنة 2030
ووفق معطيات املندوبية، فإنه 

مع نهاية العقد الثاين من األلفية 

الجديدة، حاليا، يوشك املغرب، 

عىل غرار عدة دول، عىل إنهاء 

انتقاله الدميغرايف بفضل تحسن 

أمد حياة سكانه باإلضافة إىل 

انخفاض معدل الخصوبة. 

وينعكس هذا التطور يف زيادة 

عدد األشخاص املسنني. وبالتايل، 

فقد وصل عدد البالغني 60 سنة 

فأكرث، سنة 2021، إىل ما يقرب 

من 4,3 مليون نسمة، وهو ما 

ميثل %11,7 من مجموع السكان، 

مقابل 2,4 مليون نسمة سنة 

2004 أي ما ميثل %8من مجموع 

ساكنة املغرب.وحسب اإلسقاطات 

الدميغرافية سيصل عدد األشخاص 

املسنني ما يزيد بقليل عن6 ماليني 

نسمة يف أفق سنة 2030، وهو ما 

يشكل زيادة بنسبة %42مقارنة 

بسنة 2021، وسوف متثل هذه 

الفئة 15,4 %من مجموع السكان.

وإذا كان حاليا أكرث من نصف 

األشخاص املسنني)٪51( من 

النساء، فإن حصتهم ستصل إىل 

٪52.2 يف 2030، بسبب الزيادة 

املتسارعة يف متوسط العمر 

املتوقع عند الوالدة بني النساء.

 

J  أين سيشيخ

املغاربة يف أفق 2030؟
وفق معطيات املندوبية السامية 

للتخطيط، سيتزايد عدد األشخاص 

املسنني يف الوسط الحرضي بوثرية 

أرسع منه يف الوسط القروي، 

ويرجع ذلك أساسا إىل الهجرة 

القروية يف املايض. وبالتايل، 

سيتضاعف عدد األشخاص املسنني 

يف الوسط الحرضي مبقدار 1,5 

مرة بني سنتي 2021 و2030، 

منتقال بذلك من 2,8 مليون 

نسمة سنة 2021 إىل ما يقارب 

4,2 مليون نسمة يف أفق 2030. 

وعىل العكس، سيعرف عدد "كبار 

السن"، يف الوسط القروي، تزايدا 

مبعامل تضاعف يصل إىل 1,2، 

منتقال بذلك خالل نفس الفرتة 

من 1,5 مليون نسمة إىل نحو 1,8 

مليون نسمة. 

ستظل التفاوتات الدميغرافية 

حسب جهات اململكة مهمة. 

وميكن التمييز بني ثالث 

مجموعات من الجهات: مجموعة 

تضم الجهات التي تسجل وزن 

دميغرايف كبري لألشخاص املسنني( 

أكرث من %13  )ويتعلق األمر 

بجهات الرشق وبني مالل - 

خنيفرة والدار البيضاء - سطات 

وفاس -مكناس و مجموعة 

أخرى تضم الجهات التي تسجل 

وزن دميغرايف متدين )أقل من 

%7,5( ويتعلق األمر بجهتي 

العيون - الساقية الحمراء 

والداخلة - وادي الذهب. وبني 

االثنني، املجموعة األكرث عدًدا 

للجهات بنسب تقارب املعدل 

الوطني ويتعلق األمر بجهات 

سوس- ماسة وكلميم - واد نون 

والرباط - سال - القنيطرة ودرعة 

- تافياللت ومراكش - آسفي 

وطنجة - تطوان - الحسيمة. 

ويظل هذا التصنيف صالحا خالل 

الفرتة الزمنية 2021-2030 مع 

إمكانية إختالف الرتتيب داخل  

املجموعات.

الحدث
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عن التدوينة التي انتشرت وسط المتقاعدين
 وأثارت استفساراتهم

يف األسبوعني املاضيني، راجت تدوينة غامضة وسط فئات عريضة من املتقاعدين املغاربة عرب وسائل التواصل االجتامعي تشري إىل أن هناك قانونا 

جديدا صدر »يف الجريدة الرسمية يخفف تقديم العرائض وامللتمسات ويسمح لنا كمتقاعدين أن نقدم ملتمسا عىل البوابة اإللكرتونية لحذف البند 

الفصل 37 الذي يحرم املتقاعدين من الزيادة يف األجور«.

وتدعو التدوينة إىل تعبئة املتقاعدين من أجل وضع ملتمس لحذف هذا الفصل، مشريا إىل أن هذا امللتمس يحتاج إىل 20 ألف توقيع.

صحيفة »صوت املتقاعد« تلقت مجموعة من االستسفارات بهذا الخصوص من قبل عدة قراء من املتقاعدين الذين استشكل عليهم املوضوع، يف 

الورقة التالية نقدم توضيحات بهذا الشأن للفاعل الجمعوي والخبري يف الرضائب واملعاشات السيد ابراهيم بلغازي..

ذكر الفاعل الجمعوي والخبري 

يف الرضائب ابراهيم بلغازي 

أن بعد التحريات التي قام بها 

عن مصدر الفصل 37 الذي 

أثار اهتامم قطاع واسع من 

املتقاعدين، اتضح له أن قانون 

الصندوق املغريب للتقاعد يتكلم 

يف فصل يحمل 

هذا الرقم عن 

األرمل واملعاش 

الذي يتقاضاه 

بعد وفاة الزوجة 

إذا كانت موظفة، 

بينام الصناديق 

األخرى ال يوجد 

يف قوانينها هذه 

املادة.

وقال بلغازي، يف 

ترصيح لصحيفة 

»صوت املتقاعد«، 

إن »هذا الفصل 

الذي يستند 

إليه أصحاب 

الدعوة إىل الوقفة 

االحتجاجية 

أمام الربملان 

ألن معاشهم 

سيُحذف، فهذا كذب وبهتان،  

والذين يروجون مثل هذه 

املعلومات هم أشخاص يريدون 

من املتقاعد أن يظل منشغال 

مبثل هذه اإلشاعات وال يفكر يف 

مصلحته ويف ما ينبغي املطالبة 

به للزيادة يف املعاش«.

وبحسب بلغازي، وهو ناشط 

يف فدرالية الجمعيات الوطنية 

للمتقاعدين باملغرب، فإنه 

»ليس لنا أية فائدة للمطالبة 

بحقوقنا بهذه الكيفية »العرائض 

وامللتمسات«، مربزا أن القوانني 

التي تؤطر املعاشات يجب 

مراجعتها أو تُطبق حسب 

القوانني يف انتظار تغيريها أو 

إصالحها«.

وقال إن نزار بركة ااألمني العام 

لحزب االستقالل، عندما تدخل 

يف حملته االنتخابية ورََد منه أن 

الدولة تغري القوانني، ويف بعض 

األحيان يكون التغيري يف غري 

صالح املواطن، وذكر عىل سبيل 

املثال قانون األكرية الذي يُطبق 

بالنسبة للرضيبة عىل الدخل«.

وأوضح بلغازي أن »القانون 

املتعلق بهذه الرضيبة بعدما كان 

ينص عىل 

نسبتي 

10 يف 

املائة و 

38 يف 

املائة 

حسب 

القيمة 

الكرائية، 

تم تغيري 

هذا 

القانون 

ب 15 يف 

املائة، أي 

الذين 

كانوا 

يؤدون 

38 يف 

املائة 

سيؤدون 

15 يف 

املائة، 

وهذا 

جيد 

لهم، 

لكن الذين كانوا يؤدون 10 يف 

املائة عندما سيؤدون 15 يف 

املائة ستكون لديهم خسارة.. 

إذن ننتظر من الحكومة والربملان 

الجديدين أن يسهرا عىل تغيري 

القوانني التي فيها خلل منهذا 

النوع«. 

وأضاف أن هناك قوانني أخرى 

تهم املتقاعد يجب تغيريها 

منها ما يخص املتقاعد املوظف، 

والسيام ما يتعلق بالفصل 12 من 

قانون 71 / 11 الذي ينص عىل 

أن املعاش ال ميكنه أن يتعدى 

آخر أجرة كان يتقاضاها املوظف 

قبل خروجه إىل التقاعد. لكن 

إذا رجعنا إىل الفصل 60 من 

املدونة العامة للرضائب، نجده 

ينص عىل أن املشتغل يتوفر عىل 

خصم ُجزايف قدره 20 يف املائة ال 

يتعدى كل سنة 30 ألف درهم، 

فالرضيبة 

بالنسبة 

للشغيل 

هي إذن 

عادية 

بالنسبة 

لألسعار 

املوجودة 

اآلن. 

