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متقاعدو ليبيا
مهن وأنشطة لدعم المجتمع بخبرات متراكمة

طرابلس ـ العربي الجديد

يـــمـــارس عــــدد مـــن املــتــقــاعــديــن في 
لــيــبــيــا مــهــنــا خــفــيــفــة، أو هـــوايـــات 
وأنــشــطــة محببة بــهــدف استغالل 
ــات الـــفـــراغ بــطــريــقــة إيــجــابــيــة، وألهـــداف  أوقــ
ــلـــى صــحــتــهــم  ــاظ عـ ــفـ ــحـ ــالـ أخـــــــرى تـــتـــعـــلـــق بـ
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة، فالتقاعد 
لــيــس نــهــايــة الــحــيــاة، كــمــا يــقــول صـــالح بن 
عــمــر، الـــذي رغــم بلوغه 66 عــامــا مــن العمر، 
إال أنــه ما زال يدير مكتبا خاصا للخدمات 
»العربي الجديد«،  العامة. يوضح  بن عمر لـ
أن »أجــدادنــا كانوا أوفــر حظا منا، فقد كان 
يــســمــح لــهــم بــالــعــمــل حــتــى يــتــغــلــب عليهم 
ــوم، فـــقـــد قــيــدتــنــا  ـــيــ ــا الـ ــ ــــرض والـــعـــجـــز، أمـ املــ

)Getty/بعض المتقاعدين الليبيين يعملون حتى الرمق األخير )بنجامين لوي

القوانني الوظيفية التي ال ترى فينا القدرة 
على العمل، ولذا فأنا أتحدى هذه القوانني 
باالستمرار في عملي«. يمضي بن عمر أكثر 
من ثلث نهاره في املكتب الذي يقدم خدمات 
بسيطة، منها تصوير املــســتــنــدات، ونسخ 
الوثائق القديمة، إذ كــان يعمل في السابق 
كاتبا أول في محكمة شمال طرابلس ملدة 34 

سنة قبل إحالته إلى التقاعد.
مـــن جــهــتــهــا، تــصــف الــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيــة 
حسنية الشيخ شغل أوقـــات الــفــراغ باملهن 
بأنه ظــاهــرة إيجابية تنعكس على نفسية 
املـــتـــقـــاعـــد، وتـــشـــعـــره بـــاســـتـــمـــرار دوره فــي 
الحياة بــداًل مــن اإلحــبــاط الــذي يتسبب في 
ظهور األمـــراض، والشعور بنهاية الحياة، 
أو قرب املوت، وغيرها من املفاهيم السائدة 

لــــدى الـــنـــاس حــــول الــتــقــاعــد واملــتــقــاعــديــن. 
»الـــعـــربـــي  ــيـــخ، فــــي حـــديـــث لــــ وتـــضـــيـــف الـــشـ
الــــجــــديــــد«، أن الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة يــقــف 
ــد إحــــالــــتــــه إلـــى  ــنـ اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاملـــتـــقـــاعـــد عـ
ــنـــدوق الـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي الســتــمــرار  صـ
تقاضي رواتــبــه الــشــهــريــة، لكن الحكومات 
تتبعها أجهزة ومراكز معنية بالدراسات، 
ــواجــــب أن تـــبـــدي رأيـــهـــا بــشــأن  وكـــــان مـــن الــ
تحديد مهام ومسؤوليات املتقاعد، فهناك 
ــاالت  ــجــ ــلــــب املــ ــــي أغــ ــن الــــخــــبــــرات فـ ــ كـــثـــيـــر مـ

ضيعها التقاعد.
ــتــابــع أن »قــانــون التقاعد يــتــرك املتقاعد  وت
من دون أي مركز اجتماعي، ويغذيه السائد 
في الثقافة املجتمعية التي ترى في املتقاعد 
شخصا ال حقوق له، وال واجبات«، مشيرة 

ــــاف يعيشون  إلـــى أن »كــبــار الــســن فــي األريـ
ظروفا نفسية أفضل ممن يعيشون في املدن 
بسبب عدم ارتباطهم بالوظيفة الحكومية«.

