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 اليوم الوطين للمتقاعد البحريين

 2022بريل إ 3خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 يوم فهناك بها، نحتفل عديدة أيام العربي الوطن في لدينا

 ويوم الموسيقى، ويوم الشباب، ويوم الطفل، ويوم المرأة،

 ال أمر وهذا كثيرة، أخرى وأيام للبحر ويوم للشجرة ويوم المسرح
 االلتفات من نوع إلى تحتاج الفئات هذه فمثل ونحترمه، به بأس

 .جميل أمر وهذا المجتمع، على حقهم فهذا بها، واالهتمام لها

 تحاول جهة فكل به، تحفل أو تحتفل جهة توجد فال المتقاعد إال

 الرغم على وذلك األخرى، الجهات على الفئة هذه تبعات تلقي أن

 المتحدة األمم منظمة عن الصادرة اإلحصائية المؤشرات أن من

 اعامً 65الـ سن فوق – المتقاعدين أو المسنين أعداد أن إلى تشير
 15الـ سن تحت) األطفال أعداد ستتجاوز العربية لمنطقةا في –

 عدة إلى يعود ذلك أن إلى التقرير ويشير ،2050 عام بحلول (اعامً

 متوسط وارتفاع والوالدات الخصوبة معدالت تراجع منها أسباب،

 لها تبحث التي الفئة لهذه فعلنا ماذا ولكن .حقيقة وهذه األعمار،
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 الفئة هذه إن تقول التقارير كل كانت وإن المجتمع، في مكان عن

 قدرات امتالكها من الرغم على المجتمع في مهمشة فئة ستكون

 فيه نرى الذي اليوم سيأتي فهل منها، االستفادة يجب وخبرات

 ؟ الفئة هذه من االستفادة أمكن أنه

 هذا المسنين أعداد ارتفاع أن إلى الدولي البنك تقارير وتشير

 تعصف متسارعة كوارث مواجهة في العربية الدول سيضع

 غوستافو يقول .الهاوية نحو بها وتدفع التقاعدية بأنظمتها

 إن" :الدولي البنك في التقاعدية الرواتب مسؤول ديماركو

 التقاعد أنظمة على جديدة تحديات ستفرض السكان شيخوخة

 العمل السكان على سيتوجب إذ – أصالً المنكوبة – العربية

  ."التقاعد سن ورفع أطول لسنوات

 الوطن في األنظمة أذهان في تحول (تقاعد) مصطلح فإن ولألسف

 هم هؤالء أن من الرغم لىع (،قاعد وأنت مت) يعني بما العربي

 الخبرة من كنزًا منهم وجعلت التجارب، شكلتهم أشخاص

 كبيرة فئة أن إال ،الجميع نقصد ال كنا وإن والمعرفة، والحكمة

 المعرفة حيث من كبيًرا نوعيًا ثقالً تشكل أن يمكن منهم

 تساهم أن يمكن منهم االستفادة أن يعني وهذا والخبرة،
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 كان وإن حتى المجتمع، وتنمية العمل إثراء في بأخرى أو بطريقة

 ال أنه نجد نحن ذلك على وبناء .األهلي للعمل يوجه العمل هذا
 الذي هو المتقاعد كان إن إال وتعزل، الفئة هذه تهمش أن يجب

 .قدموه بما يكتفون المتقاعدين بعض إن إذ ذلك، يريد

 هذه الستثمار تسعى نجدها المتقدمة، األنظمة ذات الدول في

 إلى المتقاعد بتحويل تقوم إنها إذ المتقاعدين، وتجارب الخبرات

 بها يعمل كان التي المؤسسة نفس في ربما استشارية وظيفة

 التقاعد إلى الفرد إحالة إن" مبدأ من وذلك أخرى، مؤسسات في أو

 إلى وإنجازات خبرات من يمتلكه ما كل يحال أن أبدًا تعني ال

 المتراكمة الخبرات تلك إلى يحتاج العمل ألن ؛"أيضًا التقاعد

 .القادمة لألجيال كمرجعية

 تشير حيث (،قومية ثروة) المتقاعد يعتبر - ثالًم – اليابان ففي

 يُلحقونه يجعلهم الشريحة بتلك اليابان اهتمام أن إلى المصادر

 المعادلة إلى إضافتهم على يعتمد اقتصادي اجتماعي ببرنامج

 صلة ذات تكون ما وغالبًا متنوعة، مواقع في الشاملة التنموية

 بإعادة وذلك غيرها، أو عملهم فترة فيها قضوا التي بتلك

 المدني والمجتمع الحكومة مؤسسات في مستشارين تعيينهم
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 في المساعدة من تمكنوا أن بعد وخاصة األهلية، والجمعيات

