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  واملواثيق الدولية التشريع اإلسالميضوء يف رعاية املسنني يف  ةاحلضاري القيم
  أ.د صليحة بن عاشور

  الطالب الباحث علي غنام
  1جامعة باتنة

  ملخص
 يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصةومنهج اخللفاء الراشدين املهديني من بعده  عليه وسلمصلى اهللا كان منهج النيب 

 فقد ضربت الشريعة النموذج الرائع يف ، وأحكامه مبادئهيف قيمه احلضارية ويف  منهجا فريدا متميزا،  خاصةعامة واملسنني
وجتلى ذلك واضحا يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وسرية اخللفاء مـن بعـده،   ، للمسننيالرعاية الكاملة والشاملة 

.فما هي هذه القيم احلضارية اليت تتجلـى يف   ةفئهذه المحاية يف  صهاوخصائ ميزااقوانني الوضعية واملواثيق الدولية  ولل
  ؟محايتهمرعاية املسنني يف الشريعة اإلسالمية وما هي خصائص املواثيق الدولية يف 

   املسن التمهيدي: مفهوماملطلب 
   لغة املسنتعريف  الفرع األول:

  1قال: أسن الرجل إذ كربيف اللغة للداللة على الرجل كبري السن، ي تطلق كلمة املسن
  لفرع الثاين: تعريف املسن  يف االصطالح:ا
ميكن إمجال تعريف املسن بأنه كل من عجز  عن رعاية نفسه والقيام مبا يلزمها لضعف اعترى قواه اجلسدية أو العقلية  

  نتيجة تقدم سنه.
 ."البشر حياة دورة يف اخلتامي التطور متيز بيولوجية حقيقة "والكرب "الكرب طور دخل من" البعض عرفهفقد  

2  
 أو إعاقة بسبب وليس العمر، يف تقدمه إثر وخدمتها نفسه رعاية عن عاجزاً أصبح فرد كل " : هو سنامل بأن البعض وذهب

  .3 ."شبهها
  4"هو الذي انتهى شبابه وطعن يف السن حبيث يعجز عن األداء بسبب الكرب فال يرجى له عودة القوة" :الشيخ املسن

  بحث األول:القيم احلضارية يف رعاية املسنني يف التشريع  اإلسالميامل
  وتتجلى القيم احلضارية يف  الرعاية الكاملة والشاملة لفئة املسنني يف الشريعة اإلسالمية فيما يلي :

  املطلب األول: الرعاية املالية للمسنني من منظور  إسالمي  أسسها ومقاصدها
  أسس ومقاصد .وقد بنيت هذه الرعاية على 

  الفرع األول: أسس الرعاية املالية للمسنني  يف اإلسالم
  ومن هذه األسس ما يلي: 

  أوال: حق املسنني على أبنائهم  يف الرعاية املالية ومبدأ اإلحسان والرمحة والرأفة
ي، بدال من تـركهم  حبيث يقدم األبناء واألحفاد كل ما حيتاجه األجداد واملسنني من إشباع نفسي واجتماعي  واقتصاد

 أَتـى  رجلًا فريسة العزلة واحلرمان، ومن أدلة حق املسنني يف الرعاية املالية على أبنائهم ، عن عائشة رضي اهللا عنها: أَنَّ
  . 5"ألبيك ومالك أنت" وسلَّم علَيه للَّها صلَّى اللَّه نبِي فقَالَ علَيه دينٍ في أَباه يخاصم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ

  ثانيا: حق املسنني على والة األمور يف الرعاية املالية وتوفري حد الكفاية هلم
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إن والية اإلنسان على الناس، لون من أدق ألوان فضيلة الرعاية اليت يدعونا اإلسالم إىل فهمها، ألا تستلزم الوقاية مـن  
ورعاية اهللا يف حقوق عباده وحماربة النفس فيما يتعلق بأمورهم، وهي رعاية ينبغي أن ترتبط بتقوى الزلل والتجنب للخلل 

اهللا فيهم، والعدل بينهم، لذا حيرص اإلسالم على تقدير حد أدىن من احتياجات املعيشة األساسية، ومبوجب هذا احلـق  
يف حاالت الشيخوخة، وهذا املستوى الالئق هو مـا  تضمن الدولة لكل فرد فيها مستوى الئقا للمعيشة، كما هو احلال 

