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تضـع يف الحسـبان رئيـس الهيئـة الحاكمـة يف املحكمـة وقـوة
(وعـدد) الحجـج املتوافـرة األخـرى والدرجـة التـي تبنـت
بهـا املحاكـم يف األنظمـة القضائيـة يف الـدول األخـرى الحجـة
املقرتحـة.
ستيفني ماييل  smeili@umn.eduعضو هيئة التدريس يف
كلية الحقوق يف جامعة مينيسوتا .بنيت هذه املقالة عىل
مقابالت مع  42محامياً بريطانياً ممن يرتافعون يف قضايا طلب
اللجوء والحامية التكميلية أمام الهيئة القضائية للجوء والهجرة

واملحاكم العليا .واملقالة جزء من مرشوع أكرب مبني عىل
التجربة ويهدف إىل تحليل أثر معاهدات حقوق اإلنسان عىل
الفقه واملامرسات القانونية يف مجال الالجئني يف كل من اسرتاليا
وكندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
ويوجه الكاتب الشكر الجزيل إىل مؤسسة العلوم الوطنية
ومؤسسة روبينا عىل تقدميهام للتمويل.
 .1يستخدم محامو الالجئني أيضاً يف كثري من األحيان املادتني  15و 23من التوجيه
األورويب لعام  2004حول أهلية الالجئني من منطلق َّأن املادة  15متنح الحامية من
«الرضر الجسيم» يف حني تفرض املادة  23عىل الدول األعضاء ضامن صون الحياة
األرسية.

املسنُّون والتَّهجري
بريو كالفي-باريسيتتي

ثم العودة) ،يتع َّرض املسنُّون إىل تحديات ومخاطر خاصة ال ُتؤخذ
يف جميع مراحل دورة التَّهجري (الفرار ثم التَّهجري َّ
يف االعتبار إىل الدرجة املطلوبة.
العـامل يشـيخ مبعـدالت غير مسـبوقة والتَّهجير يرتفـع بازديـاد
وكذلـك األمـر بالنسـبة ألعـداد املسـنِّني املجربيـن على مغادرة
بيوتهـم قسراً فهـي يف ازديـاد أيضـاً .وسـواء أنـزح املسـن يف
بلاده أم لجـأ يف بلـد آخـر عابـراً للحـدود الدوليـة فهـو يواجه
عـدداً محـدداً مـن املخاطـر التـي ال ميكـن االسـتهانة بهـا أبداً.
ومجـرد اسـتحالة تحديـد عـدد املسـنِّني املع َّرضني للخطـر دليل
على أول خطـر مـن تلـك األخطـار وهـو خطـر الحجـب ،الذي
يجعـل مـن كبـار السـن محجوبين غير منظوريـن .فغالبـاً مـا
يكـون كبـار السـن مهمشين ً
أصلا قبـل نشـوب انـدالع النـزاع
وغالبـاً مـا ال ُينظـر إليهـم بعين االعتبـار عنـد إجـراء تقييمات
الحاجـات وال ُيلقـى لهـم بـاالً يف منظومـات التسـجيل .ومـن
بين الـدول الخمسين الخاضعـة ملراجعـة مركـز رصـد النُّـزوح
يف دراسـته املسـحية العامليـة للنازحين عـام  2011تبين َّأن
أحـد عشر دولـة فقـط منها تحتفـظ ببيانـات محدَّ ثـة ومو َّزعة
حسـب الجنـس والعمـر َّ
وأن سـتة مـن الـدول الخمسين لديها
سياسـات وطنيـة تشير إشـارة خاصـة إىل املسـنِّني وثلاث دول
فقـط مـن هـذه الـدول السـت جمعـت معلومـات حـول
املسـنِّ ني.
وعـدم فهـم األبعـاد االجتامعيـة والثقافيـة لتعريـف “املسـن”
(يف كثير مـن البلـدان ،يعتمـد التعريـف على عـدة عوامـل
ال تقتصر على عامـل العمـر الجسـدي) واختلاف مسـتويات

االسـتضعاف والقـدرات لـدى املسـنِّني قـد يؤديـان إىل تفاقـم
الحجـب بـل اإلقصـاء يف أغلـب األحيـان خلال التَّهجير.