لــم يجد الــهــادي هـــروس مــا يشغل بــه وقته 
ســوى الــتــردد إلــى مكتب صديقه صــالح بن 
عــمــر لــيــلــخــص ملــجــمــوعــة مـــن األصـــدقـــاء ما 
يـــقـــرأه مـــن كــتــب، فـــالـــقـــراءة أفــضــل هــوايــاتــه 
بعد التقاعد مــن عمله كمدير ملكتبة كلية 
»العربي  اآلداب في جامعة طرابلس. يقول لـ
الــجــديــد«، إنــه يــمــارس ريــاضــة املــشــي أيضا 
للحفاظ على صحته، وأن عمله في املكتبة 
ــلـــة جـــعـــلـــه يــــهــــوى الـــــقـــــراءة.  لـــســـنـــوات طـــويـ
»وجــــدت فيها فــائــدة لشغل فــراغــي حاليا، 
وأسرد ما أقرأ في كتب التاريخ ألصدقائي، 
وأحـــيـــانـــا أنـــاقـــش مــعــهــم قــضــايــا الــســيــاســة 
من واقــع ما تنشره الصحف التي أتابعها 
بدقة«. وعلى عكس هــروس، الــذي وفــرت له 
ظروف عمله هواية جعلته مرجع أصدقائه 
حـــول الــثــقــافــة واملــســتــجــدات، ال يــحــبــذ عبد 
اللطيف الخليفي شغل باله بشؤون الواقع 
ــرر أن يــتــطــوع  ــقـ ومـــســـتـــجـــدات الـــســـيـــاســـة، فـ
كــمــديــر مـــالـــي لــجــمــعــيــة »خـــديـــجـــة الــكــبــرى 
لــأعــمــال اإلغـــاثـــيـــة«، ألنـــه ال يــريــد أن يفقد 
خـــبـــرتـــه كـــمـــحـــاســـب عـــمـــل لـــعـــدة عـــقـــود فــي 

وظائف حكومية.
ويوضح »الحاج لطّيف«، كما يناديه رواد 
الجمعية، أن عمره لم يعد مناسبا لساعات 
ــذا عــــرض على  ــ الــعــمــل الــطــويــلــة يــومــيــا، ولـ
الــجــمــعــيــة أن يــتــطــوع لــضــبــط الــحــســابــات 
حسب وقــتــه. يــقــول: »أحيانا أداوم كــل يــوم، 
وأحيانا أنشغل فــي أمــور أســرتــي، فأتغيب 
لـــيـــومـــني أو ثــــالثــــة، لـــكـــن الـــعـــمـــل الــتــطــوعــي 
أفــادنــي، إذ احتفظت بخبرتي الطويلة في 

املجال، وأقدم ما يفيد الناس باملجان«.
تــرى كوثر منصور في التقاعد جانبا آخر 
يــوفــر عليها الكثير مــن املــصــاريــف، وتقول 
ــا اســتــغــنــت عــن  ــهـ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ »الـ ـــ لـ
كــلــفــة نــقــل أحــفــادهــا إلـــى املـــدرســـة، إذ تقوم 
بنقلهم فــي ســيــارتــهــا بسبب تــفــرغــهــا، كما 
أنها أصبحت أكثر تفرغا لبناتها، وتقربا 
مـــنـــهـــن، واعـــتـــنـــت بــمــنــزلــهــا بــشــكــل أفـــضـــل، 
بخالف أيــام انشغالها بالعمل كمعلمة في 
إحدى املــدارس الحكومية. وبــداًل من ضياع 
الــخــبــرات بــســبــب الــتــقــاعــد، تــقــتــرح حسنية 
الـــشـــيـــخ تــنــشــيــط الـــقـــطـــاع الــــخــــاص كــبــديــل 
ــمــاد على الوظيفة الحكومية،  لثقافة االعــت
وهو ما يوافق عليه عبد اللطيف الخليفي، 
مــؤكــدًا أن الجمعية الــتــي يــعــمــل بــهــا أغلب 
من يديرونها من املتقاعدين، بينما ينشط 
الــشــبــاب فــي األعــمــال املــيــدانــيــة، مــشــيــرًا إلــى 
أنه يجب تشجيع املتقاعدين على االنخراط 
فــي املــجــال الــخــيــري، وخــاصــة أن أغلبهم ال 
يبحثون عن زيادة الدخل أو ادخار األموال.

ــن نــشــاطــات  ــــادي هــــــروس عــ ــهـ ــ ــتـــحـــدث الـ ويـ
أخــــرى يـــشـــارك فــيــهــا، مـــن بــيــنــهــا مجموعة 
أســســهــا ثــالثــة أطــبــاء مــتــقــاعــديــن عــلــى أحــد 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــثــقــيــف  مــــواقــــع الــ
الـــصـــحـــي، ويــــذكــــر أن األعــــضــــاء فــــي تـــزايـــد 
مستمر، وأن املجموعة تناقش واقـــع كبار 
السن واملتقاعدين الصحي، وتدعم ممارسة 

األعمال الخفيفة والهوايات.

