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ري من رؤية الصبي"
"رأي الشيخ خ ٌ
يل بن ايب طالب(ع)
اإلمام ع ّ
 .1مقدمة
صور زاهية الحضور ،يتأود خطوها إيقاع حرف له رنيم متتامت يُستدعى إذ أُدعى  .وها
للطفولة ُ
انا ذا مدعو مجددا ً إىل صيدا حيث ما غابت عن ذهني يوماً روابطي الصيداوية منذ طفولتي
املقاصدية فيها ،وبداية تشكل وعي الوطني إثر استشهاد القائد معروف سعد ،وتفتحي العلمي
بفضل مؤسسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،مرورا ً مبرحلتي املهنية وعالقايت االجتامعية
املستمرة معها.
لكل قادم من جبل عامل ،فهي بوابته إىل
واللقاء يف صيدا العريقة هو مبعث ع ّزة وطأمنينية ّ
الوطن .واالجتامع بدعوة كرمية من جمعية جامع البحر الخريية ،يثري يف النفس توقًا إىل فطرة
التالقي البرشية يف زمن القلق والاليقّي ،والتباحث يف قضايا املسنّي واملتقاعدين يعيدنا إىل
حيث يجب أن نكون ،إىل الرشد والتعقّل وإىل مناقشة األمور الجوهرية بدل التامحك يف جنس
املالئكة ،متاحك اجتاز الحدود واجتاح األمم.
هي دعوة مشكورة يسعدين أن ألبّيها ،وأرجو أن أوفّق يف إضافة قيمة عمليّة عرب صياغة إشكالية
وبلورة أفكار ومقرتحات قابلة للتحقق.
سوف أعرض يف الجزء األول  -وبإيجاز نسبي -للواقع الدميغرايف يف البلد مع اإلضاءة عىل ما
هو فريد ومتاميز ،كام أعرض لواقع املعمرين وحاجاتهم ،وأذكّر بالخدمات واملؤسسات
القامئة التي ت ُعنى بهم .ويف الجزء الثاين مث ّة تصورات ومقرتحات أضعها برسم املعنيّي
وصنّاع القرار ،مع تظهري لدور منظامت املجتمع املدين يف تجسيد التص ّورات املرج ّوة عىل
أرض الواقع.
 .6امل ُسنون ُمعمرين
أو ّد بداية أن أوضّ ح مقصد العنوان الذي اخرتته ملداخلتي .فاملسنون مع ِّمرين بكل ما ينطوي
عليه اإلعامر من مضامّي .وإذا كان جذر التسمية يعود إىل العمر ،فإنني أريد وصله بالفعل عمر.
وعمر املكان أي جعله آهال ،وعمر األرض أي أصلحها ،وعمر عىل فالن أي أغناه .كام نقول ُع ِّمر
علام بأن الصيغ األخرى ال تشذ عن هذه املعاين إذ أن ع ِمر ( بكرس
اإلنسان أي عاش زمانًا مديداً .
امليم) وع ّمر (بتشديدها) تستدعي املضامّي ذاتها تقريبًا .وبالنتيجة ،يلتقي عندنا البعدان
لتعزيز فكرة املداخلة :بُعد املعمر الذي يعيش طويالً ،وبُعد املع ِّمر الذي يبني ويغني ويصلح.
فاملداخلة برمتها مبنيّة عىل الفكرة الجوهرية التي مؤ ّداها أ ّن املعمرين ثروة وليسوا عبئًا.
وبتعابري املاليّي وداريس الجدوى ،هم بالتأكيد يف خانة املوارد.
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نعلم أن هناك تفاوت ًا شاس ًعا حول وجهة النظر هذه .وهو تفاوت عابر للثقافات والعصور ،لك ّنه
تفاوت بّي بيت وبيت ،وقد نجده بّي األخ وأخته ،أو بّي الزوج وزوجه .ونعلم أيضً ا أنّه ليس
م هائل من الصور النمطية
تفاوت ًا يف النتيجة وحسب ،بل يف الظروف واألسباب أيضً ا .وهناك ك ّ
املتالزمة مع فجوة األجيال ،أو مع محدودية فرص العمل ،أو غريها .وهذا التنميط يزيد
املشهد تعقي ًدا ،وتصبح مه ّمة الباحث يف تفكيك الظاهرة وتوصيفها مه ّمة ليست باليسرية.
 .3تركيبة لبنان العمريّة
يف لبنان ،الصورة أكرث ضبابية من أي مكان آخر يف العامل .ولهذا أسبابه:
 غياب اإلحصائيات الرسمية املوثوقة،م نحو الخارج ،وهي هجرة تطال الشباب أكرث من
 كثافة الهجرة باتجاه املدن ،ث ّغريهم ،وتطال الذكور أكرث من اإلناث،
 موجات النزاع ،وما تسببت به من خسارة يف األرواح ،وتحركات قرسية للسكان ،معآثارها عىل فئة املسنّّي الذين يتع ّمق ارتباطهم باملكان مع تق ّدم العمر وتتالىش
مرونتهم يف التأقلم مع املتغريات،
ريا العامل املستجد مع النزوح السوري إىل لبنان .وهو نزوح ض ّخ مئات آالف
 ولدينا أخ ًالشباب ،عدا عن نسبة التكاثر املرتفعة عند النازحّي.
