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التشـاريك مـع الجهـات الحكوميـة تقديـم نظـام حاميـة اجتامعية 
أكـرث شـموالً. 2 كـام يتطلـب التعلـم مـن آليـات التضامـن القامِئـة 
مالَءمـة  أكـرث  اسـتجابة  توفـري  إىل  تنحـو  التـي  ودعمهـا، خاصـة 
للسـياق عـىل األرض ومراعـاة بشـكل أفضـل للنـزاع. 3 وعالوة عىل 
ذلـك، ميكـن أن يسـاعد اعتـامد أسـاليب اسـتهداف أكـرث منهجيـة 
وشـفافية الجهـات الفاعلـة يف مجـال تقديـم املعونة عـىل معالجة 
غـري  للتوزيـع  ]املسـتهدفني[  تصـورات  عـن  الناتجـة  التوتـرات 

للمسـاعدات. العادل 

 وطفه نجدي
 Issam Fares منسقة مرشوع وباحثة، معهد عصام فارس

للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة األمريكية يف بريوت

 ،Bourj Hammoud 1. حاضنة األمم املتحدة )2017( نبذة عن حي نبعة: برج حمود
bit.ly/nabaa-profile-ar بريوت

2. اليجال أ )2022(. الهروب من الدلف إىل تحت املزراب: لبنان، األزمة املالية، أزمة 
 ، EuroMesco N.24 ونظام الحامية االجتامعية، مجلة دراسة السياسة COVID-19

املعهد األورويب للبحر األبيض املتوسط.
3. حداد، إس و ألياغا إل وأتري إل )2018( »بناء السالم يف استجابات الالجئني: الالجئون 

السوريون يف لبنان«، مركز العامل األكرث أمنا )Saferworld( واملركز اللبناين للدراسات 
bit.ly/saferworld-Syrian-refugees )LCPS( السياسية

السياسات غري املتسقة واألولويات املتناقضة يف كينيا
)Michael Owiso( مايكل اوويسو

إلنشاء  متزامنة  دعوات  مع  الالجئني؛  شؤون  إدارة  يف  متناقضة  سياسات   ،2013 عام  منذ  كينيا،  تبنت 
مخيامت وتعزيز االندماج االجتامعي واالقتصادي وإغالق املخيامت التي تؤثر سلبا عىل كل من الالجئني 

واملجتمعات املضيفة.

ــات  ــق تطلع ــدف إىل تحقي ــب أن ته ــة يج ــات العام إّن السياس
األفــراد واملجموعــات. ولكــن، رمِبــا يتســم رســم السياســات 
ــدان  ــياً - بفق ــدة سياس ــية املعق ــات املؤسس ــا - يف البيئ أو تبنيه
البصــرية حــول األهــداف العامــة املشــرتكة. وقــد فرضــت كينيــا، 
منــذ تســعينيات القــرن املــايض )1990s(، سياســة متشــددة فيــام 
يتعلــق بتخييــم الالجئــني ]عــىل أرضهــا[. ولكــن يف تحــول واضــح 
عــام 2017 باتجــاه تبنــي سياســة االندمــاج، أصبحــت كينيــا دولــة 
 ،1)CRRF( رائــدة يف تنفيــذ اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئــني
كــام تعهــدت مِبواصلــة سياســات االعتــامد عــىل الــذات واالندماج 
االجتامعــي واالقتصــادي لالجئــني. فاحتــوى قانــون الالجئــني لعــام 
2021 يف طياتــه عــىل سياســات االندمــاج واقامــة املخيــامت 
ضمــن تركيبــة تحمــل يف ثناياهــا، عــىل مــا يبــدو، توجهــات 
الوضــع هنــاك  سياســية متناقضــة. 2 ومــام زاد مــن تعقيــد 
أن الحكومــة املركزيــة قــد وجهــت نــداءات متكــررة إلغــالق 
لالجئــني،   )Kakuma( وكاكومــا   )Dadaab( داداب  مخيمــي 
وهــام املخيــامن املضيفــان ألكــرث مــن 80٪ مــن الالجئــني وطالبــي 