وعندما 

يتقاعد، 

سيأخذ 

كمتقاعد 

خصام 

جزافيا كان 

40 يف املائة 

وأصبح 55 

يف املائة 

واآلن 60 

يف املائة 

بفضل 

الجهود 

التي قامت 

بها فدرالية 

الجمعيات 

الوطنية للمتقاعدين باملغرب 

التي سهرت عىل امللف، ولكن 

املشكل أن هذه التغيريات مل 

يستفد منها املتقاعدون الذين ال 

يؤدون الرضيبة«.

وبالنسبة لهذا الخبري الرضيبي، 

فإنه عندما كان التعديل برفعه 

من 55 إىل 60 يف املائة كان 

املتقاعد ينال زيادة يف معاشه، 

ألن الرضيبة التي ال يؤديها 

ُحولت إىل املعاش، مشريا إىل أنه 

حينام يحدد الفصل 12 املعاش 

يف آخر أجرة التي كان يتقاضاها 

املوظف أو مع التعديل يف 

2016 إىل معدل مثان سنوات 

األخرية من حياة املوظف داخل 

الوظيفة العمومية، فهذا يقيض 

عىل االمتياز الذي كان يعطيه 

القانون للمتقاعد، ويرضب به 

عرض الحائط الفصل 12 من 

قانون الصندوق املغريب للتقاعد 

)71 / 11 (، هذا يجب إعادة 

النظر فيه«.

وأشار إىل أن هناك قوانني أخرى 

تخص جميع املواطنني، ولكن 

املتقاعد هو أول املترضرين 

منها، منها الفصل الذي يحدد 

كيفية تطبيق الرضيبة عىل الربح 

العقاري عندما يصل املوظف 

أو العامل إىل مرحلة التقاعد 

ويرغب يف االستفادة من نصيب 

له عقار ورثه عن والديه.

ووفق بلغازي، فإن هناك 

انتظارات كثرية للمتقاعدين 

من الحكومة املقبلة، منها 

أن املتقاعد يحتاج إىل بعض 

التسهيالت واالمتيازات ليعيش 

مبعاشه بشكل أفضل، كاالستفادة 

من تخفيضات يف القطارات 

والنقل بصفة عامة والسياحة.. 

وشدد بلغازي عىل رضورة 

تحسيس املسؤولني الجدد 

بأهمية هذه التدابري، مشريا 

إىل ان املتقاعدين يريدون 

أيضا »الحفاظ عىل تقاعدهم 

دون الخوف من تهديد لنفاذ 

الصناديق، يف الوقت الذي يُعلن 

فيه عن رشاء أحد الصناديق 

ملستشفيات مفلسة، ويبيع مقره 

بأبخس األمثان..

وقــال إن جمعيات املتقاعدين 

يجــب أن تعمل عىل توحيد 

مواقفهــا وآرائها، وعدم إقصاء 

بعضهــا البعض يف املنتديات 

واللقاءات التي يتم فيها مناقشــة 

املغاربة. املتقاعدين  قضايا 

ابراهيم بلغازي

فاعل جمعوي 
وخبري في الرضائب والمعاشات

تدوينات
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ما هي قراءتكم لشــعار  �

األمم املتحدة لهذه الســنة 

الخاص باليوم العاملي 

للمسنني؟

موضوع هذه السنة  �

2021 هو: » االنصاف 

الرقمــي لجميع االعامر « 

 L’équiténumériquepour(

) tous les âges

يف رأيي، الرقميات تعد 

رافعــة التغيري للمجتمع، 

ويف التقريــر العام للنموذج 

التنموي الجديد متثل 

الرقميات رافعة حقيقية 

للتغيــري والتنمية باعتبارها 

محفــزا للتحوالت الهيكلية 

وذات األثر القوي.

الولوج اىل الرقميات يســاهم 

يف:

تحول جذري يف ما  �

يخص تسهيل وجودة 

الخدمات وطرق الولوج 

اليها.

العمليات  � تسهيل 

التجارية والخدماتية من 

خالل األداء عن بعد.

ومن واجب املسؤولني عن 

واملتقاعدات  املتقاعدين 

السهر عىل تأطري هذه 

للمهارات  الرشيحة 

االلكرتونية لنتمكن من 

الرقمي. االنصاف 

هل تعتقد أن  �

السياســات العمومية باملغرب 

تهتم بالقدر الكايف بتحســني 

وضعية فئة كبار الســن؟

موضوع األشخاص  �

املسنني يف السياسات 

العموميــة باملغرب يختلف 

مــن فئة إىل أخرى، فهناك:

املوظفون �

األجراء والعاملون يف  �

القطاع الخاص

األشخاص الذين ال  �

يتوفرون عىل شغل 

إضافــة إىل مختلف الجوانب 

املتعلقة بالهشاشــة، وميكن 

مقاربة عىل فئتني 75 ســنة 

و60 سنة فام فوق.

ر ما  وينبغي تصوُّ

ميكن أن يتولد عن 

ذلك من تبعات 

واجتامعية  اقتصادية 

ونفسية يف مراحل 

معينة من الحياة 

يتسارع فيها إيقاع 

الحتمي،  الشيخوخة 

وما يصاحب ذلك 

من مشاكل صحية 

التبعية  وتزايد 

للغري.

الدستور  ويعترب 

املغريب )الفصل 34( 

األشخاص املسنني ضمن 

األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، وينص عىل رضورة 

وضع وتفعيل سياسات 

عمومية خاصة بهم 

وتنفيذها لحاميتهم من 

الهشاشة، وتكريس حقوقهم 

األساســية وترجمتها فعليا من 

خالل السياسات العمومية 

خاصة باألشخاص املسنني 

باملغرب.

وإىل جانــب هذه املقتضيات 

الدستورية، هناك مرشوع 

العمومية  السياسات 

املندمجة للنهوض بأوضاع 

األشخاص املسنني، مع رضورة 

اعتبار املبادئ املنصوص 

عليها أمميا، وهي؛

االستقاللية �

املشاركة �

الرعاية �

الكرامة �

الذات � تحقيق 

ومعلوم أن هناك تحوالت 

جذريــة يف البنية االجتامعية، 

إذ أصبحــت تطغى فيها 

القيــم الفردية واألرس النووية 

وتراجع دور االرسة عىل 

مســتوى رعاية كبار السن، 

مام ضاعف من أعباء الوســط 

األرسي.. وبالتايل صعوبة 

التوليــف بني رعاية األبناء 

واآلباء ومتطلبات الحياة 

اليومية.

ما هي أبرز احتياجات  �

باملغرب؟ املسنني 

هناك حاجات  �

ورضورات أساسية، منه؛

وضع إطار قانوين  �

ومؤسسايت يحمي األشخاص 

املسنني ضد أشكال 

التمييز واإلهامل واملعاملة 

ويسهل  السيئةوالعنف، 

لهم الولوج اىل الخدمات 

الصحية، وتضمن لهم 

الحقوق االقتصادية  مختلف 

واالجتامعية.

إحداث بطاقة املسن  �

تســمح لهم باالستفادة من 

مختلــف حقوقهم واعطائهم 

األولوية يف مختلف 

الخدمات.

لزامية دعم تكفل  �

عائالت حاضنة للشخص 

املسن يف الوسط القروي، 

والسيام لفائدة األشخاص 

املســنني من دون عائلة أو 

املُتخيل عنهم.

التعجيل بتطوير طب  �

)الشيخوخة( الذي يعنى 

باألشخاص املسنني واألبحاث 

بالشيخوخة. املتعلقة 

رضورة خلق وتطوير  �

الفضاءات الثقافية املناســبة 

املسنني. لحاجيات 

دعم ومواكبة  �

األشخاص املسنني املقيمني 

بالخارج مع ربط االتصال 

بحكومات بلدان االستقبال 

من أجل مراجعة 

الثنائية  االتفاقيات 

بحقوق  املتعلقة 

املغاربة  املهاجرين 

بالخارج.  املقيمني 

والسيام يف مجال 

والتغطية  السكن 

االجتامعية 

والصحية.

توفري  �

دخل أدىن للكرامة 

يستهدف األشخاص 

املسنني غري 

املتوفرين عىل دخل.

املغرب مقبل عىل  �

تنزيل ورش الحامية 

االجتامعية، اىل أي حد 

سيساهم هذا املرشوع يف 

معالجة املشــاكل التي تعاين 

منهــا فئات عريضة من 

املغاربة؟ املسنني 

مل تُعط أهمية  �

الفئة املجتمعية  لهذه 

يف املشاورات مع اللجنة 

التنموي،  بالنموذج  الخاصة 

وهذا ناتج عىل تشتت 

املتقاعدين وكبار الســن يف 

تنظيامت شتى ومختلفة.