ومبا أن كل هذه املتغريات ما تزال يف حالة دينام ّية ،فإن التص ّدي لوضع سياسات سكانية،
بل وإمنائية ،يكاد يكون رضبًا من التخمّي والتك ّهن بغياب اإلحصائيات املوثوقة .ولو حاولنا
جدال -عزل عامل النزوح ودراسة أثره عىل املشهد الدميغرايف اللبناين ،نالحظ أن الهرم
– ً
السكاين إلجاميل املقيمّي حاليًا عىل األرايض اللبنانية يبدو طبيعياً .فالنمو الكثيف يف فئة
يوسع أسفل الهرم ،وتبدو الرشائح األعىل مرتكزة عىل
األطفال عند النازحّي والالجئّي ّ
قاعدة سكانية شابّة .إمنّ ا ،وبغياب اليقّي حول فرتة بقاء النازحّي يف لبنان ،أو حول فرص
ومخاطر اندماجهم يف املجتمع اللبناين ،يتو ّجب عىل راسمي السياسات السكانية واإلمنائية
التحسب لهذا االحتامل ،وتخيّل هرم سكاين للبنانيّي دون غريهم .عندها يتظّهر سيناريو
ّ
وأقل نسبة من األطفال مقارنة ببقيّة
مخالفاً متا ًما ،إذا يبدو أ ّن لدى لبنان أكرب نسبة مسنّي ّ
بلدان املنطقة .وهذا ما يظهره الرسم التايل ) (National Statistics, 2012الذي يعكس
الواقع السكاين يف مثانية بلدان عربية بينها لبنان ،مقارن ًة بسكان االتحاد األورويب.
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أما الهرم السكاين يف الرسم البياين التايل ) (Statistics, 2009يظهر واقع السكان املقيمّي من
صح التعبري -ومنها:
اللبنانيّي .وميكن مالحظة العديد من التشوهات -إذا ّ
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 االنكامش الواضح يف القاعدة السكانية ،أي يف عدد األطفال دون العارشة؛ االنتفاخ يف الوسط ،أي الزيادة النسبية يف عدد من يقعون يف الرشائح العمريةالشابة ،وتحدي ًدا بّي  11و 33سنة؛
قياسا بالرجال يف الرشائح العمرية بّي  31و 63سنة.
 الزيادة الواضحة يف عدد النساء ًومستقبال – وال ميكن تجاهلها إذا ما توخينا
ً
رضا
ّ
لكل من هذه املالحظات تبعاتها الجسيمة  -حا ً
رسم سياسات اقتصادية واجتامعية حكيمة .وسوف أعرض رسي ًعا لبعض تلك التبعات:
 -1مير لبنان حال ًيا مبرحلة االنتفاخ يف الرشائح الشبابية أي الـ ( ، )Youth Bulgeوأيضً ا
مرحلة العائد الدميغرايف ( ،(Demographic Dividendأي أن عدد األطفال م ّمن هم
أقل من  %33من تعداد السكان ،وعدد املسنّي م ّمن تجاوزوا سن
دون الـ  15سنة ميثلون ّ
سن
الـ  65ما يزالون أقل من  %33من السكان .الوجه املك ّمل للمعادلة هو أن من هم يف ّ
االنتاج (  63 -16سنة) تزيد نسبتهم عن  %43من مجمل السكان .وقد عرف الكثري من
الشعوب هذه املرحلة يف العرص الحديث ،والصّي خري مثال ،وهي عمو ًما فرصة
املجتمع للنهوض االقتصادي والخروج نهائيًا من دوامة الفقر ،إضافة إىل تعزيز االدخار
وتكوين االحتياطات وإرساء شبكات األمان والضامن والتأمّي واالستثامر؛
 -2العتبارات ثقافية واجتامعية ال مجال للتوسع بها هنا ،يزيد عدد النساء اللبنانيات عن
نظرائهن الرجال كام ذكرنا أعاله ،وهذه الزيادة لها ترجمتها عىل األحوال االجتامعية .ومنها
تعدد الزوجات عند نسبة ضئيلة ،الرتمل أو الطالق يف حاالت أخرى .أ ّما العازبات
املتق ّدمات يف السن فيشكلن األكرثية الساحقة.
مبا يتصل مبوضوعنا ،تتكفّل  -حال ًيا -فتياتنا العازبات مبه ّمة رعاية آبائهن وأمهاتهن .وميكن
التحقق من هذا الواقع االجتامعي عرب معارفنا ومشاهداتنا وما يتصل إلينا من أخبار األشخاص
واملجتمع .ومل ترق مسألة االهتامم باملسنّي إىل مستوى القضية الوطنية بعد ،ألن هناك من
يحلّها بحكم التقليد والحاجة والحس السليم.
وعام قريب.
