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سياسة تقاسم املعونة مع املجتمعات املضيفة
)Ekai Nabenyo( إيكاي نابنيو

ُيعد توسيع نطاق مساعدات الالجئني والخدمات املقدمة لهم، لتشمل املجتمعات املضيفة، اسرتاتيجية 
للحفاظ عىل »مساحة الحامية« اإلنسانية لهم، ولكنها قد تؤدي إىل خلق آمال غري واقعية الستحقاقات 

املضيف لهم.
وميكـن أن يصبـح توزيـع املسـاعدات اإلنسـانية، يف الكثـري مـن 
سـياقات النـزوح طويـل األمـد الـذي يحصـل عـىل نطـاق واسـع، 
يواجـه  عندمـا  سـيام  ال  بعيـد،  حـدٍّ  اىل  للنزاعـات  مثـرًيا  أمـرا 
السـكان املحليـون أنفسـهم تحديـات ومكامـن ضعـف اقتصاديـة 
خاصـة بهـم، وهـم يف الوقـت عينـه غـري مؤهلـني لالسـتفادة مـن 
املسـاعدات املقدمـة لالجئـني. وبغيـَة مواجهة هذا االسـتياء الذي 
ميكـن أن يؤثـر عـىل قدرة املنظامت اإلنسـانية عىل الوفـاء بواليتها 
املتعلقـة بحاميـة الالجئـني، فقـد عمـدت الجهـات املسـاعدة عىل 
املكرّسـة  الخدمـات  مـن  كمسـتفيدين  املحليـني  السـكان  إدراج 
لدعـم  املسـاعدة  اقتصـاد  تأثـري   رفـع  وبالتـايل  لالجئـني،  ابتـداء 
التنميـة املحليـة. غـري أّن اسـتقراء تاريـخ مخيـم كاكومـا لالجئـني 
الحـّد  التـي تهـدف إىل  بـأّن هـذه االسـرتاتيجية،  يف كينيـا ينـذر 
مـن التوّتـر بـني النازحـني والسـكان املحليـني، قـد تجلـب مخاطـر 

إضافيـة عـىل املـدى الطويـل.

العالقات بني الالجئني واملضيفني يف مقاطعة توركانا 
)Turkana(

عـىل مـدى عقـود مـن الزمـن، اتسـمت العالقـات بـني الالجئـني 
وامُلِضيفـني يف مخيـم كاكومـا بوجـود توتـرات منخفضة املسـتوى، 
تتصاعـد  الطرفـني،  بـني  فعليـة  مواجهـات  عنـد حصـول  أنـه  إال 
 ،2017 عـام  ففـي  العنـف.  حـد  إىل  لتصـل  برسعـة  التوتـرات 
 Eastern( االسـتوائية  رشق  املنطقـة  مـن  الجـئ  طالـب  أقـدم 
Equatoria( املجـاورة يف جنـوب السـودان عـىل مهاجمة خمسـة 
طـالب مـن توركانـا وقتلهـم باإلضافـة إىل حـارس ليـيل يف مدرسـة 
تقـع  التـي   )Lokichoggio( لوكيشـوجيو  مـن  بالقـرب  ثانويـة 
عـىل بعـد حـوايل 100 كيلومـرت مـن كاكومـا )Kakuma(. أَوَقَفت 
اختطافـه  تـّم  أّنـه  إال  الحجـز،  إىل  واقتادتـه  امُلعتـدي  الرشطـة 
مـن زنزانتـه وقتلـه عـىل يـد حشـد محـيل1. ويف عـام 2018، سـار 
الجئـون صوماليـون باتجـاه بلـدة كاكومـا )Kakuma( لالحتجـاج 
عـىل انعـدام األمـن يف املخيـم، وذلـك بعـد سلسـلة مـن عمليـات 
السـطو واالغتصـاب والقتـل الليليـة. لكنهـم ُووِجهـوا عنـد نهـر 
تـاراك )Tarac River( مـن قبـل متظاهـري توركانا الذيـن اعتربوا 
أن الالجئـني يشـكلون تهديـًدا لألعـامل التجاريـة املحليـة. فـكان 
لزامـا حصـول التدخـل العسـكري للفصـل بـني الطرفـني يف تلـك 
املواجهـة. ويف اآلونـة األخرية، أثـار ازدياد أعـداد األعضاء املنضمني 

لـدى  الغضـب  املخيـم  +  داخـل   LGBTIQ امليـم  إىل مجتمـع 
السـكان املحليـني، وأدى ذلـك إىل وقـوع بعـض حـوادث العنـف 