أظــن أنه لو كان لنا تنظيم 

قوي مع برامج موحدة 

وتأطري بدون مزايدات بني 

الفاعلني يف هذا امليدان 

لوصلنــا إىل فرض وجهة نظر 

املسنني بكل موضوعية.

هل الزال املجتمع  �

املغريب يراعي التقاليد 

العريقــة التي تويل االهتامم 

واالحرتام لألشخاص املسنني 

داخل األرسة أم أثرت 

االجتامعية  التحوالت 

والعوامل االقتصادية عىل 

نظرة املجتمع للمسنني؟

املجتمع املغريب مير  �

بتغــريات ذات أهمية بالغة 

ألقــت بظلها عىل تركيبته 

العضويــة. ففي الوقت الذي 

كان مجتمعنا قبل ســنوات 

مجتمعــا قرويا محافظا عىل 

التقليدية،  البُنى األرسية 

حيث كانت األرسة النواة 

التــي تدور حولها كل القضايا 

الحياتية واالجتامعية نراه 

يشهد يف السنوات األخرية 

تطورا رسيعا يف مجاالت 

ونواحي مختلفة عىل 

الفردية  البنية  مستوى 

االرسية والبنية االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية، مام 

أدى اىل تفتت وإضعاف 

العالقــات والروابط بني أبناء 

االرسة الوحيدة، هذا بدوره  

أدى إىل اإلخالل بالتوازن 

داخل االرسة وخارجها.

ان العائلــة املغربية أصبحت 

لديها طقوس وظروف 

جديــدة فرضها التغيري بفعل 

عوامل االتصال واملواصالت 

والتفتــح. ومبا أن األب مل يكن 

مينــح ألطفاله الحامية املادية 

فقــط، وإمنا الحامية من كل 

الجوانب، لذلك كانت األرسة 

تعتــرب املحكمة الفاصلة يف 

العائلية خصوصا  النزاعات 

إذا كان األب ميثــل مركز 

السلطة يف األرسة.

إذن، ومع الزمان طرأت 

تحــوالت جذرية ألننا كنا 

نسكن يف دار واحدة، 

وكنــا نتفاهم يف كل يشء 

ونتشــارك يف الرتبية؛ العم 

يــريب والجد يريب والجار يريب، 

وكل واحــد يعاون يف تربية 

األوالد للحفاظ عىل التامســك 

االجتامعي. 

أما اآلن فاألمور تبدلت.. 

وتغــريت معها نظرة املجتمع 

لكبار السن.

محمد بكاري  �
لشهب

رئيس االتحاد 
النقابي 

للمتقاعدين 
بالمغرب باالتحاد 
المغربي للشغل

ينبغي تفعيل النصوص الدستورية والقانونية 
الخاصة بالعناية بالمسنين في السياسات العمومية 

حاوره.. محمد رضوان	 

في حوار لصحيفة »صوت المتقاعد« مع الفاعل الجمعوي والنقابي محمد بكاري لشهب*

نظم اإلتحاد النقايب للمتقاعدين باملغرب حفال مبناسبة اليوم 

العاملي للمسنني مبقر اإلتحاد املغريب للشغل يوم السبت 2 

 أكتوبر  2021. 

وقد افتتحت الجلسة بكلمة خاصة بالتعريف باملناسبة 

لتكريس ثقافة اإلعرتاف بالجميل لفئة املتقاعدين 

 ومتقاعدات. 

ثم قام رئيس اإلتحاد النقايب للمتقاعدين باملغرب محمد 

بكاري بتكريم عدد كبري من األفراد من مختلف القطاعات 

وهم: أحمد الخراص، والعيايش خردل، ومصطفي عطيف، 

 وميالد الشاهي، وعبد القادر بلحوم، وبجمعة بادي

 عبدالله السخي، والحاج لحسن الياقني، وفتيحة إبن أهنية 

 الحسني بنغيلة والعريب خيار. 

وبحسب املنظمني، فإن هذا الحفل يدل عيل دور اإلتحاد 

النقايب للمتقاعدين باملغرب عيل الحفاظ عيل روابط االخوة 

و العرفان والتضامن بني مكونات هذا التنظيم الحارس 

عيل مبادئ اإلتحاد املغريب للشغل تحت قيادة أمينه العام 

امليلودي موخارق.

اإلتحاد النقابي للمتقاعدين 
بالمغرب يحتفل باليوم 

العالمي للمسنين لسنة 2021

الحوار
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J  تنزيل النموذج

التنموي والسياسات 

العمومية:
اعتباراً عىل أن النموذج التنموي 

الجديد هو عبارة عن إطار مرجعي 

يعطي رؤية للمغرب يف أفق 2035 

مرورا بالواليات الترشيعية والربامج 

الحكومية التي ترَُتَْجُم إىل سياسات 

عمومية تُبَلِْوُر األهداف العامة إىل 

إجراءات فعلية وعملية وذلك مبشاركة 

املعنيني بهذه السياسات، فام يطلبه 

املتقاعد هو أن يشارك يف بلورة هذه 

السياسات التي يسعى من خاللها 

أن تعطى صورة واضحة ملشاكل 

وانشغاالت املتقاعدين.

ونظراً للدور البَنَّاِء الذي يلعبه 

املتقاعدون يف حقل املجتمع املدين 

فإنهم يسترشفون أن يكون لهم دور 

أسايس يف الحوارات االجتامعية التي 

سوف تؤول إن شاء الله إىل ميثاق 

وطني كام جاء يف النموذج الجديد.

J  متثيلية املتقاعد

يف املنابر اإلدارية 

واالجتامعية:
يأمل املتقاعد منذ سنني إحداث جهاز 

إداري يعنى بشؤونه واهتامماته، 

قد يكون هذا الجهاز كتابة الدولة 

أو مندوبية سامية أو إدارة خاصة 

باملتقاعدين.

كام نريد حضوراً ِفْعلِيًّا يف الحوار 

االجتامعي، واملجلس االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي ويف أجهزة تسيري 

الصناديق. إذ ال يعقل أن يكون املتقاعد 

خارج هذه الفضاءات التي تعنى 

مبستقبل املتقاعد ويكون هو غائباً 

عنها. واملطالبة بالحضور واملشاركة 

اإليجابية يف هذه املنابر ليست شكلية 

وبروتوكولية ولكن هي مساهمة جدية 

وبناءة. إذ يوجد يف صفوف الفدرالية 

والجمعيات التي متثل املتقاعدين من 

كانوا باألمس وزراء ورؤساء مديرين 

عامني )PDG( ومديرين ورؤساء 

مصالح وأطر وازنة، علام أن رشيحة 

املتقاعدين متثل نسبة هامة من رشائح 

املجتمع وأن اإلحصائيات الرسمية 

تربهن عىل أن املصوتني الفعليني يف 

االستحقاقات األخرية لـ 8 شتنرب 2021 

والذين يتجاوز سنهم ستني سنة قد فاق 

نسبة 70 يف املائة وهذا يدل عىل روح 

املواطنة واملسؤولية لدى املُِسنِّنَي.

J  النظر الثاقب يف

املعاشات:
هناك ارتباط وثيق بني املعاشات 

والكرامة اإلنسانية واملسؤولية 

االجتامعية للدولة واملؤسسات 

وصناديق التقاعد والجمعيات 

املؤطرة للمتقاعدين مثل فاناريم 

)FANAREM( تدافع مبا فيها من 

جهد وإمكانيات عىل كرامة املتقاعد 

وذلك بأن يكون املعاش مستوفيا 

لحاجيات املتقاعد. 

ويف هذا الباب البد من ذكر تعميم 

الحد األدىن للمعاشات عىل جميع 

الصناديق والذي تم تقريره بظهري 

رشيف منذ 2016 واستفادة األرملة من 

100 يف املائة من الحد األدىن بدل 50 

يف املائة.

كام يُلِحُّ املتقاعدون يف طلب 

تطبيق النصوص القانونية واإلدارية 

املتعلقة بإعادة تقييم املعاشات 

 )Revalorisation des pensions(

ومسايرتها للقوة الرشائية للمتقاعد من 

جهة ومالءمتها لنسبة انتعاش األجور 

من جهة أخرى.