رأسا عىل عقبّ ،
لن يستمر الوضع عىل ما هو عليه ،وستنقلب الصورة ً
املبّي أعاله صادر عن إدارة اإلحصاء املركزي بنتيجة املسح الذي أجري عام  .2337نحن
الهرم
ّ
اآلن عىل أعتاب  ،2317أي يجب إضافة رشيحتّي يف األسفل ( 5-3و  13-5سنوات) ،وسيطفو الجزء
املنتفخ نحو األعىل .أ ّما يف عام  ،2333فإ ّن نصف الناشطّي حاليًا سيحالون إىل التقاعد،
بدورهن بحاجة إىل من يرعاهن .وبأفضل
والفتيات الاليئ يقمن برعاية آبائهن اآلن ،سيصبحن
ّ
األحوال ،سيكون هرمنا السكاين عىل شكل عامرة متعددة الطوابق ،مع نتوء هنا أو هناك :الثلث
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األسفل دون الـ  23من العمر (مرحلة اإلعداد والدراسة) ،الثلث األوسط يف عمر االنتاج ( 63 -23
سنة) والثلث العلوي م ّمن تجاوزت أعامرهم الـ .63
حسب خرائط البنك الدويل السكانية ) ،(Worldbankكان  %03من سكان لبنان يف سن العمل
عام  ،1903وأصبح  %47عام  .2315ونحن نتوقّع أن تهبط النسبة إىل  % 43عام  2325حسب
األمناط الطبيعية لنمو السكان ،أي بإهامل عامل الهجرة وأثره يف تعويض نسبة الناشطّي
اقتصاديًا .وللقياس عىل املع ّدالت العاملية ،سيتجاوز  1من كل  4أشخاص عمر الـ  63بحلول
كل  7أشخاص.
عام  .2325أما يف لبنان فإن  %13من سكانه سيتجاوزون عمر الـ  63أي بواقع  1من ّ
وحال ًيا ،يشكّل كبار السن يف لبنان  ٪9من مجمل شعبه ،أي حوايل  365ألف شخص (الخوري،
.)2315
املسنّي يف لبنان
 .1ملحة عن واقع
ّ
حسب الخبرية يف اللجنة الوطنية الدامئة للسكان التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية الدكتورة
حال نوفل (نوفل ،)2333 ،فإن التقدميات الصحية لكبار السن يف لبنان كارثية .وهي تؤكد
باإلستناد إىل املسح الشامل الذي أجرته وزارة الشؤون االجتامعية عام  ،2337أن أكرث من ٪ 55
ممن تخطوا الخامسة والستّي ال يستفيدون من التأمينات الصحية ،وهو رقم ينخفض إىل 41،5
 ٪ملن تخطوا الثامنّي من العمر .هذا ،ومل تتوفر لنا بعد املعطيات املستج ّدة بنتيجة قرار
وزير الصحة العامة بإطالق التغطية الشاملة الستشفاء غري املضمونّي من عمر  64وما فوق،
والذي دخل ح ّيز التنفيذ يف األول من أيلول  ،2316ويتوقّع أن تصل تكلفته إىل  17مليار لرية
ّ
ّ
املحك
املحك .عىل
علام بأن سقف التكلفة يبقى عىل
سنويًا ،ويفيد قرابة الـ  120ألف شخصً .
أيضً ا سالسة التطبيق ونزاهته.
بالعودة إىل ٍ
ماض ما يزال له تأثريه عىل حارضنا ،واستنا ًدا إىل املسح الشامل الذي أعدته وزارة
الشؤون عام  2334يف شأن صحة األرسة (بوابة لبنان للتنمية واملعرفة  ،)2312 ،فإ ّن  ٪ 43من
املسنّي يقومون بنشاطات مختلفة لألرسة ،كاالهتامم باألطفال أو املساعدة باألعامل املنزلية،
فيام يحصل  ٪63منهم عىل مساعدات من أوالدهم .وعىل الصعيد الصحي ،يشري املسح إىل أن
 ٪ 70من املسنّي يشكون مرضاً ،حيث يتقدم ارتفاع ضغط الدم األمراض األخرى فيطال ٪ 37
منهم ،تليه أمراض القلب بنسبة  ،٪ 23ثم السكري  .٪22ويشري التقرير الوطني حول الخدمات
املتوافرة لكبار السن يف لبنان (وزارة الشؤون )2313 ،الصادر عن وزارة الشؤون عام  ،2313إىل
مسن؛ فيام س ّجل
وجود  49مؤسسة تقدم خدمات للمسنّي يف لبنان ،يقيم فيها حواىل  4آالف
ّ
املسن .وبحسب التقرير ،فإن
نقص حاد يف التقدميات الصحية ،وهي األهم بالنسبة إىل
ّ
وزاريت الشؤون والصحة تغطيان تكلفة ثلثي هؤالء املقيمّي ،حيث تنفق الشؤون لكل واحد
منهم  4آالف لرية يومياً لإليواء و 15ألف لرية للصحة ،علامً أن الحاجات اليومية للفرد الواحد قد
تصل كلفتها إىل ستّي ألف لرية .أما نسبة تغطية الضامن االجتامعي فال تتخطى  %25من
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املسنّي (السفري .)2312 ،وتشري التقارير التي ترصد األوضاع الصحية عامل ًيا ،إىل أنه بعد سن الـ