التـي ارتكبهـا السـكان املحليـون بحـق أعضـاء املجموعـة. 2 

يتمثـل أحـد أكـرث مصـادر التوتـر تحديـدا يف شـعور العديـد مـن 
السـكان املحليـني أنهـم مل يسـتفيدوا بشـكل جـدّي مـن وجـود 
أراضيهـم  عـن  تخلـوا  أنهـم  مـن  الرغـم  عـىل  بينهـم،  الالجئـني 
ومراعيهـم حيـث تـّم بنـاء املخيـامت. وعـالوة عـىل ذلـك، فإّنـه 
مـن غـري األخالقـي، مـن وجهـة نظـر سـكان توركانـا الذيـن يتمّيز 
ـر  ُتوفِّ أسـلوب حياتهـم املجتمعـي مِبشـاركة املـوارد املتاحـة، أن 
 )UNHCR( املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئـني
السـكان املحليـون مـن  بينـام يكافـح  الدعـم األسـايس لالجئـني، 
أجـل الحصـول عـىل دعـم حكومـي ضئيـل جـدا. وهـذا الشـعور 
عنـد السـكان املحليـني تـم التعبـري عنه بشـكل واضـح يف رسدّيات 
ظهـرت يف بدايـة العقـد األول مـن القـرن الحـادي والعرشيـن، إذ 
أملحـت إىل أنـه مـن األفضـل أن يكـون الشـخص الجًئـا عـىل أن 

3 .)Kakuma( كاكومـا  يف   )Turkana( توركانيـا  يكـون 

عـىل املسـتوى الرسـمي، تنـّص واليـة املفوضيـة السـامية لألمـم 
الحاميـة  توفـري  عـىل   )UNHCR( الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة 
لالجئـني، بينـام تقـع مسـؤولية حـّل قضايـا املجتمـع املحيل ضمن 
اختصـاص الحكومـات الوطنيـة وحكومـات املقاطعـات يف البـالد. 
توركانـا  أن  نجـد  كينيـا،  تاريـخ  يف  النظـر  إمعـان  عنـد  أّنـه  اال 
كانـت عرضـة للتجاهـل يف جـدول أعـامل التنميـة الوطنيـة. لـذا، 
عندمـا بـدأت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني 
)UNHCR( عملياتهـا يف كاكومـا ورشعـت يف تقديـم املسـاعدة 
إقليـم توركانـا )Turkana(، توّلـد  الذيـن يعيشـون يف  لألجانـب 
لـدى العديـد مـن السـكان املحليـني الشـعور باإلقصـاء، وتفاقـم 

ذلـك الشـعور بسـبب التاريـخ الطويـل مـن التهميـش.

مفهوم التامسك يف سن القوانني ووضع الربامج 
التوتـرات  لتخفيـف  اإلنسـانية جهودهـا  املنظـامت  بذلـت  لقـد 
العالقـات اإليجابيـة بـني الالجئـني مـن جهـة ومجتمـع  وتعزيـز 
توركانـا )Turkana( مـن جهـة أخـرى، وقـد ِصيـغ ذلـك يف أغلـب 
األحيـان تحـت شـعار »التعايـش السـلمي«.4 وتضمـن ذلـك، يف 
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البدايـة، وضـع ترتيبـات رضوريـة أتاحـت فرصـة وصـول برامـج 
الكينيـني املحليـني. وقـد  الالجئـني والخدمـات املقدمـة لهـم إىل 
هـذه  مثـل  عـىل  األخـرية،  اآلونـة  يف  الرسـمي،  الطابـع  ُأضفـي 
الرتتيبـات يف سياسـات عـدة مثل اطار االسـتجابة الشـاملة لالجئني 
لعـام 2016، وخطـة كالوبيـي )Kalobeyei( للتنميـة االجتامعيـة 
مفهـوم  ادراج  تـم   كـام   5  .2018 لعـام  املتكاملـة  واالقتصاديـة 
الالجئـني  ميثـاق  خـالل  مـن  الترشيعـات  يف  السـلمي  التعايـش 
دت عـدة بنـود يف امليثـاق اسـرتاتيجيات  لعـام 2021، حيـث َحـدَّ
للمؤسسـات  املشـرتك  االسـتخدام  ذلـك  يف  مِبـا  السـالم،  لتعزيـز 
واملرافـق واملسـاحات العامـة بني الالجئـني واملجتمعـات املضيفة. 
»التامسـك  أجنـدة  مـع  األهـداف  هـذه  مـن  العديـد  وتنسـجم 
االجتامعـي« الناشـئة يف صنـع سياسـات الالجئني، هـذا بالرغم من 
أن املصطلحـات القدميـة يف كينيـا قد ظلت عالقة وتـراوح مكانها. 