وإذا متت استساغة مفهوم املعاش كأنه 

دخل مثل األجور وغريها، فيلزمنا أن 

من أجل نظام ضريبي خاص للمتقاعدين

انشغاالت المتقاعدين والسياسات العمومية المرتقبة

أودُّ أن أبتعــد عــن كلمــة انتظــارات ألن لهــا حمولــة ســلبية، فَالتََّمْوقًُع يف االنتظارية قــد يزيل عنا نحن املتقاعديــن لباس الحرية والنضال، لذلك اســتعملت 

كلمــة انشــغاالت ملا فيهــا من دالالت إيجابية منها االهتاممات الحالية واالســترشافات املســتقبلية.

فاملبتغــى أن يتقاســم املســؤولون الجــدد، الحكوميــون منهــم أو الربملانيون، همومنا وانشــغاالتنا ومشــاكلنا ومعاناتنا وهذا هو املدخل الرســمي لبلورة 

سياســات عموميــة تجعــل مــن املتقاعــد فاعــال اجتامعيا يرى يف هذه   السياســات رؤية املتفائل ويقتنــع بها ألنها تهتم بشــؤونه وتطلعاته.

ونحــن عــىل أبــواب تكويــن الحكومــة وافتتاح دورات الربملان فإن »بلورة السياســات العمومية متــر من صناعة الحلول يف برامــج عمل واضحة تهدف إىل 

تقديــم حلــول عمليــة واضحــة املعــامل لكل املشــاكل التي هي موضوع السياســة، وهكذا فإن صياغة وتبني السياســات أو الربامج العموميــة يعني قيام 

الســلطات العموميــة بتفعيــل عمــيل للتدابري وتقرير وزن مختلف الســبل املمكنة إليجاد حل للمشــاكل«.

ومــن االنشــغاالت واملشــاكل التي يعاين منهــا املتقاعد نتناول بالدرس عىل ســبيل الذكر ال الحرص:

نتعامل معه ككيان متحرك يجب أن 

يتغري وفقاً للمتغريات الحياتية، ومن 

هنا فكل زيادة عامة تخص األجور 

وجب أن تطبق عىل املعاشات سواء يف 

القطاع العام أو القطاع الخاص.

J  نظام رضيبي

خاص للمتقاعدين 
لطاملا نادى املتقاعد بإحداث نظام 

خاص رضيبي مع جدول خاص 

مستقل اقِْتَداًء مبا يجري يف بعض 

الدول التي تعطي اهتامما خاصا 

للحالة الصحية واالجتامعية للمسنني 

الذين تكرث حاجاتهم إىل العالج 

ومصاريفه املتزايدة. ويف هذا اإلطار 

فإن املتقاعدين مقتنعون أن الخصم 

الرضيبي عىل الدخل الذي وصل إىل 

عتبة 60   يف املائة ينبغي أن يصل إىل 

75 يف املائة أو 80 يف املائة.

كام نطالب بتوسيع خانة اإلعفاء 

ليشمل فئة أخرى من املتقاعدين )يف 

حدود 50.000 درهم سنوياً(.

ومكافأة لرشيحة من املتقاعدين الذين 

وصلوا إىل سن 75 سنة فام فوق والذين 

أَدَّوا الرضيبة عىل الدخل حني مزاولة 

العمل )30 سنة يف املعدل( و15 سنة 

بعد الخروج إىل التقاعد أي ما يناهز 

45 سنة من تأدية الواجب الرضيبي، 

فإننا نقرتح إعفاء هذه الفئة املسنة من 

تأدية الرضيبة عىل الدخل.

J  املشاركة يف إنجاز

املشاريع واألوراش 

الكربى :
املغرب ُمْقِبٌل عىل إصالحات كربى 

يف ميدان التقاعد: بدًء باإلصالح 

التقاطبي )صندوق التقاعد للقطاع 

العام وصندوق آخر للقطاع الخاص( 

يف انتظار تجميع الكل يف صندوق 

واحد للتقاعد وهيئة واحدة للتغطية 

الصحية، هذه املشاريع واألوراش 

الكربى تستلزم تغيريا جذرياً للمنظومة 

القانونية والترشيعية. لذلك نقول إن 

ممثيل املتقاعدين هم أوىل وأحق بأن 

يساهموا يف هذا العمل الضخم ملا لهم 

من تجارب وخربات وملا لهذه املشاريع 

من تبعات يف املستقبل من الحفاظ 

عىل الحقوق واملكتسبات ومن صعوبة 

العمل يف إطار وحدوي خصوصا يف 

السنوات األوىل من اإلصالح.

نَْستَْنِتُج من انشغاالت واهتاممات 

وتطلعات واسترشافات املتقاعد أن 

لها من املرشوعية حظاً وافراً وأنها 

ترتكز عىل حيثيات إنسانية واجتامعية 

واقتصادية وهي تصب كلها يف خانة 

الحفاظ عىل مكانة وكرامة ورشف 

املتقاعد والتي هي من القيم املجتمعية 

النبيلة والحالة هذه أن دور املجتمع 

املدين الحايل أو الدور املستقبيل 

والذي سامه النموذج التنموي الجديد 

 )Tiers secteur( القطاع الثالث

بنفس املستوى مع العاملني العموميني 

)Acteurs publics( والعاملني 

 ،)Acteurs privés( الخصوصيني

سيكون فعاال إذا تم التنسيق والتكامل 

بني القطاعات الثالثة.

وأضم صويت إىل صوت من يدافعون 

عىل تنظيم مؤمتر وطني / دويل حول 

التقاعد، هدفه تحيني النقاش عىل 

املنظومة واالنفتاح عىل التجارب 

الدولية، هذا املؤمتر أو املناظرة 

)Conférence / Assises( يجمع 

بحول الله كل الفاعلني واملهتمني مبجال 

التقاعد.

موالي ادريس  �
المشطاني اإلدريسي
رئيس جمعية األطر 

المتقاعدين البتروليين

هناك ارتباط 

وثيق بني املعاشات 

والكرامة اإلنسانية 

واملسؤولية 

االجتامعية للدولة 

واملؤسسات 

وصناديق التقاعد 

والجمعيات املؤطرة 

للمتقاعدين

موالي ادريس المشطاني 
اإلدريسي*

مقاالت
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محاذير من وجود تمييز واستبعاد اجتماعي لهذه الفئة

نحو تعزيز دور كبار السن ومساهمتهم في التنمية واستقرار المجتمع
برغم الظروف الصعبة التي مير بها العامل اليوم جراء اتنتشار 

وباء »كوفيد - 19« وتداعياته االقتصادية واالجتامعية، فإن ذلك 

ال ينبغي أن ينال من جهود توفري الحامية االجتامعية والرعاية 

الطويلة األجل للمسنني وإمكانية حصولهم عىل خدمات الصحة 

العامة.

وما فتئ مسؤولو األمم املتحدة يدعون منذ سنوات الحكومات 

واملجتمعات يف كل مكان إىل توفري املزيد من الفرص للمسنني 

من سكانها، مؤكدا عىل اعتامد مبادئ األمم املتحدة املتعلقة 

بكبار السن وهي االستقاللية واملشاركة والرعاية وتحقيق الذات 

والكرامة".

ويوجد حاليا أكرث من 700 مليون شخص تبلغ أعامرهم أكرث من 

60 عاما يف جميع أنحاء العامل، ومن املتوقع أن يرتفع ذلك العدد 

بحلول عام 2050 ليصل إىل ملياري شخص أو ما يعادل 20 يف املائة 

من سكان العامل.

وأشار إىل أن ما يقرب من ثلثي عدد املسنني يف البلدان النامية، 

ومع ذلك ال يزال املسنون مستبعدين من برامج التنمية األوسع 

نطاقا املتخذة عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني.

وبحسب خرباء، فإن احتياجات ومساهامت املسنني ينبغي أن 

تحتل جزءا أكرب يف جهود التنمية املستدامة، باعتبار أن املسنني 

يعتربون مساهمني نشطني وأساسيني يف التنمية ويف استقرار 

املجتمع وميكن بل ينبغي القيام مبزيد من العمل لالستفادة من 

إمكانياتهم.

وبرغم التقدم املحرز عىل مدى السنوات املاضية يف صياغة خطط 

العمل الوطنية املتعلقة بالشيخوخة مبا يف ذلك إنشاء برامج 

املعاشات التقاعدية يف بعض الدول النامية، إال أنه ال زالت هناك 

محاذير من وجود متييز واستبعاد اجتامعي لهذه الفئة من السكان.

االنتقال إىل التقاعد 

هو منعطف ينطوي 

عىل تغيري يف الحياة، 

واإليقاعات اليومية. 

وتعود أسباب هذا 

التغيري الجذري إىل 

عدة عوامل منها 

عىل الخصوص؛ 

تقلص شبكة عالقات 

الصداقة، وتراجع 

األنشطة االجتامعية 

والثقافية ، وتآكل 

العالقات األرسية 

، وتدهور الصحة 

وظهور عالمات بعض 

األمراض. 