ــا.  ــوء يف كيني اللج

ــات  ــري التزام ــتطيع تفس ــف نس ــات، كي ــذه التناقض ــوء ه يف ض
الحكومــة الكينيــة؟ وكيــف تؤثــر هــذه السياســات عــىل العالقــات 
ــة عــىل املقابــالت  بــني الالجئــني واملضيفــني؟ تســتند هــذه املقال
املجتمــع  وأفــراد  الالجئــني  مــع  أُجِرَيــت  التــي  واملناقشــات 
املضيــف يف مخيــم كاكومــا )Kakuma(، باإلضافــة إىل املقابــالت 

ــف  ــن أجــل توصي ــك م ــة، وذل ــي املعون ــع مقدم واملناقشــات م
ــاك مؤخــرا.  ــي نشــأت هن ــة الت فضــاء السياســة املتباين

السياسات املتضاربة: تشييد املخيامت واالندماج 
وإغالق املخيم

عــام  لالجئــني يف  قانــون شــامل  أول  كينيــا  ُتصــِدر  أن  قبــل 
ــة الحركــة والعمــل  ــاك يتمتعــون بحري ــون هن 2006، كان الالجئ
واالندمــاج يف املجتمــع الكينــي. لكــن بعــد وصــول أعــداد كبــرية 
مــن الالجئــني الفاريــن مــن الحــرب واملجاعــة يف إثيوبيــا وجنــوب 
 ،)1990s( الســودان والصومــال يف تســعينيات القــرن املنــرصم
ــة. لقــد ُأنِشــئ مخيــام  ــُع تلــك السياســة تحــت الرقاب ــَد وْض أُعي
ــا خــالل  ــا )Kakuma( يف شــامل كيني داداب )Dadaab( وكاكوم
تدفــق الالجئــني ذاك، فاســتوعبت كينيــا منــذ ذلــك الحــني عــدًدا 
ــك مــن خــالل  ــي اللجــوء، وكان ذل ــني وطالب ــًدا مــن الالجئ متزاي
ــع  ــني، م ــة الالجئ ــن حرك ــد م ــامت تح ــة يف املخّي ــة صارم سياس

ــني بشــكل خــاص.  ــني الصومالي ــود تســتهدف الالجئ قي

وعــىل الرغــم مــن سياســة إقامــة املخيــامت الصارمــة لديهــا، فقــد 
ــني  ــتجابة لالجئ ــاملة« لالس ــتجابة الش ــار االس ــا »إط ــت كيني تبن
)CRRF( يف عــام 2017، وتعهــدت بإدمــاج مســاعدة الالجئــني يف 
خطــط التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا، وتعهــدت كذلــك بتوفــري 
الحقــوق والفــرص املتســاوية لالجئــني والعائديــن واملضيفــني 
وغريهــم ممــن يعيشــون يف املناطــق املتــرضرة مــن النــزوح، 
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ًتا   َتعجُّ األسواُق يف مخيِم »كاكوما« لالجئنَي بالتفاعِل االجتامعيِّ والتباُدِل االقتصاديِّ بني الالجئنَي وكذلك بني الكينّينَي، لكنَّها تفتقُر إىل البنيِة التحتيِة بسبِب إرصاِر الحكومِة عىل أن يبقى املخيُم ُمؤقَّ

)Asrat Tolossa املصدر: رسات طولوسا(

ــة  ــق الرفاهي ــم وتحقي ــق اعتامدهــم عــىل ذاته ــك لتحقي وذل
لهــم. لــذا، احتــل تنفيــذ إطــار االســتجابة الشــاملة لالســتجابة 
ــتضيفة  ــات املس ــدارة يف املقاطع ــز الص ــني CRRF مرك لالجئ
ــث  ــا )Turkana(، حي ــني يف غاريســا )Garissa( وتوركان لالجئ
وضعــت كلٌّ منهــام خطــط تنميــة اجتامعيــة واقتصاديــة 
محليــة خاصــة بهــا. 3كــام كانــت كينيــا رائــدة كذلــك يف 
الصلــة، مثــل إعــالن جيبــويت  اإلقليميــة ذات  االتفاقيــات 