وتتمثـل إحـدى املشـكالت يف أنـه مـع إضفـاء الطابـع الرسـمي 
سياسـة  إطـار  يف  وتطبيعـه  السـلمي  التامسـك   مفهـوم  عـىل 
بشـأن  والتوقعـات  اآلمـال  تزايـدت  كينيـا،  يف  العامـة  الالجئـني 
»اسـتحقاقات املضيـف«. وكـام هـي الحـال يف مناطـق اسـتضافة 
الالجئـني يف مناطـق أخـرى مثـل داداب )Dadaab( يف مقاطعـة 
 )Kakuma( فإّن السـكان املحليـني يف كاكوما ،)Garissa( غاريسـا
اسـتخدموا، بشـكل متزايـد، الخطـاب الرتويجي االنفعـايّل، وأحياًنا 
التـي  املنظـامت  خدمـات  مـن  باالسـتفادة  للمطالبـة  العنـف، 
تعمـل عـىل أراضيهـم. وقـد أعربـت الجهـات اإلنسـانية الفاعلـة 
مـت  عـن قلقهـا إزاء  هـذه التدخـالت املربكـة لعملهـا. وقـد ُنظِّ
بعـض هـذه األنشـطة مـن قبـل جهـات سياسـية محليـة فاعلـة 
قّدمـت نفسـها بوصفهـا مدافعـة عـن املجتمـع املحـيل. وحـاول 
آخـرون توجيـه »اسـتحقاقات املضيـف« كالوظائـف أو مشـاريع 
مناقصـات البنـاء إىل فائـدة شـبكاتهم الخاصـة. وقـد ترافـق هـذا 
التسـييس للمسـاعدات مـع خيبـة أمـل بسـبب التوقعـات التي مل 
تكن مسـتوفاة ملكاسـب املضيـف، باإلضافة إىل عـدم الرضا الناجم 
عـن عـدم التكافؤ باالسـتفادة من املكاسـب  بـني مختلف طبقات 

 6 .)Turkana( سـكان توركانـا

امليض قدما بأجندة »التعايش السلمي« يف كينيا
عـىل الرغـم مـن هـذه التعقيـدات، فإن أجنـدة التعايش السـلمي 
يف توركانـا تبـرّش بالخـري؛ إذ إن هنـاك تاريًخـا طويـاًل مـن التجـارة 
واملضيفـني.  الالجئـني  بـني  الـزواج  وحتـى  االقتصـادي  والتعـاون 
لكـن يتوّجـب عـىل  صّنـاع السياسـة  تعزيـز األسـس القانونيـة 
النتـامء الالجئـني يف كينيـا. فعىل الرغم مـن الجهـود املبذولة لرفد 
الالجئـني بفـرص اقتصاديـة صغرية داخـل منطقة املخيـم، إال أنهم 
مـا زالـوا حتـى اللحظـة محرومـني مـن حريـة التنقـل والحـق يف 
العمـل مـا مل يتمكنـوا مـن الحصـول عـىل تصاريـح خاصـة لهـذه 

الغايـة. إّن أهـداف التعايـش تتطلب حداً  معيناً من املسـاواة بني 
املجموعـات املختلفـة، وهـو األمر الذي يجب أن تجـرّسه الحقوق 

لالجئني.  القانونيـة 

وعـىل نحـو متصـل، فـإّن مشـاريع التعايـش السـلمي قـد رّكـزت، 
بشـكل كبـري حتـى اآلن، عـىل األبعـاد االقتصاديـة يف العالقات بني 
املسـاعدات  املضيفـني والالجئـني، والتـي تشـمل االسـتفادة مـن 
كجزء من االسـتثامر يف التنمية املحلية. إال أن اسـتثامر املسـاعدات 
وهـو  للمضيفـني،  مـورداً  املخيـم  سـيجعل  املحليـة  التنميـة  يف 
مـا ُينـِذر بـأن ُينظـر إىل الالجئـني عـىل أنهـم أقـل مـن أن يكونـوا 
سـكاناً مشـاركني للمضيفـني، ولكن رمِبـا أكرث كسـلعة تجلب فائدة 
للمجتمـع املضيـف. ويف الوقـت الـذي قـد يكـون أفـراد املجتمـع 
املضيـف سـعداء باسـتمرار إقامـة الالجئـني فقـد يعتـادون عـىل 
حقوًقـا  منحهـم  معارضـة  يف  ويسـتمرون  املخيـامت  يف  بقائهـم 
أكـرب، األمـر الـذي سـيفيض إىل دوام الفصـل – يف أعـني أهل نريويب 
وأماكـن أخـرى يف كينيا - بـني الالجئني من جهـة، واملزايا املصاحبة 
لوجودهـم مـن جهـة أخـرى. وقـد يـؤدي مثل هـذا السـلوك عىل 
لتعزيـز  املبذولـة  للجهـود  العرقلـة  مـن  مزيـد  إىل  الواقـع  أرض 

الرتابـط االجتامعـي عـىل املـدى الطويـل.
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