ملعالجة آفة العزلة 

االجتامعية للمسنني، 

ينبغي التفكري يف 

طرق تشجيع مشاركة 

األقارب والفاعلني 

االجتامعيني لتطوير 

إقامة روابط اجتامعية مع هؤالء األشخاص 

املستضعفني.

يف فرنسا ، يعيش ما يقرب من ربع األشخاص 

الذين تزيد أعامرهم عن 75 عاًما يف عزلة.

يف مارس املايض، نرُش تقرير جديد بفرنسا آثار 

األزمة الصحية عىل الظروف املعيشية لكبار 

السن وعزلتهم، وهو نتيجة دراسة نوعية 

أُجريت ضمن 100 من كبار السن واملهنيني 

ومقدمي الرعاية واملتطوعني.

ويتيح هذا التقرير عن كبار السن فهم تجربة 

األزمة الصحية للمسنني، والصعوبات التي 

يواجهونها، ومعاناتهم وعدم املساواة التي 

تفاقمت بسبب هذا الوضع غري املسبوق 

لوباء كورونا. ويكشف 

عن التأثري الحاسم 

لظروف املعيشة ونقاط 

الضعف وهشاشة 

الروابط االجتامعية. 

كام يؤكد هذا التقرير 

عىل الحاجة إىل تغيري 

الطريقة التي ننظر بها 

إىل الشيخوخة وجعل 

الحفاظ عىل الروابط 

االجتامعية أولوية.

وعموما، يستفاد من 

هذا التقرير عدة دروس 

منها عىل الخصوص ؛

وجود وجهة  �

نظر سلبية للغاية عن 

الشيخوخة.

ال تؤخذ  �

الصحة النفسية يف 

االعتبار يف سياق الرعاية.

للظروف  �

املعيشية والحفاظ عىل 

الروابط االجتامعية ومواطن الضعف تأثري 

قوي عىل ظهور فجوة بني األجيال تتمحور 

حول 4 عائالت كبرية: الضعيفة ، واملستقيلة ، 

واملرنة ، وامللتزمة.

خطر االنقسام بني األجيال بسبب  �

تداعيات األزمة الوبائية.

يف حني أن التضامن كان واضحا خالل  �

ظروف الحجر األول جراء كورونا ، إال أنه مل 

يتم إثبات استدامته ويجب دعمه.

الرعاية االجتامعية رضورية يف الحياة  �

اليومية للمسنني.

االتصال عن بعد ال ميكن أن يحل محل  �

االتصال االجتامعي املبارش يف الحياة الحقيقية.

آفة العزلة االجتماعية للمسنين

تقرير.. وباء كورونا تسبب في تفاقم معاناة المسنين 
وعدم المساواة وخطر االنقسام بين األجيال

مجتمع
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كثير منها تؤذيهم عند سماعها.. ولهذا ينبغي تصحيحها

مفاهيم خاطئة عن كبار السن
يسود اعتقاد خاطئ لدى كثري من األشخاص الذين مل يختربوا مرحلة الشيخوخة بأن املسنني متشابهون يف أحوالهم وعاداتهم اليومية، وغالبا ما تكرس هذه الصورة 

النمطية الخاطئة عن املسنني بعض وسائل اإلعالم كالسينام واملسلسالت التلفزيونية التي تقدم كبار السن وهم ميارسون أشغاال يدوية معينة كالخياطة، ويذهبون إىل 

النوم يف وقت مبكر، باإلضافة إىل معاناتهم من األلزهامير، وميلهم إىل العزلة، ولكن الواقع يقتيض عدم تعميم هذه الصور عىل جميع املسنني.

وبحسب خرباء ، فإن من شأن انتشار املفاهيم الخاطئة عن املسنني يؤدي إىل معاملتهم بشكل يؤذيهم نفسيًا يف املقام األول، ويقلل االستفادة منهم ويحجم 

قدراتهم، وحتى نوقف انتشار هذه املفاهيم ينبغي تصحيحها، وهذه بعضها كام جاء يف تقرير بهذا الخصوص؛

J  جميعهم 
متشابهون:
ع الكبري،  يتميز كبار السن بالتنوُّ

وبعضهم تبلغ أعامرهم قرابة 

الثامنني عاًما، ولكّن مستوى 

قدراتهم الجسدية والعقلية 

ميكن مقارنتها مع شباب يف سن 

العرشينات، وعىل الجانب اآلخر 

يف نفس العمر هناك مسنني 

يحتاجون للرعاية والدعم؛ للقيام 

باملهام اليومية البسيطة مثل ارتداء 

املالبس وتناول الطعام، ويرجع 

ذلك إىل التنوع بني البيئات املادية 

واالجتامعية التي نعيش فيها، 

وتأثريها القوي عىل حالتنا بشكل 

عام يف الكرب.

ومن األدلة الواضحة عىل مدى 

التنوع بني كبار السن، منوذج 

املسنة »هيلني كالين« والتي 

استطاعت عندما كانت تبلغ من 

العمر 72 عاًما، أن تفوز بـ 72 

ٍق يف مباريات رياضية  ميدالية تفوُّ

مختلفة، ومنها سباق املائة ميل، 

وبعد دراسة حالتها يف كلية الطب 

التابعة لجامعة »سانت لويس« 

تبني أنها متتلك عضالت شابة يف 

العرشينات.

J  ال 
يمكنهم تعلم 
مهارات جديدة

يرفض املديرون واملسئولون عن 

التوظيف يف معظم الرشكات تعيني 

من جاوز عمره الخمسني عاًما؛ 

العتقادهم أن الذي يتجاوز هذا 

السن تقل كفاءته، ولن يستطيع 

تطوير مهاراته لتتناسب مع 

متطلبات العمل.

ة غري منطقية،  ولكن هذه الُحجَّ

فقد أجرت الدكتورة »دينيس 

بارك« والتي تعمل مديرًة ملركز 

أبحاث اإلعامر التابع لجامعة 

تكساس األمريكية، دراسة بهدف 

اختبار مدى تقبل املسنني لتعلم 

مهارات جديدة، وقامت فيها 

باختيار مجموعة عشوائية 

لتعليمهم مهارات جديدة مثل 

التصوير، وصناعة التحف، 

ومجموعة أخرى تقوم مبامرسة 

أنشطة مألوفة يف املنزل مثل 

االستامع إىل املوسيقى الكالسيكية 

وحل األلغاز، واملجموعة األخرية 

متارس أنشطة اجتامعية مثل 

الرحالت، والخروج للرتفيه، وظهرت 

النتيجة بعد ثالثة أشهر ومتثلت يف 

أن املجموعة التي تعلم أفرادها 

مهارات جديدة نجحوا يف ذلك، 

وتحسنت قدرات الذاكرة لديهم 

عن بقية املجموعات، ولذلك ترى 

»بارك« أنه يجب عىل املسنني 

البعد عن األنشطة 

التقليدية، والقيام 

بأشياء فيها تحدٍّ 

عقيل بالنسبة 

إليهم.

وتؤكد عىل وجهة 

نظرها الدكتورة 

»ماريان دياموند« 

أستاذة الترشيح 

بكلية الطب يف 

جامعة كاليفورنيا 

األمريكية، والتي 

توصلت من خالل 

دراسة قامت 

بها إىل أن املخ 

يستمر يف النمو 

كلام طولب بأداء 

مهام جديدة، واستثري بأنشطة 

تتحدى قدراته، كام أنه يتضاءل 

وتقل قدراته إذا حرم من االستثارة 

والتحدي.

J  يميلون
إلى العزلة 

وتجنب 
األنشطة 
االجتماعية

يفضل املسنون اختيار القليل من 

الصداقات التي تجعلهم أفضل، وال 

يهتمون بكرثة العالقات االجتامعية 

التي ال تعود عليهم بفائدة، وألنهم 

يفهمون أنفسهم بشكل جيد 

فهم يعرفون من هم األشخاص 

املناسبون ملرافقتهم يف آخر أيام 

العمر. وتوصلت دراسة منشورة يف 

مجلة علم الشيخوخة األمريكية، 

إىل أنه عىل عكس املتوقع »كلام 

تقدمنا يف السن زاد لدينا الذكاء 

االجتامعي، مام يجعلنا نصل إىل 

فهم أفضل للعالقات«.