شغل أوقات الفراغ 
باملهن ظاهرة إيجابية 
تنعكس على نفسية 
املتقاعد، وتشعره 

باستمرار دوره في 
 من اإلحباط 

ً
الحياة بدال

الذي يتسبب في ظهور 
األمراض، والشعور 

بنهاية الحياة، أو قرب 
املوت

■ ■ ■
قانون التقاعد يترك 

املتقاعد من دون 
أي مركز اجتماعي، 
ويغذيه السائد في 
الثقافة املجتمعية 

التي ترى في املتقاعد 
شخصًا ال حقوق له، 

وال واجبات

باختصار

يعرفوها سابقًا في  لم  التي  الفراغ  أوقات  األنشطة والهوايات لقضاء  إلى مجموعة متنوعة من  الليبيون  المتقاعدون  لجأ  ي
سنوات حياتهم التي حفلت بالعمل الشاق إلعالة أسرهم

هوامش

رشا عمران

قتل املــارشــال إدريـــس ديــبــي، الــرئــيــس الــتــشــادي الــذي 
أمضى ثالثني عاما في الحكم، قبل أيام في أثناء زيارة 
املسلحة  املعارضة  يقاتل  الــذي  لقوات جيشه  مفاجئة 
الــحــدود مــع ليبيا. وقبل يــوم مــن مقتله، كــان قد  على 
ــبــالد. وربــمــا لـــوال تلك  أعــلــن فــــوزه، مـــجـــّددا، بــرئــاســة ال
تل 

ُ
الزيارة القاتلة لحكم تشاد ثالثني عاما أخرى، فهو ق

عن عمر الثامنة والستني سنة، أي ال يزال شابا، حسب 
التصنيفات الــُعــمــريــة الــجــديــدة. ولــربــمــا كــان قــد عاش 
يــعــرف، لكنه قتل،  التسعني وهــو يحكم، ال أحــد  حتى 
انتخابه  بــإعــادة  والرسمية  الشعبية  االحــتــفــاالت  ل  ب ق
أو فــوزه باالنتخابات، وكلنا نعلم كيف يتم الفوز في 
االنتخابات في دول العالم الثالث، املحكومة من أنظمة 
شمولية عسكرية، تتصّرف بالبالد كما لو أنها مزارع 

أو ملكية كبيرة مطّوبة لها، وتتحكم بها كما تشاء.
تصنف تــشــاد مــن أكــثــر الــبــلــدان فــقــرا وفــســادا، على 
الرغم من أن عــدد سكانها ال يزيد عن خمسة عشر 
مليون نسمة، ولديها عائد وفير من النفط واإلنتاجني، 
الزراعي والحيواني، ومخزون هائل من الذهب واملعادن 
الثمينة، ومساحات شاسعة من األراضــي التي كانت 
هــمــلــت الحــقــا. 

ُ
تـــزرع بالقطن )الـــزراعـــة الــتــقــلــيــديــة(، وأ

ا امــتــداد كبير فــي منطقة الــســافــانــا الخصبة،  هــ ديــ ــ ول
ونـــهـــران كــبــيــران يــشــكــل مــصــّبــهــمــا بــحــيــرة ضخمة. 
كل ما فيها يجعلها مهيأة لتكون دولــة غنية، ويهيئ 
شعبها )يعاني من الفقر والجهل واألمية( ليعيش في 
رخاء وأمان، لوال أن تشاد، مثل بقية دول العالم الثالث 
ــتــي ابتليت بــاســتــعــمــار أوروبــــي مــنــذ بــدايــات الــقــرن  ال
املــاضــي )استقلت تشاد عــن فرنسا عــام 1960(، ال 
حكم بنظام ديمقراطي وطني ومدني، 

ُ
ُيسمح لها بأن ت

ينهض بها وبشعبها، لتكون دولــة حديثة وناجحة، 
ــاة كريمة وعــادلــة من  وليتمتع شعبها بحقه فــي حــي
دون خوف، ال من الظلم وال من الفقر وال من املستقبل 
ــكــال عليه فــي الغالبية العظمى من  الــذي ال يمكن االت