كل عقد من العمر .يف حّي أن أكرث من  %53من الكلفة
 ،63ترتفع كلفة االستشفاء إىل الضعف ُ
االستشفائية للشخص ،تقع بعد عمر الـ .65
يف تقارير وزارة الشؤون (وزارة الشؤون ،)2313 ،هناك  163منظمة متخصصة يف رعاية املسنّي
منها  49توفّر اإليواء واإلقامة ،كام تق ّدم .وهناك ما يربو عىل  25عيادة نقّالة تهتم باملسنّي يف
بيئاتهم األرسية واملحل ّية .بحسب سليامن هارون (هارون ،)2314 ،نقيب املستشفيات يف لبنان،
تنبع "صعوبة بروز املؤسسات املتخصصة يف رعاية املسنّي يف لبنان من ثالث نقاط)1 :
التقاليد والعادات التي تقيض بأن يعتني أهل البيت باملسن ،وأنه من املعيب التخيل عن هذا
الواجب بأي شكل من األشكال ،و )2قلّة عدد املؤسسات التي تعتني باملسنّي بشكل ج ّيد
وتتوفر فيها وسائل الراحة واألخصائيّي الذين يستطيعون تأمّي العناية الجسدية والنفسية
لهم ،باإلضافة اىل  )3الكلفة العالية التي ترتتب عىل هذا النوع من العناية والتي قد متتد اىل
سنوات عديدة ،وعدم قدرة العائالت اللبنانية عىل تحمل هذه الكلفة  ".وهو يتابع خالل ورشة
عمل يف اليوم العاملي لكبار السن ،أن "دور الدولة اقترص طوال عقود عدة عىل تأمّي
االستشفاء للمواطنّي ،وكذلك رأيناها مؤخرا ً تؤمن االدوية لعدد كبري من االمراض املزمنة
والرسطانية" ،الفتا اىل أنه "شهدنا مجهودا ً كبريا من قبل وزارة الصحة يف تأمّي العناية األولية
ريا ما زال مطلوبًا عىل مستوى العناية باملسنّي ،سواء من وزارة
يف عدة مناطق ،اال أن عمال كب ً
الصحة أو من وزارة الشؤون االجتامعية وكذلك من الصناديق الضامنة الرسمية عموما ".وأوضح
أن "العناية باملسن مرهقة جسديًّا ومكلفة ماديًّا ،وهي أحيانا كثرية تتسبب بضغوطات نفسية
عىل العائلة وتؤثر عىل ترابطها".
 .5املسنّون يف الزمن املعومل
عالوة عىل ما ذكرناه حول أثر الهجرة والنزوح والنزاعات عىل الرتكيبة العمرية لسكان لبنان.
هناك عامل ًيا ،عدد من العوامل األخرى املؤثرة والتي ال يجوز إغفالها.
نشري ،مثالً ،إىل العوامل الحاسمة يف تخفيض نسبة عدد األشخاص املتفرغّي أو املستع ّدين
لتأدية مهام رعائية إىل عدد املحتاجّي للرعاية ،ومنها:
تحسن الوضع االقتصادي يؤدي إىل رعاية صحية أفضل ،ويزيد ،بالتايل ،من فرص
ّ
اإلنسان يف أن يعيش حياة أطول؛
تحسن نسب التعليم والرتقي االجتامعي-
 التح ّول نحو األرسة الضيقة بسببّ
االقتصادي؛
 -وخروج النساء إىل العمل.
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كام نشري إىل بعض تجليات ثورة املعلومات والتكنولوجيا ،والتي مل تتس ّبب بالفجوة التقنية
بّي األمم وحسب ،بل أحدثت فجوة بّي األجيال يف األرسة كام يف بيئة العمل .نتح ّدث اآلن
عن التقليديّي املولودين بّي عامي 1945-1927؛ وجيل الطفرة السكانية  ،1964-1946وعن جيل
 Xاملولود يف الفرتة  1977-1965والجيل  Yاملولود بّي  ،1999-1970أو جيل األنرتنيت ،والذي
يراه البعض قليل الذكاء ومشتت الذهن .بينام يعتقد آخرون بأنه "جيل أذىك وأرسع وأكرث تقبال
جيل يهتم كثريا بالعدالة واملشكالت التي يواجهها املجتمع ،ويشارك أبناؤه
للتن ّوع من أسالفهٌ .
عادة يف األنشطة املدنية سواء يف املدرسة أو العمل أو داخل مجتمعاتهم املحلية"
(تابسكوت.)2312 ،
م أن هناك صعوبات يف تواصل هذه األجيال يف بيئة العمل .وللتدليل عىل ذلك ،نختار
نعل ُ
واح ًدا من املؤرشات وهو املوقف املتفاوت للعاملّي تجاه تقييم األداء .نالحظ أن التقليديّي
تقييام سنويًا هو أمر كاف.
يعتربون أ ّن ( ،)No news is good newsوالذين بعدهم يرون أن
ً
جيل  Xيطالب بأكرث من ذلك ،وجيل  Yيعترب أن التقييم املتكرر رضوري لضامن التطوير
لتحل محلها الزمالة والتط ّور الشخيص.