ويقوم املسنون يف العديد من 

الدول بتقديم خدمات اجتامعية 

ال ِغنى عنها، فعىل سبيل املثال يف 

أمريكا يعتني األجداد والجّدات 

بحوايل مليوين طفل، يعيش 

منهم حوايل 1.2 مليون طفل 

يف منزل الجّدين، وهناك الكثري 

من املنظامت التطوعية التي 

ال تستطيع تأدية عملها دون 

مساعدة املسنني.

J  إصابتهم 
باأللزهايمر 

مسألة حتمية
ال ميكن أن نعترب األلزهامير جزًءا 

طبيعيًّا من مرحلة الشيخوخة، 

فبحسب الدكتورة »باتريشيا 

هاريس« أستاذة أمراض 

الشيخوخة يف املركز الطبي بجامعة 

»جورج تاون« األمريكية: »إذا 

كان هناك شخٌص مسّن مصاب 

بالنسيان، ميكن أن يكون مرضه له 

صلة باألدوية 

التي يتعاطها، 

أو التغذية، 

أو مشاكل 

طبية أخرى 

قابلة للتعديل، 

وال نفرتض 

إطالقًا إصابته 

باأللزهامير 

كتشخيص 

مبديئ«.

وتوصلت 

دراسة نرشتها 

مجلة »بلوس 

ميديسني« إىل 

أن األشخاص 

املصابني بارتفاع ضغط الدم وراثيًا، 

يكونون أقل عرضة لإلصابة مبرض 

األلزهامير من غريهم، وأرجع 

الباحثون ذلك إىل تأثري األدوية 

املستخدمة لخفض ضغط الدم، 

وليس إىل املرض نفسه.

J  انخفاض 
صحتهم 

الجسدية ال 
بد أن تنخفض 
معه قدراتهم 

الذهنية
من املمكن أن تكون الحكمة 

القائلة: »العقل السليم يف الجسم 

السليم«، هي األساس الذي أدى 

لنرش هذا املفهوم الخاطئ، ويف 

الحقيقة توجد بعض األمراض 

واإلصابات التي تعرتي البدن 

وقد تؤثر يف القوى العقلية، مثل: 

إصابات الرأس، وجلطات الدماغ، 

والتعرض للسموم، وتعاطي بعض 

العقاقري، وإدمان الخمور، ولكن 

مل يذكر التقدم يف العمر باعتباره 

سببًا مبارًشا من أسباب تدهور 

العقل.

ويف دراسة نرشتها مجلة طب 

األعصاب األمريكية، اخترب 

الباحثون الطيارين بني سن 69-40 

سنة عىل استخدام أجهزة محاكاة 

الطريان، ووجدوا أن الطيارين 

األكرب سًنا استغرقوا وقتًا أطول 

لتعلم استخدام أجهزة املحاكاة، 

ولكنهم قاموا بعملهم بشكل 

أفضل من زمالئهم األصغر سًنا يف 

تحقيق الهدف األهم وهو تجنب 

االصطدامات.

وتقول الدكتورة »باتريشيا رويرت 

لورنز« املتخصصة يف علم األعصاب 

اإلدرايك بكلية الطب يف جامعة 

ميشيغان األمريكية إن كبار السن 

يكونون أكرث هدوًءا، وأقل عصبية، 

ولديهم القدرة عىل التمييز بشكل 

أفضل يف املواقف االجتامعية.

الحدث
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من دون أن يكون له أي عالج 

يسمح بالشفاء منه أو اتقاء 

اإلصابة، يُعد مرض ألزهامير 

الذي ُخصص يوم عاملي للتوعية 

به يف الحادي والعرشين من 

سبتمرب )أيلول( نوع الخرف 

األكرث شيوعاً يف العامل. ويذكر 

أن ألزهامير يؤدي إىل فقدان 

املريض الذاكرة والقدرة عىل 

التحليل فقداناً ال ميكن عكس 

مساره الذي ميتد عادة عىل 

عدة سنوات، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية 

ووفق منظمة الصحة العاملية، 

يصيب هذا املرض نحو ثالثني 

مليون شخص عىل األقل يف 

العامل. وليس هذا املجموع 

دقيقاً؛ إذ من الصعب التمييز 

بني ألزهامير وغريه من أنواع 

الخرف كتلك الوعائية األصل.

ويشكل ألزهامير وغريه من 

أمراض الخرف إحدى أكرب 

املشاكل املعارصة يف مجال 

الصحة العامة ألن مرضاه 

يفقدون استقالليتهم، ما يشكل 

عبئاً نفسياً عىل العائلة ومالياً 

عىل النظام الصحي. وهي 

الحال خصوصاً يف البلدان التي 

تزداد فيها أعداد الكبار يف 

السن، أي أبرز الدول املتقدمة 

حيث ينترش املرض عىل نطاق 

واسع بني من تخطوا الخامسة 

والستني من العمر. ويتميز 

املرض الذي كان الطبيب 

األملاين ألويس ألزهامير أول من 

قام بتوصيفه يف بداية القرن 

العرشين عن غريه من أنواع 

الخرف بازدواجية مساره.

فهو ناجم من جهة عن تشكل 

لويحات بروتينات معروفة 

بأميلويد )نشوانيات( تضغط 

عىل الخاليا العصبية إىل أن 

تقيض عليها، ومن جهة أخرى 

عن نوع آخر من الربوتني 

يُعرف بتاو يتكدس عند مرىض 

ألزهامير إىل أن يؤدي يف نهاية 

املطاف إىل موت الخاليا. لكن 

ليس من املعلوم بعد ما هي 

العالقة بني هاتني الظاهرتني. 

كام ال يعرف الخرباء بعد سبب 

نشوئهام. ورغم عقود من 

األبحاث، ما من عالج راهن 

يسمح بالشفاء من املرض أو 

اتقاء اإلصابة به.

ويف تقدم بارز يسجل منذ 

عرشين عاماً، حقق عالج يطوره 

مخترب »بايوجني« األمرييك 

يستهدف الربوتينات النشوانية 

بعض النتائج وحصل هذه 

السنة عىل إذن من السلطات 

األمريكية الستخدامه يف بعض 

الحاالت. لكن مفعوله ال يزال 

محدوداً وال تحظى فاعليته 

العالجية بإجامع. ويركز محور 

ثاٍن عىل سبل االتقاء من املرض 

الذي نادراً ما يعزى إىل عوامل 

جينية. وقد أعدت قامئة تضم 

قرابة عرشة عوامل خطر ألنواع 

الخرف كافة، أبرزها الطرش 

والتدخني وتدين مستوى 

التعليم واالنعزال واالكتئاب. 

ويعترب القيمون عىل دراسة 

مرجعية تعود للعام 2020 أنه 

من املمكن تفادي 40 يف املائة 

من حاالت الخرف وتأخريها من 

خالل الرتكيز عىل هذا املحور. 

غري أن باحثني آخرين يعرتضون 

عىل هذه النسبة باعتبار أن 

هذا التحليل ينطوي عىل درجة 

كبرية من التبسيط.

في اليوم العالمي أللزهايمر

 30 مليون مصاب وال عالج

يف 14 ديسمرب 1990، أعلنت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف قرارها 106/45 

يوم 1 أكتوبر بوصفه اليوم العاملي 

للمسنني. 

وجاء هذا اإلعالن الحقا ملبادرة خطة 

العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف قرارها 37/51 

املؤرخ يف 3 ديسمرب 1982.

ويف عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة 

لألمم املتحدة، مبوجب قرارها 46/91، 

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار 

السن. ويف عام 2003، اعتمدت الجمعية 

العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل 

مدريد الدولية للشيخوخة لالستجابة 

للفرص والتحديات لفئة السكان التي 

ستواجه الشيخوخة يف القرن الحادي 

والعرشين، وكذلك لتعزيز تطوير املجتمع 

لكل الفئات العمرية.

فقد تغريت تركيبة سكان العامل بشكل 

كبري يف العقود األخرية. 

فبني عامي 1950 و 2010، ارتفع متوسط 

العمر املتوقع يف جميع أنحاء العامل من 

46 إىل 68 عاًما. 

وعىل الصعيد العاملي، كان هناك 703 

ماليني شخص تبلغ أعامرهم 65 عاًما أو 

أكرث يف عام 2019. وكانت منطقة رشق 

وجنوب رشق آسيا موطًنا ألكرب عدد من 

كبار السن )261 مليون( ، تليها أوروبا 

وأمريكا الشاملية )أكرث من 200 مليون(.

عىل مدى العقود الثالثة القادمة، من 

املتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن يف 

جميع أنحاء العامل ليصل إىل أكرث من 1.5 

مليار شخص يف عام 2050. 

وستشهد جميع املناطق زيادة يف حجم 

السكان األكرب سًنا بني عامي 2019 

و2050.