يسمى حبد الكفاية يف الفقه اإلسالمي، فمن حق كل إنسان أن يتوفر له ما يكفيه الكفاية التامة حىت يتمكن من عـيش  
 حياة كرمية الئقة به، بتوفري حاجاته اليت ال غىن له عنها كلباسه ومسكنه ودوائه، واملسن يف ضوء اإلسالم لـه حقـوق  

  متساوية ومماثلة حلقوق اآلخرين يف العيش واحلياة الكرمية.
  ثالثا: حق املسنني على عامة املسلمني يف الرعاية املالية ومبدأ التكافل االجتماعي

قد ختفق األسرة يف تقدمي الدور األسري املناسب للمسنني، فيكون من واجب اتمع احمللي توفري الرعايـة االجتماعيـة     
ألفراده ، خاصة العاجزين  واملرضى الذين ضاقت م سبل العيش، من منطلق مبدأ التكافل االجتماعي والذي هو واملالية  

من أسس التضامن يف اتمع اإلسالمي، واحتراما حلق احلياة ملن وصلوا إىل أرذل العمر، فقد تؤدي اجلمعيات اخلريية، أو 
دورها احليوي يف كفالة ورعاية الشـيوخ الـذين ال   -ى تربعات احملسنني اليت تعتمد كثريا عل –دور الرعاية االجتماعية 

تتوافر هلم سبل العيش الكرمي مع أسرهم، وحبيث تقدم هلم الرعاية الصحية واالقتصادية واالجتماعيـة ،الالزمـة حليـاة    
  كرمية...

ج الشيء مما به صالح احلال، فهو ويطلق ابن عاشور على مبدأ التكافل مصطلح "املؤاساة" وجيعله هو كفاية حاجة حمتا 
من مقتضيات الفطرة اإلنسانية اليت جتعل النفس تنفعل برقة ورمحة عند مشاهدة الضعف واحلاجة، الستشعار تأمل احملتاج 

 .6والسعي لتخليصه من آالم تلك احلاجة
سانية بصورة يسودها التسـاند  ولقد أكد اإلسالم على مبدأ التكافل والتراحم، فأظهر العالقات بني كافة الوحدات اإلن

الكامل، وهو يقرر مبدأ التكافل بني الفرد وأسرته، وبني الفرد واجلماعة، وبني األفراد واجلماعات واتمع، وبني اجليـل  
 .7واألجيال املتعاقبة

ا، حيث تكون وقد قصد اإلسالم من جعل مبدأ التكافل أساسا تقوم عليه األسرة يف اإلسالم توثيق العالقات بني أفراده
عالقات تقوم على املودة والتراحم، وخدمة بعضهم بعضا، من خالل رعاية الضعيف واحملتاج، خاصة وأن اإلسالم قـرر  

 مسؤولية احملتاج إىل الرعاية على عاتق األسرة أوال مث اتمع ثانيا.
  رابعا: وحدة منظومة القيم االقتصادية واالجتماعية والروحية

القيم االقتصادية مثال بالنسبة  ملصادر الثروة واإلنتاج تنبثق من التعاليم اإلسالمية ذاا ، فاملال مال  ومما يؤكد ذلك، أن
اهللا،  والناس مستخلفون فيه ، ومن مث ال ينتمي املال العام إىل طبقة حاكمة أو مستغلة ، فيستغل البعض سرقته، كما ال 

سعار، خاصة ما يتعلق بالسلع واخلدمات الضرورية، مما سيكون سببا يف جيوز احتكار  وسائل اإلنتاج، واصطناع رفع األ
  معاناة الفئات الضعيفة كاملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة.

  خامسا: بني اإللزام والتطوع
 ال تترك رعاية املسنني شرعا، لتطوع احملسنني من أصحاب املال، ومنح احلكومات الرمزية يف املناسبات واألعياد، بل هلم
حقوق معلومة  يف األموال واخلدمات املختلفة وهي فرض عني على الدولة بأجهزا الرمسية، وعلى القادرين من اتمع 

  بأجهزته الشعبية، وميكن حتقيق ذلك يف عصرنا هذا من خالل  االستثمار يف مشروعات لصاحل فئة املسنني.
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االستمرار يف العمل العتبارات قلة اجلهد وزيـادة الفـرص   فإذا كان التنظيم االجتماعي احلديث يشفق على املسن من 
لألجيال الشابة، فإن هذا ال يعين عزهلم متاما، بل يوصي مفهوم العدل أن يستمر كبري السن يف عمل مالئم لقدراته البدنية 

