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عھد قریب لم یكن وجود كبار السن في المجتمعات التقلیدیة الریفیة والبدویة یثیر اي مشكالت او حتي  :ملخص
یتطلب ترتیبات خالصة بھا حیث كانت اعدادھم قلیلة بالمقارنة بالفئات االخري وكان التقدم قي العمر في 

ھ بل ومن افراد المجتمع الغالب یجلب للشخص مذیدا من االحترام والتقدیر من افراد اسرتھ والمحیطین ب
ككل وكان وضع كبار السن علي قمة الھرم العائلي یسمح لھم باتخاذ كافة القرارات التي تتحكم في مسیرة 
العائلة وبالنسبة لالغلبیة كان كبار السن ھم مصدر الحكمة والمعرفة تلك التي اكتسبوھا عبر سنوات من 

بل كان ھناك عرفان من جانب افراد العائلة بتضحیات كبار الشقاء والعمل لخدمة افراد العائلة وفي المقا
السن وظل الوضع ھكذا طویال ولكن عوامل عدة غیرت من اوضاع كبار السن واثرت بالسلب علي 

مكانتھم وادوارھم مما انعكس علي طبیعة التعامل معھم ومن ھذه العوامل انطالق الثورة الصناعیة فقد 
كبار السن وفرضت نظاما جدیدا من التخصص وتقسیم العمل ونظاما ابدي الي تحول خطیر في اوضاع 

بالتقاعد لم تكن تعرفھ المجتمعات التقلیدیة من قبل وفي ظل قیم المجتمع الصناعي الجدیدة تواري كبار 
السن ولم تعد خبرتھم مطلوبة بل اصبحوا توصف بالمتقادم فالخبره والمعرفة اصبحت تبني علي اساس 

التكنولوجیا وھي امور من الصعب علي كبار السن مالحقتھا وباالضافة النطالق الثورة العلم والبحث و
الصناعیة ھناك عوامل اخري مثل ذیادة نسبة وعدد كبار السن وذیادة توقعات الحیاة بالنسبة لھم وتعد 

 الجریمة ضد كبار السن من اكثر صور العنف الذي یمارس ضدھم النھم بمثابة تجسید مادي النماط
الضعف (مختلفة من العنف وتمثل انتھاكا لقیم انسانیة سامیة وتعدیا صارحا علي فئة اقل ما توصف بھ 

وعلي الرغم من ان مسوح ضحایا الجریمة تاكد علي ان كبار السن من اقل الفئات التي تقع ) بكل صوره
ھم الصحیة او كضحایا للجریمة اال انھم من اكثر الفئات تعرضا لمخاطرھا وقد یعود ذلك لظروف

االجتماعیة او االقتصادیة ورغم اھمیة موضوع الجریمة ضد كبار السن في الریف اال انھ لم یستحوز 
علي اھتمام الباحثین او المؤسسات البحثیة في مصر والواقع ان ھناك اھمال شدید في تناول الموضوع 

الدكتور عزت حجازي ھو اننا وھذا االھمال لیس مجرد صدفة او من قبیل السھو فاالمر علي حد قول 
نرید ان نقنع انفسنا اننا مازلنا نتعامل مع كبار السن حسب ما تقضي بھ التعالیم الدینیة وانساق القیم وھذا 

اقتناع جعل من موضوع الجریمة ضد كبار السن في طي الكتمان علي الرغم من ان وسائل االعالم 
 ضحایاھا من كبار السنالمختلفة ترصد بصورة شبھ متكررة لجرائم یكون 
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