مرتوكون

عنـد بـدء األزمـة ،غالبـاً مـا ُيخ ّلـف املسـنُّون عنـد تهجير بقية
أفـراد املجتمـع ويعـود السـبب الرئيسي يف ذلـك إىل العجـز
الجسـدي الـذي مينع كثيراً من املسـنِّني من الحركة سـواء أكان
ذلـك العجـز حقيقـ ًة أم خيـاالً يتصـوره أفـراد العائلـة ،يضـاف
إىل ذلـك أسـباب خاصـة تدفـع بعـض املسـنِّني بـاإلرصار على
البقـاء .فقـد يشـعرون برابطـة كبيرة تجـاه بيوتهـم وأراضيهـم
أو رمبـا كانـوا قـد قاومـوا عمليـات اإلخلاء الوقائيـة مـن
الكـوارث ومـروا بتجارب مامثلـة ونجحوا يف التعامـل معها من
قبـل أي أنهـم تغلبـوا على الكوارث السـابقة .وهنـاك أمر آخر
هـو َّأن التفكير يف بـدء الحيـاة مجـدداً يف مكان آخـر قد تكون
فكـرة غير مقبولـة أبـداً للمسـن .وإضافة إىل ذلك ،قـد يتخلف
املهجريـن نتيجـة قـرار يتخـذه أفـارد العائلـة
املسـن عـن
َّ
بضرورة إبقـاء شـخص مـا يف البيـت لحاميـة ممتلكاتهـم.
قـد يتعـرض املسـنُّون ا ُملخ َّلفـون إىل العنـف والتهديـد أو إىل
اآلثـار الثانويـة للمخاطـر الطبيعيـة كالهـزّات االرتداديـة
للـزالزل أو ارتفـاع منسـوب امليـاه والفيضانـات .ففـي دارفـور،
على سـبيل املثـال ،تعـ َّرض املسـنُّون الباقـون يف بيوتهـم إىل
أعمال اإلرهـاب ثـم مـا لبـث أن قتلتهـم عنـارص ميليشـيا
الجنجويـد .وكذلـك األمـر يف أزمـة  2008يف جورجيـا حيـث
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب .تاغارت

مانيا ( 70عاماً) مع ابنتها وأحفادها األربعة يف املركز الجامعي ملستشفى زوغديدي الخاص بالنازحني يف زوغديدي،
جورجيا .جميع األطفال األربعة وأمهم وجدتهم ينامون يف هذه الغرفة الصغرية.

نهبـت املليشـيات البيـوت وحاولـت ابتـزاز املـال مـن املسـنِّني
ا ُملخ َّلفين بـل تعرضـت إىل بعضهـم بالضرب املبرح .وإضافـة
إىل ذلـك ،يفقـد كثير ممـن ال يرتكـون مناطـق عيشـهم األصلية
فرصـة الحصـول على املسـاعدات والدعـم الذيـن يع ِّولـون
عليهما .فبعـد إعصـار كاترينـا يف الواليـات املتحـدة األمريكية،
على سـبيل املثـال ،تعـرض املسـنُّون ممـن مل يتمكنـوا مـن
مغـادرة دور رعايـة املسـنِّني إىل خطر كبري إثـر مغادرة مقدمي
الرعايـة لنيـو أورلينـز وهجرهـم ليالقـوا مصريهـم .وبالفعـل،
كان سـبعون مـن املائـة ممـن توفـوا نتيجـة تلـك الكارثـة تزيد
أعامرهـم على  70عامـاً.

الدعم أثناء التَّهجري

خلال التَّهجير نفسـه ،قـد ينخفـض الدعـم الـذي يتلقـاه
املسـنُّ ون مـن الحكومـات واملنظمات الدوليـة أو املحليـة إىل
أدىن درجـة بـل قـد تنعـدم متامـاً ألنهـا كثيراً مـا تندمـج يف
املهجريـن على أنهـم يشـكلون فئـة
الربامـج التـي تسـتهدف َّ
واحـدة متجانسـة .ونتيجـة لذلـك ،أصبحـت برامـج املسـاعدة
غير مك َّيفـة مبـا يفيـد املسـنِّني بـل كان بعضهـا بعيـدة املنـال.
فعلى سـبيل املثـال ،يف حين َّأن تبعـات التَّهجير املعروفـة عىل
صحـة عمـوم السـكان قـد تكـون مد ِّمـرة ،فالرتكيـز الـذي يكاد