 المعجزات من بالكثير تتميز التي اليابانية المؤسسات تنمية

 طلب ارتفع ثمّ، منو ،والتكنولوجية والصناعية االقتصادية

 األدنى الحد بأن علمًا التقاعد، سن تجاوز من على التوظيف

 شركات ابتكرت وقد (،67) أمريكا وفي .عامًا 65 هو هناك للتقاعد

 عدة للمتقاعدين، (مايكروسوفت) مثل العمالقة التكنولوجيا

 .العطاء في االستمرار على لمساعدتهم برامج؛

 كمستشارين المتقاعدين استخدام تشجيع يتم بريطانيا وفي

 وخاصة تقديمها، يستطيعون التي والخبرات المهارات إلى نظرًا

 القرن ثمانينيات طوال (تاتشر مارجريت) حكومة عهد في

 وخالل ،1997 عام من (بلير توني) حكومة عهد وطوال الماضي،

 تختزن الفئة هذه أن باعتبار الجديدة، األلفية من األول العقد

 شك وال .والعملي النفسي والنضج والطاقات الخبرات من الكثير

 للحكومة، الدور هذا يلعب بريطانيا في اللوردات مجلس أن

 التفوق أساس على المعينين المتقاعدين من أعضائه فمعظم

 واالقتصاد والسياسة كالقانون مجاالت في المهنية، والجدارة

  .جليلة خدمة لبلدهم أدوا وممن التنمية وقضايا
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 هيئة) عالميًا المتقاعدين قدرات استثمار برامج أبرز من ولعل

 أُنشئت التي اليابانية، (المتقاعدين جامعة)و األلمانية، (الخبراء

 أيضًا أُنشئت التي (األمريكية المتقاعدين جمعية)و ،1969 عام

  .1969 عام

 العربية، األنظمة عن غائبة تكون ما عادة الحقائق هذه كل ولكن

 ويشاهد البيت في يجلس أن للمتقاعد األفضل إليهم فالنسبة

 ويدخن والقهوة الشاي ويشرب المقاهي في يجلس أو التلفزيون

 .فقط الشيشة،

 للجيل العمل مكان تفريغ أو المتقاعد راحة أجل من ليس وذلك

 من لالستفادة وبرامج خطط لديها ليس األنظمة ألن وإنما القادم

 .اإلمكان بقدر منهم يتخلصوا أن يريدون فإنهم لذلك الفئة، هذه

 التقاعد قانون عن نتكلم أن نريد ال هنا فإننا الحقيقة وفي

 هذا حول الشارع في اكبيرً  الغطً هناك أن وجدنا فقد الجديد،

 تدافع فئة فئتين، إلى انقسموا النواب السادة وحتى القانون،

 والضغوط األمرّين عانت أنها تقسم بل القانون عن باستماتة

 مصلحة في يصب الذي القانون هذا إصدار أجل من الكثيرة

 لتسكين بندول مجرد القانون هذا أن تجد أخرى وفئة المتقاعدين،
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 عليه، نحكم حتى اآلن حتى القانون نقرأ لم ونحن المتقاعد، ألم

 لنرجئ لذلك فقط، الصحافة في نُشر ما هو قرأناه الذي وكل

  .أخرى مرحلة إلى القانون مناقشة

 لحماية وطنيًا يومًا نتبنى ال لماذا :هو نقوله أن نريد الذي وإنما

 ليقولوا اآلن األفراد بعض علينا يخرج وقد ؟ البحريني المتقاعد

 ربما ذلك، إلى وما وتمييز عنصرية هذه إن ! فقط البحريني لماذا

 البحريني المتقاعد هنا يهمني الذي ولكن ا،صحيحً كالمهم يكون

 يوم البحريني، الشباب يوم البحرينية، المرأة يوم غرار على وذلك

 .ذلك إلى وما الوطني البيئة

 الدولة تقوم أن نريد وإنما بذلك ما جمعية تقوم أن نريد وال

 اليوم هذا مثل في احتفاالت تقام أن نريد وال اليوم، هذا بتبني

 نريده ما وإنما سنويًا، المتقاعدين من محسوب لعدد وتكريم

 مثالً سنة ففي المتقاعد، إلى مكتسب سنة كل في يضاف أن هو

 العمر هذا وفي زوجها، أو ولزوجته له اصحيً اتأمينً المتقاعد يمنح

 التخصصات، كافة من لألطباء كثيرة زيارات إلى سيحتاج حتمًا

 المحالت جميع في واسعة خصومات يمنح التالية السنة وفي

 حتى أو %1 الخصومات تكون أن نريد وال استثناء، غير من التجارية
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 في المنشآت تتنافس وأن التجار يتنافس أن نريد وإنما 10%