أكرب زيادة ) 312 مليون( يف رشق وجنوب 

رشق آسيا، حيث يزيد من 261 مليونًا يف 

عام 2019 إىل 573 مليونًا يف عام 2050. 

ومن املتوقع حدوث أرسع زيادة يف عدد 

كبار السن يف شامل إفريقيا وغرب آسيا، 

حيث يرتفع من 29 مليونًا يف 2019 إىل 

96 مليون يف عام 2050 )بزيادة قدرها 

226 يف املائة(. 

ومن املتوقع أن تكون ثاين أرسع زيادة 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث 

ميكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ 

أعامرهم 65 عاًما أو أكرث من 32 مليونًا يف 

عام 2019 إىل 101 مليون يف عام 2050 

)218 يف املائة(. 

عىل نقيض ذلك، يُتوقع أن تكون الزيادة 

صغرية نسبيًا يف أسرتاليا ونيوزيلندا )84 يف 

املائة( ويف أوروبا وأمريكا الشاملية )48 

يف املائة(، وهي املناطق التي يكون فيها 

السكان بالفعل أكرب سناً بكثري مام هو 

عليه يف أجزاء أخرى من العامل.

من بني املجموعات اإلمنائية، ستكون 

البلدان األقل منواً باستثناء أقل البلدان 

منواً موطناً ألكرث من ثلثي سكان العامل 

املسنني )1.1 مليار( يف عام 2050.

ومع ذلك، فمن املتوقع أن تحدث أرسع 

زيادة يف أقل البلدان منواً، حيث قد يرتفع 

عدد األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 65 

عاًما أو أكرث من 37 مليونًا يف عام 2019 

إىل 120 مليونًا يف عام 2050 )225٪(.

توقعات بحدوث أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال إفريقيا وغرب آسيا

لهذا تم إحداث اليوم العالمي لكبار السن

صحة
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تعرض نحو واحد من كل 6 أشخاص يبلغون من العمر ستني عاماً فام فوق لشكل من  �

أشكال اإليذاء يف البيئات املجتمعية خالل السنة املاضية.

معدالت إيذاء املسنني يف مؤسسات مثل دور التمريض ومرافق الرعاية الطويلة األجل  �

مرتفعة حيث بلّغ اثنان من كل 3 موظفني عن ارتكابهم لإليذاء يف العام املايض.
ارتفعت معدالت إيذاء املسنني أثناء جائحة كوفيد19-. �

ميكن أن يؤدي إيذاء املسنني إىل تعريضهم إلصابات جسدية خطرية وآثار نفسية طويلة  �

األجل.

من املتوقع تزايد إيذاء املسنني ألّن كثرياً من البلدان يشهد زيادة رسيعة يف أعداد املسنني. �

سوف يرتفع عدد سكان العامل البالغني من العمر 60 عاما فام فوق بأكرث من الضعف، من  �

900 مليون نسمة يف عام 2015 إىل نحو ملياري نسمة يف عام 2050.

إيذاء المسنين  

ظاهرة تتزايد في العالم ينبغي التصدي لها

يؤكد موضوع 2021 »املساواة الرقمية 

لجميع األعامر« عىل الحاجة إىل متكني 

املسنني من الوصول إىل العامل الرقمي 

واملشاركة الهادفة فيه.

أحدثت الثورة الصناعية الرابعة التي 

تتميز باالبتكار الرقمي الرسيع والنمو 

املتسارع تحوالت يف جميع قطاعات 

املجتمع، مبا يف ذلك كيفية عيشنا 

وعملنا وعالقتنا ببعضنا البعض. وتقدم 

التطورات التكنولوجية أماًل كبريًا يف 

ترسيع التقدم نحو أهداف التنمية 

املستدامة. ومع ذلك ، فإن نصف سكان 

العامل مل يزالوا خارج املسار، مع أوضح 

تناقض بني البلدان األكرث تقدًما )87٪( 

وأقل البلدان منواً )19٪(. 

وتشري التقارير األخرية الصادرة عن 

االتحاد الدويل لالتصاالت إىل أن النساء 

واملسنني يعانون غياب املساواة الرقمية 

أكرث من غريهم من فئات املجتمع 

األخرى الفتقارهم إىل التقنيات، أو 

لضعف استفادتهم بشكل كامل من 

الفرص التي يتيحها التقدم التقني.

ويف الوقت نفسه، مع بذل الجهود 

حاليًا لوصل مزيد من الناس بالتقنية 

املعارصة، ظهرت مخاطر جديدة 

واضحة. عىل سبيل املثال، تهدد الجرائم 

اإللكرتونية واملعلومات املضللة حقوق 

اإلنسان للمسنني وخصوصياتهم وأمنهم. 

وتجاوزت رسعة اعتامد التقانة الرقمية 

السياسات والحوكمة عىل املستويات 

الوطنية واإلقليمية والعاملية. ولذا، 

تسعى خارطة الطريق لألمني العام لألمم 

املتحدة إىل مواجهة هذه التحديات من 

خالل التوصية باتخاذ إجراءات ملموسة 

لتسخري أفضل هذه التقنيات والتخفيف 

من مخاطرها.

الفتقارهم إلى التقنيات
 ولضعف استفادتهم بشكل كامل من الفرص التي يتيحها التقدم التقني

األمم المتحدة تدعو إلى »المساواة الرقمية لجميع األعمار« 
كشعار ينبغي تكريسه بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

�التوعية بأهمية اإلدماج الرقمي  

للمسنني، ومعالجة الصور النمطية والتحيز 

والتمييز املرتبط بالرقمنة مع مراعاة 

املعايري

االجتامعية والثقافية والحق يف االستقالل 

الذايت.

�تسليط الضوء عىل سياسات االستفادة  

من التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة بشكل كامل.

�معالجة املصالح العامة والخاصة،  

يف مجاالت الوفرة واالتصال والتصميم 

والقدرة عىل تحمل التكاليف وبناء 

القدرات والهياكل واالبتكار.

�استكشاف دور السياسات واألطر  

القانونية لضامن خصوصية وسالمة 

املسنيني يف العامل الرقمي.

�تسليط الضوء عىل الحاجة إىل صك  

ملزم قانونًا بشأن حقوق املسنيني ونهج 

حقوق اإلنسان متعدد الجوانب محوره 

اإلنسان من أجل مجتمع لجميع األعامر.

أهداف شعار اليوم العالمي لكبار السن
 لهذا العام 2021

على مدى العقود الثالثة المقبلة، من 
المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن 

في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر 
من 1.5 مليار شخص في عام 2050 
وسيعيش ٪80 منهم في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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يحظى املسنون مبكانة خاصة يف ترشيعات ووصايا 

اإلسالم، منها رفع الحرج والتيسري عنهم يف العبادات، 

والتشديد عىل الرب بهم والعناية ورعاية أحوالهم، وال 

سيام إذا كانوا من الوالدين واألقارب.
ولذلك، ال عجب يف أن يستشهد العديد من املهتمني 

مبوضوع املسنني مبناسبة اليوم العاملي للمسنني بآيات 

قرآنية وأحاديث املتعددة يف رعاية كبار السن، منها قوله 

ُه َوْهًنا َعىَل  يَْنا اإْلِنَْساَن ِبَوالَِديِْه َحَملَتُْه أُمُّ تعاىل ﴿ َوَوصَّ

َوْهٍن َوِفَصالُُه يِف َعاَمنْيِ أَِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِديَْك إِيَلَّ الَْمِصرُي﴾ 

]لقامن: 14[

َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك ريض الله عنه قَاَل: قال رَُسوُل اللَِّه صىل 

الله عليه وسلم: “َما أَكْرََم َشابٌّ َشيًْخا لِِسنِِّه إاِلَّ قَيََّض اللَُّه لَُه 

َمْن يُْكرُِمُه ِعْنَد ِسنِِّه”.

َعْنأيَِب ُهَريْرََة، َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، قَاَل: أاََل 

أُْخرِبُكُْم ِبِخيَارِكُْم؟ قَالُوا بىََل يَا رَُسوَل اللَِّه، قَاَل: “أَطَْولُُكْم 

أَْعاَمًرا َوأَْحَسُنُكْم أَْخاَلقًا”.

وقد جاء يف الحديث عن النبي صىل الله عليه وسلم 

العديد من األحاديث التي تحث عىل االهتامم بالكبري 

ومراعاة الشيوخ ممن وصل بهم التقدم يف العمر إىل الهرم، 

فكل هذا من باب الرحمة والرتاحم بني الناس.