ّ
املستمر لذواتهم وأدائهم .تراجعت املكانة االجتامعية،
كل جيل يف أن يتم ّرد عىل ما سبقه ،ويظهر شخصيته املتاميزة .نالحظ
هناك الرغبة الفطرية عند ّ
مثالً أن أبناءنا يتواصلون بالواتس آب من غرفة إىل غرفة ،وال يضريهم أن يتحادثوا معنا سمعيًا
دون أن يشيحوا بنظرهم عن شاشة الجوال أو الكمبيوتر .يف حّي أن التالقي البرصي ( eye
 )contactيعتربه الكثريون جوهريًا إلظهار االحرتام وللتواصل الصادق واملؤثر .كتابيًا ،مييل
الشباب نحو الجمل القصرية ،الذك ّية ،يكتبون العربية بالحرف الالتيني ،وال يتورعون عن
استعامل الفاظ الذعة للتعبري عن ضيقهم أو رفضهم ما يحاول اآلخرون فرضه عليهم.
غري اقتصاد املعرفة بنية العمل وفلسفته ،وصار االبتكار واملعيار األساس يف التوظيف
لقد ّ
والنجاح .مل يعد االنتظام يف الدوام عىل ذات األهمية التي الزمته إبّان الثورة الصناعية األوىل
تتغري األمور .الشاب
والثانية .يف اليابان كام يف أملانيا املعروفتان تاريخ ًيا بش ّدة الوفاء للعمل،
ّ
كل يشء ويرى أن ال حدود لتطلعاته.
يعيد النظر يف ّ
تتساكن ،األجيال األربعة يف مدننا وقرانا ومخيامتنا
بالنسبة إىل واقعنا اللبناين ،تتعايش ،بل
ُ
وأماكن عملنا .مج ّددا ،التكنولوجيا والتثاقف عرب الهجرة والنزوح القرسي هي عوامل قاهرة
تفرض نفسها عىل الفرد واألرسة واملجتمع .يكاد ال يوجد منزل يف لبنان مل يبعث بواحد عىل
تعليام عال ًيا يف جامعة أجنبية أو ليكسب رزقًا يف الخليج أو يف أفريقيا.
األقل من أبنائه ليتلقّى
ً
كل بيت ،ال
وهذه ،وتلك ،لها مضامينها الثقافية والذهنية ،أ ّما التكنولوجيا فهي ضيف عىل ّ
ينتظر دعو ًة وال يطلب استئذانا.
لن أستفيض يف معالجة الوقائع التكنولوجية والتوقعات الدميغرافية ،وما أردتُ إظهاره هو
حجم الظاهرة ومضاعفاتها مع بعض خصائصها التي مت ّيزها عن تجارب غرينا من الشعوب.
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والغاية هي لفت النظر إىل حساسية املشهد عمو ًما ،وإىل خصوصية بعض الفئات كالعزوبية،
التحسب للمستقبل وذلك برسم هندسات سكانية وإمنائية مبن ّية عىل معطيات
وإىل أهم ّية
ّ
وحقائق .وستتفقون معي بعد قليل ،أن هذه التوطئة ،املطولّة نسب ًيا ،رضورية وعمل ّية ألنها
تساهم يف توجيه النقاش نحو إجراءات وبرامج آنية تلطّف من ضغوطات الواقع ،هنا أو هناك.
 ... .2نحو التجسري اإليجايب مع الذاكرة
لبنان الذي نعهده يعيش مرحلة حرجة ترتبط بالهويّة والدور والرتكيبة .ويك يبقى البلد ناشطا ً
يتوجب عىل اللبنانيّي أن يتكيفوا مع حقائق الدميغرافيا واالقتصاد،
اقتصاديًا وقابالً لالستمرار،
ّ
وأن يضعوا سياسات إدماجية وتأهيلية تتيح تعويض النقص يف املواليد والشباب .ولضامن
األمن واالزدهار ،ال ب ّد من إجراءات رسيعة وحازمة تتصل بترشيعات التقاعد والشيخوخة
وتأهيل القوى الناشطة يف املجتمع وتنظيم العاملة الوافدة وتأهيل املرافق التحتية ،وغريها
من مضامّي املواطنة الكاملة؛
بالنظر إىل الرتكيبة الدميغرافية واملوارد البرشية املتوافرة ،فإن أمامنا عقدين فقط لتعظيم
العائد الدميغرايف الراهن ،إذ بحلول عام  2333تنتهي مفاعيل االنتفاخ الشبايب ويُحال معظم
الناشطّي حاليًا إىل التقاعد .ميكننا تدارك األمر بحزمة من اإلجراءات والسياسات أعرضها بلمحة
رسيعة .فهي تتضمن :قوننة العاملة الوافدة ،الح ّد من هجرة الشباب خارج لبنان وتشجيع
املهاجرين للعودة قدر املستطاع ،تشجيع اللبنانيّي املقيمّي عىل اإلنجاب ،إطالق حملة
لكل األعامر .