ــني.  ــم الالجئ ــاص بتعلي الخ

وعــىل الرغــم مــن هــذا كلــه، فقــد أعلنــت كينيــا مــرارًا 
نيتهــا إغــالق مخيامتهــا وإعــادة معظــم ســكان املخيــامت إىل 
ــا  ــة- عندم ــة الكيني ــتخدمت الحكوم ــة. واس ــم األصلي بلدانه
أبريــل  يف   )Dadaab( داداب  معســكرات  إغــالق  حاولــت 
2015 ومــرة أخــرى يف عــام 2016- حجــة الهجــامت اإلرهابيــة 
ومخــاوف األمــن القومــي ذات الصلــة بجامعــة الشــباب 
)Al-Shabaab( املتمــردة واملتمركــزة يف الصومــال. فأصــدرت 
ــا  ــدة 14 يوًم ــذارًا مل ــارس 2021، إن ــة، يف م ــلطات الكيني الس
ملفوضيــة األمــم املتحــدة لالجئــني )UNHCR( لوضــع خطــة 
.)Kakuma( وكاكومــا )Dadaab( إلغــالق مخيمــي داداب

تضارب السياسات
لقــد أنتَجــت العالقــة بــني هــذه السياســات الثــالث - املخيــامت 
والتكامــل وإغــالق املخيــم - ثالثــة تناقضــات. كان األول - واألكــرث 
وضوًحــا مــن بينهــا جميعــا - هــو التناقــض بــني سياســة تشــييد 
ــو  ــاين فه ــض الث ــا التناق ــم. أم ــالق املخي ــة إغ ــامت وسياس املخي
بــني سياســة بنــاء املخيــامت وسياســة التكامــل االجتامعــي 
ــامد  ــن تعهــد كينيــا تعزيــز اعت ــم م ــىل الرغ واالقتصــادي؛ فع
ــرّم  ــا تج ــم لديه ــة التخيي ــهم، إال أن سياس ــىل أنفس ــني ع الالجئ
التنقــل خــارج املخيــامت دون ترصيــح، كــام يخلــق قانــون 
ــىل  ــوين ع ــل القان ــني العم ــق يف تأم ــا عوائ ــاص به ــرة الخ الهج
أرضهــا. فتعيــق هــذه القيــود بشــكل كبــري فــرص االندمــاج 

ــهم. 4 ــىل أنفس ــني ع ــامد الالجئ ــادي واعت االقتص

بــني  التناقــض  فهــو  واألكــرث غرابــة،  الثالــث،  التناقــض  أمــا 
ــم يف  ــالق املخي ــة إغ ــي سياس ــاج وتبن ــز[ االندم ــة ]تحفي سياس
آٍن؛ فالحكومــة الكينيــة قــد دعــت مــرارًا إىل إغــالق املخيــم 
عــىل الرغــم مــن أنهــا مــن الــدول املوقعــة عــىل مجموعــة مــن 
ــني  ــاج الالجئ ــة اندم ــري عملي ــة لتوف ــة واإلقليمي ــوك الدولي الصك
وتســهيلها. وقــد كشــفت املقابــالت التــي أجريــت يف مَتــوز مــن 
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عــام 2021 عــن الحــرية بــني الالجئــني الذيــن يشــعر كثــري منهــم 
بعــدم االســتقرار جــراء األخبــار املتناقلــة، كــام أوضــح ذلــك أحــد 
الوافديــن الجــدد إىل مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، بقولــه:

 )Dadaab( ســمعت يف األخبــار أنه ســيتم إغــالق مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma(. لقــد تفاجــأت. لقــد ُنِقلنــا مؤخــًرا إىل 
مســتوطنة كالوبيــي )Kalobeyei(، واآلن يريــدون إغــالق جميــع 

املخيــامت؟

لقــد كان لدعــوات إغــالق املخيــامت هــذه تداعيــات اجتامعيــة 
ــد مــن املشــاركني  ــنيَّ العدي ــة خطــرية؛ فقــد َب ونفســية واقتصادي
ــر  ــال ليســتطيعوا تطوي ــا طوي ــه اســتغرقهم وقًت يف االســتطالع بأن
شــبكات عالقــات شــخصية التــي يخشــون أن تتــرضر إذا مــا 
ــن  ــيحدث مل ــام س ــام تســاءل آخــرون ع ــامت. بين ــت املخي أُغِلَق
تزوجــوا مــن جنســية مختلفــة: فهــل ســتؤدي العــودة املســتهدفة 