  الطبية الدقيقة. صوالذهنية، وميكن حتديد مستوى هذه القدرات بالفحو
  يف الرعاية املالية للمسن الفرع الثاين: مقاصد الشريعة

يقول الشاطيب: "كل حكم شرعي ليس خبال عن حق اهللا تعاىل وهو جهة التعبد، فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال 
يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطالق، فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد جمردا، فليس ذلـك  

  .8لى تغليب حق العبد يف األحكام الدنيوية"بإطالق، بل جاء ع
 9ولقد صرح ابن عاشور بكون ما فيه حتصيل نفع عام أو حتصيل حق من يعجز عن محاية حقه من حقوق اهللا تعاىل، ..."

  وهذا من املقاصد العامة.
  وميكن التركيز على مقصدين أساسني يتعلقان بالناحية االقتصادية  مها:

  دي وحتقيق التوافق النفسي: أوال: األمن االقتصا
ففقدان األمن االقتصادي للمسن ؛ باخنفاض موارده املالية، وزيادة األعباء االقتصادية، وغريها من املشاكل االقتصـادية  
تكون سببا يف قلق املسن وتوتره ، واخنفاض الدافعية لديه والشعور بالضآلة وعدم االنتماء، ويف توفري حد الكفاية لـه؛  

  من االقتصادي، ومنه زوال القلق والتوتر..ومنه حصول التوافق النفسي للمسن.شعور باأل
                                                                                       ثانيا: حتقيق وحدة اتمع

ي للحفاظ على متاسكه ؛ التحلي بالبـذل  تعترب وحدة اجلماعة من أهم القيم األساسية يف اتمع  اإلسالمي، والذي ينبغ
والعطاء من كل قادر، من أجل تضامن مجيع أفراده وفئاته، ألن وهن أي فئة منه هو إاك للقوى الفعالة، وتفتييت لوحدة 
اتمع ، وتدهور وظيفي يف الكيان احليوي للمجتمع...وقد كان من حكم قتال مانعي الزكاة ، محاية وحـدة الدولـة   

  .اجلديدة
  املطلب الثاين: الدور االقتصادي للمسن من منظور إسالمي

إن الواقع العريب الراهن يشري إىل أن كبار السن  قد حكم على أغلبهم بالتنحي عن عملية املشاركة يف عملية التنميـة ،  
جه خاص التبعيـة  رغم اتساع أرضية هذه الفئة يف اهلرم السكاين، وقد أدت الظروف االجتماعية والسياسية الراكدة وبو

االقتصادية إىل انضمام غالبية املسنني إىل فئات املعالني مثل الفئات دون سن اإلنتاج ، حيث يشكل اجلميع من هؤالء عبئا 
  ...10ضخما على الفئات املنتجة واالقتصاد القومي، ما دامت أهلية القادرين منهم للعمل قد سحبت من حتت أقدامهم

 علـى  للتقاعد، املنظمة للتشريعات صاحبه خيضع الذي العمل من النوع ذلك على تقتصر ال للعمل اإلسالمية الرؤية إن
 ينظـر  ورمبا بل وراغبا، قادرا دام ما طريقه يف تقف أن لقوة وليس سن أي يف املسلم أمام مفتوحة العمل آفاق أن اعتبار
 العنان وقدراته لطاقاته ويطلق الرمسية، الوظيفة قيود من حيرره حياته، يف إجيايب متغري الرمسي العمل عن التقاعد إىل املسلم

 كانت هنا ومن العبادة، من جزء العمل من جعل اإلسالم وان خاصة بالنفع، جمتمعه وعلى عليه تعود وخربات أعمال يف
 اتمـع  علـى  عالة جمرد ال منتجة، طاقة باعتبارهم املسنني إىل النظر أساس على قائمة اإلسالم يف املسنني رعاية سياسة
 اتمعـات  من الكثري مستوى على واألدباء واملبدعني والعلماء واحلكام القادة نرى فإننا ؛ ذلك يؤكد الواقع وأن خاصة
 اخلـربة  عندهم نضجت أن بعد مسنون وهم العظيمة أعماهلم أجنزوا قد أكثرهم بل السن، كبار من هم الزمن مر وعلى