وتعد الشيخوخة محل عناية ووصاية من النبي صىل 

الله عليه وسلم الذي قال: ] رغم أنُف ثم رغم أنف 

ُ، ثم رغم أنُف [ ، قيل: من يا رسول الله؟ قال: ]من 

أدرك أبويه عند الكرب - أحدهام أو كليهام - فلم يدخل 

الجنة [ . وقال لرجل استأذنه يف الجهاد: ] أَحيٌّ والداك 

[ فقال: نعم، قال: ] ففيهام فجاهد [ .

واألمر ال يقف عند الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة 

بل يتعدى ذلك إىل كل كبري ُمّسن ، فيوجب له االحرتام 

ويجعل ذلك من اإلسالم ، يقول صىل الله عليه وسلم: 

] ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويوقَّر كبرينا، ويأمر 

باملعروف ، ويْنَه عن املنكر [ )رواه الرتمذي وأحمد( .

كام يوجب له الرعاية االجتامعية والخلقية ، يقول 

صىل الله عليه وسلم:

] إن من إجالل الله إكرام ذي الشيبة املسلم [ )رواه 

أبو داود( .

ويعد الشاب البار الذي استجاب ألمر ربه يعده 

بالجزاء األوىف فيقول صىل الله عليه وسلم: ] ما أكرم 

شاب شيخاً لسنه - أي يف شيخوخته - إال قيض الله له 

من يكرمه عند سّنه [ )رواه الرتمذي( .

وهذا كله يندرج تحت األصل العام الذي قرره رسول 

الله صىل الله عليه وسلم:

] من ال يرحم ال يُرحم [ )رواه البخاري( .

ومن سامحة اإلسالم : أنه راعى حق املسن يف العبادات 

أيضا ، وأمر من يؤم الناس أن يراعي حال املسنني . 

قال صىل الله عليه وسلم : ] إذا صىل أحدكم للناس 

فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبري، وإذا 

صىل لنفسه فليطول ما شاء [ )رواه أبو داود( .

دعا إلى العناية بهم ورعاية أحوالهم ورفع الحرج وأقر التيسير لهم

أسبقية اإلسالم في االهتمام بالمسنين

من أسبابها ساعات العمل المفرطة

وفاة نحو مليوني شخص 
جراء المخاطر المهنية حول العالم

أفادت دراسة أجرتها األمم 

املتحدة بأن املخاطر يف أماكن 

العمل مسؤولة عن وفاة 1.9 

مليون شخص سنوياً، حسب 

وكالة األنباء األملانية.

ووفقاً للدراسة، كانت األسباب 

الرئيسية للوفاة املبكرة للرجال 

والنساء هي االنسداد الرئوي 

املزمن والسكتة الدماغية 

وأمراض القلب، باإلضافة 

إىل ساعات العمل املفرطة 

التي تشكل عامل خطر مهامً 

ومتنامياً.

من ناحية أخرى، يُتوىف 36 

ألف شخص سنوياً يف حوادث 

متعلقة بالعمل، وفقاً للدراسة 

التي أجرتها منظمة الصحة 

العاملية ومنظمة العمل 

الدولية، استناداً إىل بيانات 

تعود لعام 2016.

وأشارت الدراسة إىل أن ساعات 

العمل الطويلة للغاية مرتبطة 

بـ750 ألف وفاة.

وحذر الباحثون من أن جائحة 

»كورونا« من شأنها أن تفاقم 

الوضع.

ويرجع السبب يف بعض 

الوفيات إىل ملوثات الهواء، 

مثل الغبار والغاز واألدخنة.

وكان الرجال واألشخاص الذين 

تجاوزوا 54 عاماً والعاملون 

يف جنوب رشقي آسيا وغرب 

املحيط الهادئ األكرث عرضة 

للوفاة جراء املخاطر املهنية.

وقال رئيس منظمة الصحة 

العاملية، تيدروس أدهانوم 

غيربيسوس: »يا لها من 

صدمة أن الكثري من األشخاص 

يلقون حتفهم حرفياً بفعل 

وظائفهم«.

غري أن منظمة الصحة العاملية 

تحدثت عن اتجاه واعد بشكل 

أكرب حيث إن الوفيات املهنية 

تراجعت بنسبة %14 مقارنًة 

بعدد السكان يف الفرتة بني عام 

2000 و2016 جراء تحسني 

الخدمات الصحية، وإجراءات 

السالمة يف أماكن العمل.

يفرس بعض الخرباء زيادة السعادة لدى كثري 

من املسنني بالثقة املتزايدة لديهم والتي 

تؤدي إىل تحسينات يف الرفاه والسعادة.

وكانت إحدى الدراسات قد كشفت عن 

وجود اتجاه تصاعدي إيجايب كبري يف مستوى 

السعادة والشعور بالرىض عن النفس لدى 

األشخاص الكبار بالسن.

وقالت أستاذة السياسة االجتامعية يف 

جامعة "نورث ويسترين" واملرشفة عىل 

الدراسة كلوديا هاس، يف بيان: "عندما 

نفكر يف العمر، نشعر بالرتاجع والخسارة،" 

موضحة أن "مجموعة متزايدة من األبحاث 

تظهر أن بعض األمور يف الواقع تصبح أفضل 

مع تقدمنا يف العمر ".

ودوأوضحت هاس أن "الثقة قد تفيد 

الصحة بسبب الشعور بالثقة يف اآلخرين 

والشعور بالدعم والراحة والرسور من 

العالقات االجتامعية لدينا،" مضيفة أن 

"الناس الذين يثقون أكرث هم أيضا أكرث 

سعادة." 

هل تعلم أن كبار السن 
أكثر سعادة من الصغار؟

مؤانسات
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"السن مجرد رقم"، استطاعت 

إيديث مورواي تراينا العجوز 

البالغة من العمر 100 عام، أن 

تثبت صحة هذه املقولة، حيث 

نجحت ىف تسجيل الرقم القيايس 

العاملي ملوسوعة جينيس ألقدم 

رافع أثقال تنافيس، بعد أن 

رفعت ما يزيد عن 70 كيلوغرام 

، وفقاً ملا ذكره موقع صحيفة 

"ديىل ميل" الربيطانية.

وحصلت إيديث مورواي تراينا، 

من تامبا بوالية فلوريدا، عىل 

اللقب يف 5 أغسطس - قبل 

ثالثة أيام من عيد ميالدها 

املئوي - وظهرت يف طبعة 2022 

من الكتاب الذي نرُش األسبوع 

املايض.

وتستطيع السيدة العجوز صاحبة 

املائة عام، أن ترفع 20 إىل 70 

رطالً أو أكرث، كام تتدرب حاليًا 

لتشارك ىف مسابقة يف نوفمرب بعد 

أن اضطرت إىل أخذ اسرتاحة من 

جلسات الصالة الرياضية بسبب 

جائحة «كوفيد 19«.

وأكدت العجوز خالل لقائها مع 

إحدى الصحف األمريكية، عىل 

إنها ال تتبع نظام غذاىئ معني

 ُمسنة تبلغ من العمر 100 عام تدخل 
موسوعة جينيس فى رفع األثقال

بعد أن أمضت أنجيال ميركل 16 عامًا في منصبها كمستشارة أللمانيا، قررت أن 
تتقاعد وتغادر منصبها طوعًا من دون وجود خليفة واضح لها.

وبالنسبة لمعاشها التقاعدي الالحق، فستستفيد ميركل من أنها خدمت في 
منصبها لفترة طويلة جدًا. فبعد أربع سنوات على األقل في المنصب، يحق 

للمستشارين الحصول على ٪27.74 من أرباحهم السابقة. 

ومع كل سنة إضافية في المنصب، يزيد استحقاقهم بنسبة ٪2.39167 حتى 
٪71.75 كحد أقصى، وذلك وفقًا لما يسمى بالقانون الوزاري الفيدرالي لعام 

.1953

ونتيجة لذلك، يمكن أن تحصل ميركل على معاش تقاعدي يبلغ نحو 15 ألف 
يورو شهريًا. باإلضافة إلى أنها مؤهلة للحصول على أمن شخصي وسيارة 

رسمية مع سائق لبقية حياتها.

كما يحق لها الحصول على مكتب في مبنى البوندستاغ في برلين، يتضمن 
مدير مكتب، ومستشارين، وسكرتيرة.

عن 67 عاما وبعد 16 سنة كمستشارة أللمانيا، 
أنجيال ميركل تتقاعد.. وهذا هو قيمة معاشها

المسنون في يومهم العالمي، ما أقسى دموُعهم.. وما أجمَل ابتساماُتهم