إىل تقســيم أرسهــم؟

حّل التضاربات؟
ــن  ــا م ــة يف كيني ــني املتبع ــات الالجئ ــات يف سياس ــأ التناقض تنش
ــال  ــي ط ــني الت ــتضافة الالجئ ــتجابة الس ــني االس ــع ب ــا الجم نيته
ــورة  ــة الدوليــة املتط ــي األنظم ــا يف تبن ــالد ونيته ــا يف الب أمده
ــذا،  ــني CRRF. ل ــادرة اإلطــار الشــامل لالســتجابة لالجئ ــل مب مث
ــة  ــني أطرهــا القانوني ــا إىل إيجــاد تناغــم منســجم ب ــاج كيني تحت
ــق  ــتطيع تحقي ــى تس ــني حت ــتضافة الالجئ ــول اس ــة ح والتنظيمي

ــات. ــجام السياس ــن انس ــول م ــتوى مقب مس

ــال  ــة مارش ــي »خط ــرية إىل تبن ــة األخ ــامم يف اآلون ــّول االهت تح
اقرتحــت  والتــي   ،)Marshall Plan for Africa( ألفريقيــا‹‹ 
 )Dadaab( الحكومــة الكينيــة مــن خاللهــا نقــل مخيمــي داداب
وكاكومــا )Kakuma( إىل قــرى الالجئــني التــي تتوافــر فيهــا البنيــة 
ــاه والطاقــة واألمــن  ــة يف مجــاالت التعليــم والصحــة واملي التحتي
ــق  ــق املتف ــة الطري ــر خارط ــة5. وتوف ــق معين ــان يف مناط واألم
عليهــا مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتتحــدة لشــؤون الالجئــني 
UNHCR أحكاًمــا تتعلــق بالعــودة الطوعيــة اآلمنــة أو االنتقــال 
إىل دول ثالثــة وكذلــك خيــار التقــدم بطلــب الحصــول عــىل 
 .)EAC( الجنســية الكينيــة لالجئــني مــن مجموعــة رشق إفريقيــا
ــا،  ويتمتــع طالبــو اللجــوء يف كينيــا مِبوجــب هــذه الخطــة، نظرًي
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــل والتعلي ــق يف العم ــل والح ــة التنق بحري

ــة إىل الحــق يف إنشــاء عمــل تجــاري.  باإلضاف

ــني،  ــرى الالجئ ــامت إىل ق ــن املخي ــال م ــة االنتق ــع عملي ولترسي
ولتمكــني الالجئــني مــن مواصلــة االعتــامد عــىل الذات واملســاهمة 

يف اقتصــاد الدولــة املضيفــة، وجــب تقديــم أرض لالجئــني للزراعــة 
ــاه  ــت تج ــزم الصم ــن خطــة مارشــال تلت ــئ. ولك ــاء املالج وبن
مــا يتعلــق مِبوضــوع »الســيطرة عــىل املناطــق املخصصــة« 
لالجئــني، املنصــوص عليهــا يف قانــون الالجئــني لعــام 2021. 6 
وهكــذا يســتمر التناقــض الثــاين  بــني بنــاء املخيــامت والتكامــل 
االجتامعــي واالقتصــادي. كــام تســتثني خطــة مارشــال أيًضــا 
الالجئــني الصوماليــني خاصــة مــن خيــار الحصــول عــىل الجنســية، 
ــا  ــة رشق إفريقي ــًوا يف مجموع ــت عض ــال ليس ــك ألن الصوم وذل
)EAC(. لــذا، مــن املرجــح أن تكــون معــدالت إعــادة التوطــني يف 
بلــد ثالــث متدنيــة، األمــر الــذي يــرتك الالجئــني الصوماليــني أمــام 
خيــار واحــد، أال وهــو: العــودة الطوعيــة إىل الوطــن. ولكــن عنــد 
دراســة تاريــخ العــودة الطوعيــة إىل الصومــال منــذ عــام 2014، 
يتبــنّي أّن العديــد مــن الالجئــني العائديــن إىل بالدهــم يعــودون 
مجــددا إىل كينيــا هربــا مــن تحديــات عديــدة يف الصومــال مثــل 
انعــدام األمــن ونقــص الفــرص االقتصاديــة وصعوبــة الوصــول إىل 
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