دول العالم الثالث. 
ــتــل إدريــــس ديــبــي، ومـــع ذلـــك لــم تــحــدث فــوضــى في 

ُ
ق

ــور  ــام األمــ ــ ــعــســكــري زمـ ــم املــجــلــس ال
ّ
الـــبـــالد، إذ تــســل

ــبــالد إلــى نجل إدريـــس ديبي  مــبــاشــرة، ونــقــل حكم ال
)بسالسة(. ويبدو أن األمر كان مرتبا، أي أن التوريث 
ــبــا بــشــكــل مــســبــق، فـــي حـــال مـــوت الــرئــيــس 

ّ
كـــان مــرت

الــحــالــي، وهـــو مــا ال يــحــدث إال فــي الــــدول ذات النظم 
باهي بأن كل شيء 

ُ
الشمولية العسكرية القمعية، التي ت

تحت السيطرة األمنية والعسكرية الجاهزة ملجابهة أي 
اخــتــراق للخطط املوضوعة في حــال حــدث االخــتــراق. 

ل 
ّ
ــحــدوث، إذ إن نظما كهذه يتشك وطبعا هــو نــادر ال

بنيانها باعتناء شديد، بحيث إن الجميع مختارون 
ــٍة ودقــــة، ومــقــّربــون إلـــى حــد أال يــخــطــر فــي بــال  بـــدرايـ
ــي نعمته«، القرابة التي ليست فقط  أحدهم خيانة »ول
في الدم، بل في الفساد والسلطة والقوة، شيء يشبه 
نظام العائلة املافياوية تماما، ليس كل أفراد العائلة من 

الدم ذاته، لكنهم جميعا من الذهنية الفاسدة نفسها. 
ر، حني مات حافظ األسد في 10 يونيو/حزيران 

ّ
أتذك

ــا 30 عـــامـــا(، كــيــف ظــهــرت  ــم أيـــضـ ــكـ عــــام 2000 )حـ
األســلــحــة املــخــبــأة فــي أمــاكــن مخفية لــدى »مــواطــنــني« 
ــخــبــر، إذ  كــثــيــريــن، حــيــث دّب الـــرعـــب لــحــظــة إعــــالن ال

ــذاكــرة الجمعية الــســوريــة فـــورا مــا حــاول  ــى ال عـــادت إل
فته في 

ّ
ــنــظــام طــمــســه: مــجــازر الثمانينيات ومـــا خل ال

نــفــوس الــســوريــني مــن انــقــســام وحــقــد خــفــي، وســاد 
االعتقاد أن سورية مقبلة مع هذا الخبر على حمام دم 
طويل األمــد، بيد أن ذلك لم يحصل وقتها. تم انتقال 
الحكم )بسالسة( كما وصفته وقتها وكاالت األنباء، 
ــنــظــام(، وأعلنوا  اجتمعت العائلة املــافــيــاويــة )أركــــان ال
تنصيب االبــن الوريث بعد تعديل الدستور باجتماع 
لم يستغرق ساعة واحدة. وطبعا حظي الوريث بالدعم 
العاملي الكامل، سيما األميركي واألوروبي، إضافة إلى 
الدعم العربي في كل األحوال، حيث كان مبدأ التوريث 
هو ما كانت عليه عني حكام »الجمهوريات« العربية 
كلها. تلكما »السالسة والسرعة« اللتان أدهشتا العالم، 
سرتا وقتها بأن حافظ األسد كان قد مات منذ مدة 

ُ
ف

طويلة. ولم ُيعلن األمر، حتى تم ترتيب كل شيء. ربما 
كان هذا صحيحا، ولكن ليس وقتا طويال، إذ إن نظما 
كهذه تضع دائما خططا للطوارئ، تنفذها في حال 
حدث ما لم يكن أحد يتوقعه. ليس موت الرئيس فقط، 
بــل أيــضــا احــتــجــاجــات أو انــتــفــاضــات وثــــورات كالتي 
حصلت في الربيع العربي، وأّدت إلى ما أّدت إليه. هل 
سيظن أحٌد، بعد كل ما حدث، أن مآالت الربيع العربي 

؟ أشك في ذلك.
ً
حصلت مصادفة

حين يموت الرئيس

وأخيرًا

النظم الشمولية القمعية 
تضع دائمًا خططًا للطوارئ، 
تنفذها في حال حدث ما لم 

يكن أحد يتوقعه
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