تأهيلية لتصويب اإلعوجاج يف نظرة اللبناين إىل العمل املحرتم ،وبناء مجتمع ّ
وهذا ما سأخصص له الجزء املتبقّي من املداخلة.
وتسبب يف
يف بداية هذا الجزء ،اسمحوا يل أن أشري إىل رشخ أصاب سلّم القيم اللبنانية،
ّ
الكثري مام نعانيه اليوم .هناك جملة أمور تحتاج إىل تصويب يف الذهن ويف السلوك .منها
املحسوب ّية والشطارة وتوخّي الربح الرسيع ،لكن أهمها مفهوم اللبناين للعمل الرشيف.
فمشكلة اليد العاملة الوافدة قامئة منذ ما قبل األزمة السورية بسنوات ،وهي نتجت عن تصنيف
اللبناين لبعض املهن عىل أنّها وضيعة ،ومنها ما يتصل بالخدمة املنزلية أو تنظيف الشوارع ،أو
العمل يف محطات املحروقات ...ومع األيام ،استطالت القامئة لتطال أعامل البناء والزراعة
ح نحو التخصصات الجامعية التي تخدم سوق
وغريهام .تزامنت هذه النظرة الدونية مع جنو ٍ
العمل الخليجي ،وقد انصاعت معظم الجامعات ملوجبات العرض والطلب ،وص ّممت مساقاتها
تب ًعا لذلك .كال األمرين عىل صلة وثيقة مبوضوعنا ،ألن الهجرة باالتجاهّي تؤثر سل ًبا عىل
املسنّي وتحرم املجتمعات من طاقاتها الوطنية الشابّة.
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لكل األعامر" 1يعني توفري حزمة مق ّومات ،بعضها يتخ ّذ صفة امللّح العاجل ،وهو قابل
"مجتمع ّ
للتنفيذ ألنه ال يتطلّب استثامرات مالية ضخمة ،بل يحتاج إىل قرار من أصحاب القرار....
وبكل تفرعاته العقائدية ،هي تقاليد مؤاتية
ّ
ونلحظ أن تقاليد املجتمع اللبناين تجاه الكبار،
لكل أبنائها ،وما يزال كبارنا كبارا يف نظر األبناء
لناحية محوريّة األرسة اللبنانية يف توفري الرعاية ّ
واألحفاد ،وهم رمز للحكمة والرشد ،وكلمتهم هي الفيصل يف أمور حساسة كثرية .وميكن البناء
فورا ً عىل هذه التقاليد العريقة لتعزيز قدرة األرسة عىل رعاية الج ّد والج ّدة.
تعزيز قدرة األرسة يحتاج إىل جملة إجراءات رسيعة وناجعة .أذكر منها:
 )1توفري حوافز لألرس التي ترعى املسنّي إ ّما بآلية الضامن االجتامعي أو رشكات التأمّي؛
 )2تطوير أدلّة لرعاية املسنّي وبرامج توعية وتدريب توزّع عىل مراكز الصحة األولية التابعة
لوزارة الشؤون االجتامعية أو تلك العائدة للجمعيات املتعاقدة مع وزارة الشؤون ووزارة
الصحة العامة؛
 )3تعزيز املحتوى اإلعالمي مبضمون يلبّي رغبات املسنّي واحتياجاتهم من جهة ،ويستهدف
الرأي العام من ناحية أخرى لتحفيز التواصل بّي األجيال.
لكل األعامر" يتطلّب رؤية وسياسات وإجراءات .وهذه ورشة عمل ضخمة ال ب ّد من
"مجتمع ّ
تعاون عدد من الوزارات املختصة عىل إنجازها .وهي ،وإن كانت تتطلّب إعادة النظر باإلطار
الترشيعي الناظم ،واملستند إىل بيانات موثوقة ومح ّدثة ،فإنها تتطلّب أيضً ا تجهيز البيئة
الصديقة لكبار السن .وهذه البيئة تشمل البنى التحتية ( أماكن عبور مناسبة يف شوارع املدن،
مساحات خرضاء ،مقاعد للجلوس ،إلخ) ،كام تشمل تجهيز دور الرعاية املناسبة ودعمها وتفعيل
الرقابة عىل أدائها ،إنشاء كليّة مخصصة للمعمرين يف الجامعة اللبنانية الوطنية عىل غرار
جامعة الكبار ( )University For Seniorsالتابعة للجامعة األمريكية يف بريوت ،استحداث
مساقات جامعية إلعداد الكوادر البرشية املتخصصة بخدمة كبار السن ،مثل أطباء الشيخوخة
والتمريض املنزيل ،ومتريض العناية باملسنّي.
لكل األعامر" يعني إتاحة الفرصة ملن تجاوز سن التقاعد القانوين بأن يستم ّر يف سوق
"مجتمع ّ
وميكن أال يكون ذلك عىل حساب الشباب .ففي التقسيم
العمل طاملا هو قادر عىل ذلك.
ُ
الدويل للعمل ،أو عىل مستوى املنطقة عىل األقل ،لبنان مرشح بق ّوة ألن يكون املشفى
والجامعة واملرصف واملنتجع وامللتقى .وهذه مرافق تحتاج إىل الخربة والحكمة والهيبة.
