اقتصاد

انتشار التشيّخ في اجملتمعات
ثانيًا – إطالة أمد احلياة
هذه الظاهرة هي نتاج تغيير عوامل اإلنتاج وتراجع العمل اجلسدي
لصالح العمل الفكري ،مع مكننة األعمال الشاقة مثل البناء واحلفر
وغيرها ...أما السبب الثاني فيكمن في تطور الطب الذي تراجعت معه
األمراض امل ُميتة نتيجة اللقاحات واألدوية والعمليات التي ،وبإستثناء
بعض األمراض امل ُستعصية ،تتمتّع بنتائج ناجحة.
وإلنتشار التشيّخ في اجملتمعات تأثير كبير على إقتصاداتها وعلى
البروفسور جاسم عجاقة
ماليتها العامّ ة .فإزدياد عدد امل ُسنّني يزيد أعباء الطبابة واإلستشفاء
اخلبير اإلقتصادي واإلستراتيجي
امل ُكلفة التي تُ وّل بالدرجة األولى من الضرائب .وتقاعد الفرد يجعل
ضئيل
ً
يُعرّف إنتشار التشيّخ بإزدياد نسبة األشخاص امل ُسنّني مع الوقت في منه غير مُنتج مما يُقلّل من الضرائب بحكم أن دخل الفرد أصبح
(عادة معاش تقاعدي قليل) أو معدومًا في البلدان التي ال معاش تقاعدي
ُعي وهو نتاج ظاهرتني:
مجتمع م ّ
فيها (مثال لبنان) وبالتالي يزيد العجز في املوازنات.
أول – السيطرة على اخلصوبة:
ً
هذه الظاهرة هي نتاج التطور اإلجتماعي في اجملتمعات خالل تطور
اإلمناء ،مرّت فيها الدول امل ُتقدمة بعد احلرب العاملية الثانية واآلن بدأت
تأخذ مجراها في البلدان النامية وفي البلدان التي هي في طور النمو.
وتعود أسبابها إلى تطوّر احلياة اإلقتصادية والصعوبة في إيجاد األموال
الكافية لتأمني مالذ احلياة ،لذا تعمد األسر إلى التقليل من عدد األوالد
وتأمني حياة كرمية ،لهم حيث تتمّ تلبية حاجات األسرة بدخل مقبول.
وتأتي األزمات اإلقتصادية لتزيد من هذه الظاهرة مع إرتفاع البطالة التي
تؤثّر بشكل مباشر على نسبة اخلصوبة وبالتالي على عدد الوالدات.

كيفية املواجهة
هذه امل ُشكلة هي مُشكلة متر فيها الدول امل ُتطورة بشكل كبير والتي
تعمد إلى إستيعاب مُهاجرين شباب من مجتمعات أخرى بنسبة ال
تتخطى الـ  %1من مجمل السكان سنوي ًا  ،وبالتالي حتافظ هذه الدول
ّ
على إنتاجية تسمح لها بسدّ كلفة الطبابة واإلستشفاء للمُ سنني
وتزيد من الدخل القومي.
بعض البلدان عمد إلى وضع برامج إجتماعية ُتفّ ز من خاللها الوالدات
حيث تُقدّ م الدولة مُساعدات عينية عن كل ولد في األسرة .وتزيد هذه
امل ُساعدات مع عدد األوالد مما يدفع بالكثير من العائالت إلى اإلجناب.
في البلدان التي هي في طور النمو ،هناك مُشكلة غياب الثقافة
واجلهل التي تدفع بالعائالت الفقيرة الى اإلجناب بشكل كبير مما يؤدّي
إلى إستفحال الفقر في بعض املناطق .وبالتالي ،يعمد بعض الدول
إلى التوعية للتقليل من هذه الظاهرة ،لكن هذا األمر يحتاج إلى وقت.
من هذا امل ُنطلق ،نرى أن التطور التكنولوجي والطبي ،أحد أسباب
التشيّخ ،هو أمر ال يُ كن الرجوع عنه وبالتالي ،يبقى العمل على
السيطرة على اخلصوبة ،إذ أن هناك نسبة مُعينة يجب املُ افظة
عليها بحيث أن إرتفاعها يؤدّي إلى الفقر وإنخفاضها يؤدّي إلى إنتشار
التشيّخ .هذه النسبة يجب أن تكون محور قياس متواصل من قبل
السلطات التي يُ كنها من خالل املساعدات (أو الضرائب) تقليل ظاهرة
التشيّخ (أو زيادتها) بحسب امل ُعطيات الدميوغرافية للمجتمع.
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