 يمنح تليها التي السنة وفي للمتقاعد، الخصومات تقديم

 له السياحية الوجهات لبعض السفر تذاكر على خصومات

 تمنحه أن المالية والمنشآت البنوك من نريد .زوجها أو ولزوجته

 المستلزمات وشراء الالئق المسكن توفير أجل من القروض

 راتبه مع تتناسب وأقساط ميسرة ربحية وبهوامش الضرورية

 وأن السبعين أو الستين بلغ ألنه طلبه يرفض أن ال التقاعدي،

 .تخنقه األقساط

 من فالكثير التعامل، في جدًا سهلة إلكترونية منصة نريد

 اإللكترونية المنصات هذه استخدام يعرفون ال المتقاعدين

 تخاطب الجهات بعض أن وجدنا فقد يعرفون كانوا إن وحتى

 أليست لماذا، :نسأل ونحن فقط، اإلنجليزية باللغة الجمهور

 إلكترونية منصات نريد ؟ للبالد الرسمية اللغة هي العربية اللغة

 بإنجاز المتقاعد يقوم أن بهدف وذلك العربية، وباللغة سهلة

 إلى الذهاب من بدالً الخاص، القطاع في أو الحكومية معامالته

 من يتمكن حتى ساعات عدة الطابور في ويقف المنشآت تلك

 .معاملته إنجاز
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 أن نريد كانت، ما أيًا الضرائب من المتقاعد يستثنى أن نريد

 العمر، هذا حتى منزالً يمتلك يكن لم إن المناسب المنزل يمتلك

 من المتقاعدين من اعددً يضم خبراء مجلس تأسيس نريد

 من لالستفادة والفنية، والتعليمية الصحية المجاالت مختلف

 بيانات قاعدة إعداد على والعمل المتراكمة، الوطنية الخبرات

 المتقاعدين بالمواطنين المتعلقة التفاصيل كافة تضم

 وتشجيعهم الحاجة عند بهم االستعانة ليسهل وتخصصاتهم؛

 المتقاعد نُلحق أن نريد معينة، نقدية مبالغ نظير العمل على

 وأيضًا كانت صورة بأي يناسبه الذي بالعمل العمل في الراغب

 .التقاعدي راتبه إلى باإلضافة معين مبلغ مقابل

 لالهتمام أعلى مجلس أو خاصة هيئة إلى نحتاج – حتمًا – وكذلك

 حتى مباشرة الوزراء مجلس إدارة تحت يندرج المتقاعدين بشؤون

 وما مطالبهم، تتحقق حتى المسؤولين، كبار إلى صوتهم يصل

 .الحقًا مناقشتها يمكن كثيرة أمور من ذلك إلى

 حقوقهم كافة للمتقاعدين تعود أن يجب كله، ذلك وقبل

 عند وتكريمهم وامتيازاتهم، السنوية، والزيادات المادية

 إفالس في سببًا يكن لم فالمتقاعد التقاعد، سن في خروجهم
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 إفالس في تسبب من محاسبة المفروض ومن التقاعد، صناديق

  .الصناديق تلك

 أن لنا يحق البحريني للمتقاعد الوطني اليوم في فإنه ذلك بعد

 سيشعر حينئذ ،ذلك شابه وما والهدايا الدروع نقدم وأن نحتفل،

 ومقدر، محبوب إنسان وأنه بالفعل، تكريمه تم أنه المتقاعد

 .اومهمشً مهمالً كمّا وليس

 والمسؤولية اإلدارة مقاعد على تجلسون من يا السادة، أيها

 فإن التقاعد، نحو ثابتة خطوات في تسيرون أنكم تذكروا اليوم،

 إلى األيام من يوم في ستصل حتمًا فإنك السنة هذه تتقاعد لم

 لك يقولون سوف الذي اليوم في تفكر أن المفروض ومن ،ذلك
 المتقاعدين حقوق ضد اليوم يقف فمن ،"متقاعد أنت تفضل"

 وضعه، كان مهما بحقوقه يطالب الغد في نفسه يجد فسوف

 .نائبًا كان وإن حتى

 من جزء وهي جميلة، مرحلة التقاعد إن نقول الحقيقة في ولكن

 مهم جزء فهو حقوقه، عن بالتغاضي تنغصوها فال اإلنسان عمر

 كنت التي اللحظة في تقديمه يمكن ما قدم وقد الوطن، هذا من

 .ذلك من أصغر أو الروضة في فيها أنت