الطبيب واألستاذ الجامعي والباحث واملرصيف والدبلومايس ومن ُهم يف مقامهم ،جميعها
1

لقد جرى تبني شعار ”نحو مجتمع لكل األعمار“ في عام  9111وجرى تأكيده في الجمعية العالمية الثانية
للشيخوخة التي عقدت في مدريد في عام  2002وهو شعار يشدد على ضرورة معاملة المسنين بوصفهم محركين
للتنمية ومستفيدين منها في آن معا.
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سن التقاعد القانوين
ّ
طاقاتٌ يصقلها العمر
وتتجىل بالرتاكم .ونعتقد برضورة إعادة النظر يف ّ
لهذه الفئات ،مبن فيهم العاملون يف القطاع العام .وبالتوازي ،ميكن للتوجيه املهني والحريف
أن يجذب الشباب اللبناين نحو املهن التي تحتاج األناة أو الق ّوة العضلية أو الدقّة أو رسعة
الحركة .وميكننا ،بالتايل ،التخفيف من ش ّدة اعتامدنا عىل العاملة الوافدة يف قطاعات الزراعة
والبناء والسياحة والتجارة وغريها.
لكل األعامر" هو املجتمع الذي تساهم كل األعامر يف بنائه .أي البيئة املؤاتية ألن:
"مجتمع ّ
 oيبادر املسنون إىل مساعدة أنفسهم عرب إضفاء الشغف عىل مرحلتهم
العمرية ،وبث الحياة يف جوانب أو اهتاممات مل يتح لهم التمتع بها أثناء
الوظيفة .هواية ما ،أو مهنة ثانية ،أو صداقات جديدة؛
 oيستمر املسنون يف مساعدة الشباب عرب االهتامم بهم يف أنديتهم أو
مدارسهم أو جامعاتهم ،ومشاركتهم الخربة واملشورة والدروس املستفادة؛
 oيبادر الشباب إىل مساعدة املسنّي ،ال سيّام يف تدريبهم عىل تقنيات
التواصل الحديثة وعىل التطبيقات التي تالئم اهتاممات العمر الثالث
وحاجاته.
لكل األعامر" ليست مه ّمة الدولة وحدها .والدولة ،يف أحسن
تجدر اإلشارة إىل أ ّن بناء "مجتمع ّ
رشع أو ناظم .هي مه ّمة املجتمع بالدرجة األوىل ممثال بخليته
حاالتها ،لن تكون أكرث من م ّ
التغريات التي اجتاحت
م بفعاليته املدنية واالجتامعية .فرغم
األساسية وعنيت بذلك األرسة ،ث ّ
ّ
العامل يف العقود املاضية ،تبقى األرسة يف عاملنا الرشقي الحجر األساس يف البناء االجتامعي:
 األرسة رضورية الستمرار الحياة وحفظ النوع البرشي؛
 األرسة وحدة بحثية ال ب ّد من املرور بها لفهم املنظومات االجتامعية ،وهي
التغري
خليّة حيّة وديناميكية تقتيض متابعة دامئة يتفاقم إلحاحها مع دينامية
ّ
ظل العوملة؛
يف ّ
 األرسة هي الوحدة األساسية لإلنتاج واالستهالك؛
 األرسة هي مرسح العالقات العاطفية واملالذ اآلمن لصغريها وكبريها ،ال س ّيام
عندما تغيب شبكات األمان االجتامعي؛
 واألرسة هي امليدان األول للتعليم ،ولتوفري اتصال األطفال باملجتمع
وإدماجهم به .كام إ ّن ثقافة السلم تبدأ داخل األرسة ،وفيها تتم تربيتهم عىل
الطرائق اآلمنة لحل النزاعات ،وعىل ُسبُل اتخاذ القرار بالتوافق.
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قض ّية إعداد جيل واع بقضايا املعمرين تبدأ مع العمر األول وترتسخ يف العمر الثاين .أن ينتهج
الشباب أسلوب حياة يتيح لهم التمتّع بالعمر الثالث هي قضية تربوية وثقافية من قضايا
املجتمع املدين عمو ًما .وتشكيالت املجتمع املدين هي األكرث قربًا من الزوايا املعتمة يف
املجتمع .وإىل قدرتها عىل الوصول والتي تؤهلها لخدمة املسنّي كام هو حاصل يف عرشات
دور الرعاية ومنها جمعيتكم املوقرة ،فاملجتمع املدين يحوز املصداقية التي تؤهله لحثّ
التغيري وبفعالية عرب:
 oدعم األرسة اللبنانية يف أداء أدوارها املرك ّبة املب ّينة أعاله ،والتي تنك ّبت لها
طوال قرون؛
 oاستحداث االنشطة والفعاليات الخاصة باملعمرين يف املدارس والجامعات
لتعزيز أهداف التضامن بّي األجيال؛
 oتشكيل املنظامت والجمعيات التي تستقطب املعمرين وتؤطر تقدمياتهم؛
 oتشجيع العمل التطوعي لتفعيل املشاركة املجتمعية عرب األنشطة الخارجية
واملشاركة يف االحتفاالت واملناسبات الدينية والوطنية والندوات؛
 oتفعيل املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص تجاه كبار السن وأرسهم؛
 oاستنقاذ ما تزخر به ذاكرة قدامى املعمرين من أحداث ووقائع وخربات عرب
توثيقه وحفظه بتقنيات جيل اليوم وصالً ٍ
بغد أرجوه زاهرا ً ،عامرا ً ،وحكيام.