 .)11(واملعرفة
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 الفئة، هذه عطاء مع االقتصادي االستثمار أشكال أحد إىل الدولة موارد على عبء من املسنني رعاية تنقلب النظرة وذه
 أن العلميـة  الدراسـات  من الكثري أكدت وقد اخلاص، والقطاع احلكومي القطاع بني والشراكة التعاون ظل يف خاصة
 العمل مزاولة عن توقفوا الذين املسنني من احلياة عند رضا وأكثر توافقا أكثر الستني سن بعد العمل يزاولون الذين املسنني
  .)12(القانونية السن بلوغهم بعد التقاعد على اإلحالة بسبب

إن مشاركة املسنني يف عملية التنمية  ميكن أن جتد صدى يف السياسات االجتماعية  اليت توجه املستقبل العريب واإلسالمي 
  قدرام ومواهبهم وخربام يف جماالت كربى منها:  إذا حتولت إىل أفعال، إذ ميكن أن نستثمر
  الفرع األول: دور املسن يف التنمية الريفية

ما زالت ساحة التنمية الريفية مهيأة الستقبال عطاء املسنني، ألم أصال مل يكن ليقعدهم التقدم يف العمر عن الفالحـة  
اخلدمات لآلخرين ، ويقوى االجتاه اآلن العتبار التنمية الريفية والتجارة واملشاركة يف تنظيم الزراعة ن وتقدمي اخلربات و

مفتاحا حلل مشكالت املسنني يف أحناء كثرية من العامل، وهي كذلك لتحقيق تنمية وطنية متوازنة ومتكاملة يف البلـدان  
  .13ذات االقتصاد الزراعي أساسا

  الفرع الثاين: دور املسن يف التنمية البدوية والصحراوية
نطبق على التنمية الريفية والزراعية  ينطبق على تنمية اتمعات البدوية أو الصحراوية من حيث االستفادة خبـربات  ما ي

  .14ومواهب كبار السن يف تنمية وتطوير اتمعات البدوية والصحراوية املستحدثة
  الفرع الثالث: دور املسن يف التنمية الصناعية واحلرفية

مشورم يف جمايل التنمية الصناعية واحلرفية قد توفر مبالغ طائلة غالبا ما در نتيجة عدم تكامل  إن خربة بعض املسنني أو
اخلربة وتواصلها بني األجيال ، وميكن أن متثل األندية احلرفية والنقابات الصناعية ألن تكون مرتكزات إلمداد املشروعات 

رة وأن يلحق ا معاهد أو فصول أو ورش ، يتوىل املسـنون اخلـرباء   اإلنتاجية ، خاصة احلرفية  واحمللية باخلربة واملشو
تدريب الراغبني من الشباب على فنون احلرف، خاصة التقليدية منها واملهددة باالندثار . ومثة جتارب اقتصادية واجتماعية 

الوطنية وحتـف األرابيسـك    ناجحة قام ا بعض املتقاعدين يف جمال الصناعات اليدوية  يف النسيج والسجاد  واملالبس 
وأشغال أوراق الربدى، وذلك من خالل مشروعات خاصة أو مجعيات حرفية وتعاونية، وقد أحيت بالفعـل خـربات   
املسنني هذه احلرف بعد أن كادت أن تندثر.. وميكن  أن يستفاد من إحدى التجارب اليابانية ؛ حيث تأسست شـركة  

وتتوىل هذه الشركة تصدير اخلربات اليابانية  الـيت أحيلـت إىل    -ار السنأي كب–للمتطوعني  من ذوي الشعر الفضي 
التقاعد إىل الدول النامية وبأجور مناسبة ال مغاالة فيها، مما يشجع هذه الدول ذات اإلمكانات االقتصادية  املتواضعة أن 

فيد  استخدام هذا املنـهج ، بعـد   تستقدم هذه اخلربات من كبار السن وتستعني م يف خطط التنمية، وقد يكون من امل
  تنسيق.