ينحصر على األمـراض السـارية يغفـل ناحيـة مهمـة هـي َّأن
ارتفـاع معـدالت انتشـار األمـراض والوفيات بني املسـنِّني ناتجة
ً
أصلا عـن تدهـور الظـروف الصحيـة غير املعديـة مثـل ارتفاع
ضغـط الـدم والسـكري والرسطـان.
وباملثـل ،غالبـاً مـا يكـون عـدم كفايـة الغـذاء مشـكلة رئيسـية
للمهجريـن املسـنِّ ني .فعمليـات اإلغاثـة اإلنسـانية عـادة مـا
َّ
ُت َّ
نظـم بالرتكيـز على التوزيـع بالجملـة للحصـص الغذائيـة
الجافـة التـي ال متيـز مـن حيـث النوع بين فئة عمريـة وأخرى
ولذلـك قـد تناسـب حاجـات منظمات املسـاعدات أكثر مـن
حاجـات السـكان أنفسـهم خاصـة إذا كان بينهـم أشـخاصاً من
ذوي الحاجـات الخاصـة .وغالبـاً مـا يواجه املسـنُّون مشـكالت
بسـبب طريقـة توزيـع الحصـص الغذائيـة ،كما يعانـون مـن
طبيعـة الغـذاء نفسـه .ويف الدراسـة املسـحية التغذويـة التـي
أعدتهـا منظمـة مسـاعدة املسـنِّني  HelpAgeيف مخيـم داداب
لالجئين يف كينيـا عـام  ،2011تبين أن أكثر مـن  500مسـنٍّ
بحاجـة إىل دعـم تغـذوي .وعُ زيـت تلـك الحاجـة إىل إقصائهـم
مـن توزيـع الغـذاء العـام أو عـدم قدرتهـم على الوصـول إليه
ناهيـك عـن تـردي الطعـان الـذي يتلقونـه ً
كما ونوعـاً.
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وعلى النقيـض مـن االعتقـاد الشـائع ،ال ميكـن للمسـنني
املهجريـن يف أغلـب االحيـان االعتماد على شـبكة األمـان بعد
َّ
قصني يف بعـض األحيان من
أن يجـدوا أنفسـهم مهمشين بـل ُم ِّ
قبـل أرسهـم ومجتمعاتهـم ،يف وضـع تتنافـس فيـه األطـراف
على املـوارد الشـحيحة .فبعـد الفيضانـات العارمـة املدمـرة يف
باكسـتان عـام  ،2011وعلى النقيـض متامـاً مـن القيـم الدينيـة
والثقافيـة السـائدة ،تخلى النـاس عـن املسـنِّني بـكل بسـاطة
حيـث قـدَّ ر الوزيـر الباكسـتاين للرفـاه االجتامعي عدد املسـنِّني
الذيـن عاشـوا دون دعـم أرسي بقرابـة  %10مـن مجتمـع
املسـنِّ ني.
غالبـاً مـا يتسـبب التَّهجير بتقويـض فظيـع للحالـة االجتامعيـة
للمسـنني وبتجاهـل النـاس لإلسـهامات الجليلـة التـي يقدمهـا
هـؤالء يف العـادة للمجتمـع .وأكرث مـا تكون مسـاهامتهم جلية
يف دورهـم الداعـم لألطفـال بـدالً مـن االسـتعاضة عن املسـنِّني
يف هـذه املهمـة ببعـض مامرسـات املجتمع اإلنسـاين.
ومييـل املسـنُّ ون يف دول العـامل النامـي إىل االسـتمرار يف العمـل
إىل نهايـة السـبعينيات مـن العمـر سـواء يف القطـاع الرسـمي
أم غير الرسـمي .وكما الحـال بالنسـبة لألجيـال الشـابة ،قـد
يكـون زوال فـرص العمـل الناتـج عـن التَّهجير محبطـاً جـداً
للـروح املعنويـة .ومـن أمثلـة الحـاالت القاسـية االسـتثنائية ما
حـدث يف مقاطعـة ليرا جنـويب أوغنـدا .ففـي ظـل غيـاب أي
استراتيجية بديلـة لتلبيـة حاجـات املسـنِّني أعلنـت الحكومـة
املحليـة أيـام الجمعـة لتكـون أيـام التسـول للمسـنِّني الذيـن
يعيشـون يف مخيمات النازحين .ومـع ذلـك ،يعـاين املسـنُّون
حقيقـ ًة مـن االنتقـال مـن الريـف إىل الحضر يف عمليـة
ترتبـط غالبـاً بالتَّهجير .وهـذا يعنـي َّأن كثيراً مـن املهـارات
التـي يتمتعـون بهـا تصبـح ال قيمـة لهـا يف البيئـة الجديـدة.
يضـاف إىل ذلـك َّأن وكاالت املسـاعدة نـادراً ما تفكـر بهم عند
التخطيـط لربامجهـا ،وهـذا شـكل مـن أشـكال التمييـز القائـم
على العمـر حتـى لـو أنـه كان غير مقصـود.