 .7الخامتة
أو ّد اإلشارة إىل أن الدراسات السكانية ليست مجال اختصايص ،أ ّما قضية املعمرين وارتباطها
كل الزوايا آمالً أن
مبصلحة الوطن فهي مجال اهتاممي .وقد اجتهدتُ يف اإلحاطة باملشهد من ّ
أثري اهتامم الجميع عىل اختالف املشارب واألولويات .قد يكون الوقت من ذهب عىل العموم،
ويف القضية التي نجتمع ألجلها ،الوقت أمىض من األملاس .ذكرتُ منذ هنيهة رضورة توثيق
املسنّي بفقدان أصحابها .وباملنظور الذي اقرتحت ،أي
الرتاث الشفهي حتى ال نفقد كنوز ذاكرة
ِ
أ ّن املسنّي مع ِّمرون ،فالكنز متعدد الثنايا ،إىل ذاكرة التاريخ والوقائع ،سنجد الرثوة املعرف ّية،
وسنجد مخزونًا من الرأسامل االجتامعي الذي بددته األجيال الشابة بنزاعاتها وتنافرها ،كام
سنجد طاقة من الناشطّي اقتصاديًا يف غري مجال.
تبّي معي خالل مطالعايت حول املوضوع ،أن املجتمع املدين يف لبنان أنبت مؤسسات عريقة
ّ
لها فلسفاتها وقي ُمها يف رعاية املسن ،وقد ط ّورت عملياتها ومنتجاتها وقدراتها ،وهي موزّعة
جبال وساحال ،ومتنوعة يف العقيدة واالنتامء أيضا .وإنني ،من عىل منرب هذه املؤسسة العريقة،
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كل من حاز خرب ًة وبلور رأيًا وط ّور منهجيةً..
جمعية جامع البحر الخريية يف صيدا ،أدعو ّ
أدعوهم إىل لقاءات متخصصة علّها تشكّل منصة جامعة لصياغة اسرتاتيجية وطنية لبناء
لكل األعامر  ..علّنا نحمي الشاب بالحكمة ،ونعيد إىل عيون املتعبّي بريق األمل.
مجتمع ّ
وشكرا ً.

املسنون ُمعمرين ...نحو التجسري البنّاء مع الذاكرة | ترشين الثاين 6112

11/13

قائمة المراجع
 .National Accounts .)9002( .Central Administration of Statistics .1تاريخ االسترداد
 19تشرين الثاني  ،9012من http://www.cas.gov.lb/:
http://www.cas.gov.lb/images/Mics3/MISC3_new/Population%20characteristi
cs%20in%202009.pdf
 .)April, 2012 9( .National Statistics .9خصائص السكان والمساكن في لبنان .تاريخ االسترداد
 11تشرين الثاني  ، 9012من cas.gov.lb:
_ http://www.cas.gov.lb/index.php?option=com
( .Worldbank .3بال تاريخ) .نسبة اإلعالة العمرية ( %من السكان في سن العمل) .تاريخ االسترداد
19تشرين الثاني  ،9012من albankaldawli.org:
&http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND?end=2015
view=chart&start=1960&locations=LB
 .4سينتيا الخوري .)9011( .الشيخوخة في لبنان .بيروتmaharat-news.com :
 .1حال نوفل .)9003( .الوضع السكاني في لبنان .بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
 .2بوابة لبنان للتنمية والمعرفة  92( .شباط  .)9019كبار السن في لبنان .تاريخ االسترداد  14تشرين
الثاني  ،9012من lkdg.org: http://lkdg.org/ar/node/7151
 .7السفير 94( .شباط  .)9019المسنون في لبنان .السفير.
 .8وزارة الشؤون .)9010( .التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان .تاريخ
االسترداد  14تشرين الثاني  ،9012من social affairs.gov.lb:
\C:\Users\mohamad\Desktopالتركيبة العمرية ووضع المسنين\National-report-on-
elderly-services-in-Lebanon-05072010.pdf

 .2هارون ،سليمان 4( .تشرين األول  .)9014نسبة المسنين في لبنان حوالي  7،1بالمئة من مجموع عدد
السكان .تاريخ االسترداد  12تشرين الثاني  ،9012من elnashra.com:
http://www.elnashra.com/news/show/795168/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D
9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9
 .10دون تابسكوت 91( .أيار .)9019جيل اإلنترنت :كيف يغير جيل اإلنترنت عالمنا .تاريخ االسترداد 14
تشرين الثاني  ،9012من massarate.ma:
http://www.massarate.ma/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84.html

املسنون ُمعمرين ...نحو التجسري البنّاء مع الذاكرة | ترشين الثاين 6112

11/11