  ةالفرع الرابع: دور املسن يف التنمية الثقافي
وقد تكون التنمية الثقافية على رأس قائمة ااالت اليت ميكن أن يسهم فيها املسنون جبهود إجيابية، حيـث أن جمـاالت   

البدنية والصحية للمسنني، واليت هي أسبق يف الغالب التنمية الريفية أو الصناعية أو احلرفية، قد يعوقها تدهور اإلمكانات 
من اخنفاض  مستوى النشاط الذهين لديهم.كما أن قدرم على التوافق تعتمد أساسا على مستوى اليقظة العقلية.واملراد 

  بالتنمية الثقافية أمران:
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ت املكتسبة لصـاحل التوافـق النفسـي    األول: القدرة على العطاء الفكري، والثاين: القدرة على توظيف املعرفة واخلربا
  واالجتماعي، وأيضا تنظيم العالقات االجتماعية يف دوائر اجلماعات الصغرى واتمع.

والواقع أن ساحة التنمية الثقافية من أشد ااالت جاذبية ألصحاب احلضور الذهين من املسنني؛ إذ القدرة على اإلبـداع  
 تكسر حواجز األعمار والزمن، وجتعل من املسنني شبابا، وال يعين ذلك احنسـار  الفكري والعلمي والفين هي القوة اليت

التنمية الثقافية يف دائرة املبدعني فقط ، بل إن استمتاع الشيوخ مبذاق املعرفة وعطاء املفكرين يهيء يف اتمع مناخا ثقافيا 
مزجة وتتناغم األفكار وتتناسق وختفف مـن حـدة   ينعش األفئدة وينري العقول ويواصل الفكر بني األجيال؛ فتتشابه األ

  .15التناقض والصراع، وعليه من األفضل امتداد سن التقاعد يف املهن الثقافية والفكرية
  املطلب الثالث: ممكنات متويل رعاية املسنني ومشاركتهم يف التنمية من منظور إسالمي

  الفرع األول:صيغة الوقف التمويلية واالستثمارية
مسقاوي عن القيمة االجتماعية ملؤسسة الوقف يف متاسك احلضارة اإلسالمية: ( .. فالركن األساسي لقيـام  يقول عمر 

عنها مبفهـوم القـرىب إىل   مؤسسة الوقف طبق الشريعة اإلسالمية والقانون املدين هو اخلري العام بصفته قيمة معنوية يعرب 
اهللا.هذه القرىب إىل اهللا جتلت يف الوقف على املؤسسات اإلنسانية ، كبناء املستشفيات وإدارا لعالج املرضى واملصابني، 
ومآوي األيتام والعجزة واملسنني، ورعاية املؤسسات االجتماعية ..وختصيص مرتبات للقائمني عليهـا، وتـوفري كـل    

ائها. وقد متيزت طبيعة امللكية اخلاصة ذا اهلامش العريض من السعة يف املال مع تطور احلضـارة  اإلمكانات لضمان أد
من األوقاف للصرف علـى الفقـراء    عالج الفقر يف ختصيص ريعاإلسالمية ، والسعة يف الوقت نفسه يف اإلنفاق على 

هذه القيمة ضمان وحدة اتمع يف زمن الشـدة  واملساكني واليتامى والعجزة، وتوفري املسكن وامللبس هلم.. وقد بقيت 
  كما هي يف زمن الرخاء).

والوقف يف مداه االستثماري يعطي للطاقة االجتماعية منوها  الطبيعي يف إطار ثقافة الوحدة االجتماعية اليت تتضامن أداء 
تتدرج إىل ما حول املسجد من  وتواصال مع فاعلية الروح  ومركزية املسجد  تبدو دائما هي غرض الواقف أوال ، ومنها

إعمار  وإحياء  ومنو يف  نطاق ثقافة املدينة اإلسالمية، وكانت مؤسسة الوقف هي الضابط إليقاع الروح يف وحدة البيئة 
  .16ومجاليتها وفنوا وتضامن األجيال فيها

املشكالت االجتماعية واإلمنائيـة يف   تلك ثقافة اخلري يف سعة مداها االجتماعي تتوازى اليوم مع االجتاه اجلديد حنو وحدة
  .17مسرية العصر احلديث والذي يسمى اتمع املدين أو التنمية املستدامة

وميكن اقتراح إجراءات وتدابري تنظيمية اقتصادية وقواعد مصرفية بضوابط شرعية ألموال الوقف وتنميتها واسـتثمارها  
  لصاحل مستحقيها الذين من بينهم املسنني.