العودة

كثير مـن املسـنِّني ينتمـون إىل الفئـة التـي ترغـب يف العـودة
إىل بيوتهـم ومواطنهـم األصليـة يدفعهـم إىل ذلـك ارتباطهـم
العميـق بأرضهـم .ومـع ذلـك ،بغـض النظـر عما إذا كان
املسـنُّ ون مسـتضعفني على وجـه الخصـوص أم ال ،قـد يطلـب
املسـنُّ ون املسـاعدة للتمكـن من العـودة إىل بيوتهـم وأوطانهم
أو لحمـل الحوائـج أو املمتلـكات للعـودة .وهـذه التحديـات
صعبـة للغايـة للمسـنني الفاقديـن للدعـم األرسي أو ملـن

يرعـون أطفـاالً معالين ال يحبـون انتزاعهـم مـن األماكـن التـي
تقـدم الخدمـات لألطفـال.
ومـن املمكـن أن يكـون احتمال اضطـرار املسـنِّني إىل بنـاء أو
إعـادة بنـاء مسـاكنهم عائقـاً كبيراً أمـام عـودة املسـنِّني بعـد
تهجريهـم .فكثير مـن املسـنِّني خاصـة األكبر سـناً ليسـت
لديهـم القـدرة الجسـدية على إعادة بنـاء بيوتهـم ،ناهيك عن
التعقيـدات الكبيرة لقضايـا املالكني واإليجارات التـي تواجههم
يف الوصـول إىل األرض .ونظـراً للتزايـد السـكاين الـذي تشـهده
كثير مـن الـدول الناميـة ،تزداد الضغـوط إىل درجـة كبرية عىل
األرض الصالحـة لالسـتخدام وبذلـك يكـون هنـاك احتمال كبري
يف أن ُتنـح األولويـة للشـباب حتـى لـو كان املسـنُّون قادريـن
وراغبين يف اسـتئنافهم لنشـاطاتهم الزراعيـة.
ومـع تزايـد أهميـة النظر يف محور السـن واملسـنِّني يف التَّهجري،
على الـوكاالت اإلمنائيـة واإلنسـانية واملنظمات املحليـة
والوطنيـة والحقوقيـة أيضـاً أن تبـذل مزيـداً مـن االهتمام
لحاجـات املسـنِّني وحقوقهـم يف جميـع مراحـل دورة التَّهجير،
وال بـد مـن بـذل كل الجهـود الالزمـة لضمان تحديـد املسـنِّني
املسـتضعفني وضمان قـدرة الفاعلين املضطلعني باملسـؤوليات
الحامئيـة على الوفـاء بتلـك املسـؤوليات.
بريو كالفي -باريسيتتي  pcalvi@helpage.orgمحارض
جامعي ومستشار للسياسات لدى منظمة مساعدة املسنِّني
 HelpAgeالدولية.
هذا املقال مشتق من تقرير شامل نرشه عام  2011منظمة
مساعدة املسنِّني  HelpAgeالدولية ومركز رصد النُّزوح الداخيل
بعنوان :الجيل ا ُمله َمل :أثر
«
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التَّهجري عىل املسنِّني
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(The neglected
generation: The impact
of displacement on
)older people
http://tinyurl.com/HAINeglectedGeneration
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