  ثاين: صيغة الزكاة التمويلية واالستثماريةالفرع ال
ـَّما الصدقَات للْفُقَرآِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم إن مصارف الزكاة مثانية جمموعة يف قوله تعاىل: ( إِن

باو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفويمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيض60التوبة/()نِ الس(  
ولقد كانت عناية الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده،  برعاية املسنني داخلة يف إطار رعاية الفقراء 

.قال صلى اهللا عليه وسلم:( من تـرك مـاال   والضعفاء وذوي العاهات، إذا مل جيد أحد من املسنني من يرعاه من أقاربه
  ، والكل غري القادر على السعي صغريا كان أم كبريا.18فلورثته ومن ترك كال فإلينا)
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وقد وصل احلد إىل قتال مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه،  من أجل احلفاظ على خمصصات محايـة  
  الفئات الفقرية واملستضعفة مثل املسنني.

وميكن اقتراح إجراءات وتدابري تنظيمية اقتصادية وقواعد مصرفية بضوابط شرعية ألموال الزكاة وتنميتها واسـتثمارها  
  لصاحل مستحقيها الذين من بينهم املسنني.

يقول صاحل بن حممد الفوزان حول الرأي الراجح  يف مسألة حكم استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو من ينيبه: (من 
خالل النظر يف األدلة  وما توجه إليها من مناقشات وإجابات، يتبني أن األصل صرف أموال الزكاة ملسـتحقيها فـور   
وصوهلا إىل اإلمام أو نائبه مراعاة حلاجة املستحقني ، وعمال بالنصوص  الشرعية الدالة  على املبادرة يف إخراج الزكـاة  

جواز استثمار أموال الزكاة من قبل  -واهللا أعلم –من ذلك ، فإنه يظهر يل وعدم تأخري وصوهلا إىل أهلها ، وعلى الرغم 
اإلمام أو نائبه لزيادة األموال ومنائها لصاحل املستحقني، وذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك مع توفر عدد مـن الشـروط   

  .19والضوابط)
  الفرع الثالث:الصدقات و الوصايا والكفارات

شرعا وقانونا الصدقات والوصايا بثلث املال جلهات الرب والعون االجتماعي، والكفارات  ومن موارد الرعاية االجتماعية
وميكن أيضا اقتراح إجراءات وتدابري تنظيمية اقتصادية وقواعد مصرفية بضوابط شرعية اليت تلزم املسلم يف حاالت معينة، 

قيها الذين من بينهم املسنني مع اخـتالف يف  ألموال الصدقات والوصايا والكفارات وتنميتها واستثمارها لصاحل مستح
  .20الكفارات

  املطلب الرابع: آفاق توسيع  وسائل  حتقيق األمن االقتصادي للمسنني 
  الفرع  األول:تعاونيات املسنني واألمن االقتصادي

  أوال: املنظمة التعاونية للمسنني للتنمية واإلنتاج واخلدمات والرفاه  
وهاب العتييب  ما أمساه ؛ املنظمة التعاونية للمسنني للتنمية واإلنتاج واخلدمات والرفاه ، والذي اقترح حممد الفاتح عبد ال

يسعى من خالهلا إىل حتقيق اإلدماج واإلشراك الكاملني لكبار السن يف اتمعات من خالل تعاونيات املسنني املختلفـة،  
ومتكني كبار السن من املسامهة الفعالة يف جمتمعام احمللية وتنميتها واليت يتم من خالهلا االستغالل األمثل للتمويل األصغر، 

وحتسني خدمات الرعاية ..مث أشار إىل ماهية هذه التعاونيات ، فذكر أا عبارة عن جتميع املسنني يف منظمات تعاونية من 
عم مببالغ من التمويل األصـغر ،  خالل مسامهات مالية بسيطة ممثلة يف املبالغ البسيطة من معاشهم الشهري، على أن تد

لتفعيل تضافر اجلهود لتحسني فرص احلياة ونوعيتها لكبار السن ، وضمان استدامة نظم دعمهم ومحايتـهم اجتماعيـا   
  .21واقتصاديا 

  ثانيا: دور تعاونيات املسنني
  :22وميكن تلخيص دور وأمهية تعاونيات املسنني فيما يلي

ر السن، واإلدماج االجتماعي، والتضامن بني األجيال ..باإلضافة إىل تشجيع التخطيط توسيع املشاركة اتمعية لكبا -1
  ملسرية احلياة من أجل حتسني الصحة والرفاه يف سن الشيخوخة.

تتيح تعاونيات املسنني فرصا واسعة للتعاون الدويل ، وإقامة شراكات متعددة األطراف ، يف ااالت املتعلقة بصياغة  -2
  والربامج ورصدها وتقييمها .السياسات 

  إقامة مشاريع مدرة للدخل. -3
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  توفري الرعاية الصحية ، ومحاية حقوق اإلنسان ، ونظم األمن االجتماعي ... -4
استغالل التمويل األصغر عرب هذه التعاونيات ، وحتت إشراف الدولة ، جبعله واقعا متحققا بالربامج املختلفة اليت تبدأ  -5

جات املسنني وانتهاء بتنفيذ األنشطة املساندة اليت حتفز املسنني على احلياة ، ولتعزيز املشـاركة العامـة يف   من تلبية احتيا
  الشؤون اليت تتعلق باملسنني يف اتمع ، ولكسب التأييد لربامج تعزيز رفاههم وحتسني مستوى حيام.

  تطوير خدمات دور اإليواء املتخصصة، وتطوير برامج التأهيل . -6
  توفري االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للمسنني. -7
إتاحة فرصة للمسن للعمل أطول فترة يرغبون فيها ويقدرون عليها، يف مهنة مرضية ومنتجة، وأن يظل بإمكـام   -8

  االستفادة من برامج التعليم والتدريب، لتوفري الدعم االجتماعي املستدام واملالئم هلم . 
  صائص القوانني الوضعية واملواثيق الدولية يف رعاية املسننياملبحث الثاين: خ

حاربت القوانني الوضعية الوطنية واملواثيق الدولية الفقر واحلرمان  لفئة املسنني مبختلف التشريعات  والتقنينات ، وال يعين 
سالمية، فروح اإلسالم تسري ذلك غياب الرعاية، قبل التدخل التشريعي، فإن نظم الرعاية ضاربة جذورها يف احلضارة اإل

يف أوصال اتمع، وتستمر رعاية املسنني حسب التقاليد الدينية واألعراف االجتماعية، ومن املواثيق الدولية اليت اعتنـت  
  باملسنني ما يلي.

  املطلب األول :   يف الئحة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة   
أيت االهتمام الدويل باملسنني  انسجاما مع أحكام املادة الثانية والعشرين من الئحة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ي

واليت تنص على أن (لكل شخص بصفته عضوا يف اتمع احلق يف الضمانة  1948أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 
ة والعشرين واليت نصت ( لكل شخص احلق يف مستوى معيشة كاف للمحافظة على االجتماعية )  وكذلك املادة اخلامس

الصحة والرفاهية االجتماعية الالزمة وله احلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة والعجز والترمل والشيخوخة وغري ذلك 
طبق كليا وبدون انتقاص على من فقدان وسائل العيش من ظروف خارجة عن إرادته وأن هذه احلقوق األساسية ثابتة تن

  .23املسنني.
  املطلب الثاين: يف التشريعات القانونية وااللتزامات الدولية األخرى

   :24لقد تزايد االهتمام بفئة املسنني من خالل التشريعات والقوانني وااللتزامات الدولية الكثرية منها
نا الدولية للشيخوخة، وصادقت اجلمعية العامـة  خطة عمل فيي 1982اعتمدت اجلمعية العلمية للشيخوخة يف عام  -1

على هذه الوثيقة املهمة اليت تعد مرشدا مفيدا جدا للعمل ألا تبني بالتفصيل التدابري اليت ينبغي للدول األعضاء اختاذها من 
اخلـاص   توصية يتصل كثري منها اتصاال مباشرا بالعهد الـدويل  62أجل احملافظة على حقوق املسنني .. وهي تتضمن 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
كـانون   16) يف 46/91اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالشيخوخة( القرار  -2

  ،وشجعت احلكومات على إدراجها يف خططها الوطنية، مىت أمكن ذلك وفيما يلي حملات من هذه املبادئ :1991الثاين/
  االستقاللية : كأن يوفر هلم مصدر للدخل ..ومواصلة اإلقامة مبنازهلم أطول مدة ممكنة. -أ

املشاركة: كاملشاركة بنشاط يف صوغ وتنفيذ السياسات اليت تؤثر مباشرة يف رفاههم، ومتكينـهم مـن تشـكيل     -ب
  احلركات أو الرابطات اخلاصة م.

  ة واالجتماعية ...الرعاية : جبميع أنواعها الصحية والنفسي -ج
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حتقيق الذات: كتمكني املسنني من التماس فرصة التنمية الكاملة إلمكانام، ومتكينهم من االستفادة من مجيع موارد  -د
  اتمع.

  الكرامة : أن يعيش املسن يف كنف الكرامة واألمن،والتقدير ويعاملوا معاملة حسنة... -ه
  يعات الدولية والداخلية املتعلقة باملسننياملطلب الثالث: مالحظات عامة حول التشر

  رغم التدخل التشريعي يف جمال الرعاية األسرية واملؤسسية فإن ذلك كله ال ميثل إال حال جزئيا... -1
إن ظاهرة املسنني ومشكالم إن تأثرت بأبعاد العمر الزمين، فإا تتأثر بشكل أكرب باألبعاد النفسية، واالجتماعيـة   -2

  احلضاري الذي يعيش فيه املسنون.والنموذج 
، وجيعل من متاسك اتمع وتضامنه حمـورا رئيسـا   المي يف منط العالقات االجتماعيةيؤثر النموذج احلضاري اإلس -3

  للتكافل وإرساء قيم العدالة، حيث يكون للمسنني يف ذلك نصيب كبري.
االجتماعية  والضغوط االقتصادية إىل التشتت واالنكسار إذا كانت الرعاية التلقائية هذه تتعرض حتت وطأة التغريات  -4

والوهن يف منظومة قيم التقوى، والرمحة والود، والتكافل والتعاون، فإن التدخل القانوين يف إطار شريعة اإلسالم ومبادئه 
  يعمل على تنظيم رعاية املسنني يف إطار اجتماعي وإنساين رشيد.

  اخلامتة 
  ما يلي: منها  أن يف التشريع اإلسالمي لرعاية املسنني قيم حضاريةلص إىل خنن ميكن أ  بناء على ما سبق

ما  ...، والرمحة والرأفة ، واالحترام واإلجالل، والرب واإلحسان الكرامة اإلنسانيةمن  للمسن يف التشريع اإلسالمي -1
 ليس له يف التشريعات األخرى.

  كل ما حيتاجه األجداد واملسنني من إشباع نفسي واجتمـاعي   تقدمي يف التشريع اإلسالمي  على األبناء واألحفاد -2
 .واقتصادي، بدال من تركهم فريسة العزلة واحلرمان

صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا،  نفسيا، ، هتمام باملسننياال قيمة التكافل االجتماعي يف اإلسالم، واملواساة؛  تدفع إىل -3
 .وأخالقيا

  لرعاية املالية وتوفري حد الكفاية هلم.حق املسنني على والة األمور يف ا -4
 .حق املسنني على عامة املسلمني يف الرعاية املالية ومبدأ التكافل االجتماعي -5
 .يف التشريع اإلسالمي وحدة منظومة القيم االقتصادية واالجتماعية والروحية -6
هنية، يساعدهم على قضاء وقت قيمة العدل والذي يقتضي استمرار كبري السن يف عمل مالئم لقدراته البدنية والذ -7

 الفراغ، وإشباع حاجام، وحتقيق ذام حىت يكتسبوا  إرضاء كبريا ألنفسهم، وحل مشكالم االقتصادية.
هناك  تشريعات قانونية والتزامات دولية كثرية تدل على االهتمام الدويل باملسنني ، على رأسها خطة عمل فيينـا   -8

توصية، ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالشيخوخة، ومع ذلك  كله ال متثـل هـذه    62الدولية للشيخوخة  املتضمنة ل
إىل تعزيز  -إذا اقتصر على هذا احلل اجلزئي -التشريعات  إال حال جزئيا ال شامال ألبعاد الظاهرة واملشكلة، ويؤدي غالبا

 .ية واالقتصاديةاملواقف السلبية لدى املسنني لالجتاه حنو املشاركة يف ااالت االجتماع
الرعاية احلقيقية الفعالة للمسنني هو تعزيز االجتاهات واملواقف االجيابية ملشاركتهم اجلادة يف جماالت التنمية الريفية،  -9

 والصناعية واحلرفية، وأيضا بشكل خاص يف جمال التنمية الثقافية، وكذا احلياة العامة.
  ع جبميع فئاته.حرص الشريعة اإلسالمية على متاسك ووحدة اتم -10
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