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رين من كوسوفا األلبان الفقراء الذين استضافوا ُمهجَّ
برييل نيكلسون

األلبانية عدم  القرى  األقل من  التي تفضل واحدة عىل  التجارب  الكوسوفاريني من  املهّجرين  استضافة 
تكرارها. 

يف أحـد أيـام عـام 2001، ُزرُت جـارًة سـابقة يف بيتهـا الصغـري 
صورهـم  ألبـوم  واشـتمل  ألبانيـا.  يف  غرفتـني  مـن  املؤلـف 
العائـيل عـىل صـور للعائلـة الكوسـوفارية1 التـي اسـتقبلوها 
ـرَت مـن كوسـوفا نهايـة مـارس/آذار عـام 1999.  بعدمـا ُهجِّ
وُحـرِشت كل عائلـة تتكـون مـن أربعـة أفـراد داخـل غرفـة 
يف  بصنبـور  واحـدة  مغسـلة  تشـاركوا  كـام  واحـدة،  صغـرية 
حجـرة غسـل األطباق إضافة لـدورة املياه البدائيـة الخارجية. 
وكان مـن الصعـب تخّيـل كيـف عاشـوا بهـذه الطريقـة طوال 

شـهَرين. 

أّمـا الكوسـوفاريون الذيـن قدموا عـام 1999 وتربطهـم قرابة 
ألبانيـا  يف  الشـيوعية  الفـرتة  خـالل  انفصلـوا  الذيـن  بأولئـك 
فبَقـوا معهـم، لكـنَّ معظمهـم حصـل عـىل مـأوى مـن أنـاس 
ال يعرفونهـم، مثـل جـاريت التـي كانـت واحـدة منهـم. وتعـد 
القانـون  مبـادئ  أهـم  الغربـاء،  ضيافـة  خصوصـاً  الضيافـة، 
األلبـاين العـريف غـري املكتـوب وأعـىل قيمـه، فالضيافـة تعبـري 
عـن كل مـا هـو الئـق ومالئـم وتعـد معيـاراً لقيـاس سـمعة 
العائلـة األلبانيـة كـام يسـتخدمها األلبان ليقيسـوا بهـا صيتهم 

الناس.  بـني 

الضيـوف  سـيلقى  يوَمـني  أو  بيـوٍم  وبعـده  الوصـول  وعنـد 
اهتاممـًا مـن مضيفيهـم، كـام سـتقّدم نسـائهّن يـد العـون يف 
األعـامل املنزليـة. ثـم سـيصلون إىل اتفـاق فيـام بينهـم حـول 
الكيفيـة التـي سيشـارك بهـا الضيـوف يف تدبري شـؤون البيت. 
بيـت  العابـرون إىل  الغربـاء  املـاض، عندمـا كان يؤخـذ  ويف 
خـاص لعـدم وجـود نـزل يف الجـوار كانـوا يدفعـون مقابـل 
ذلـك كـام لـو كانـوا يف نـزل. وباملثـل، سـيكون متوقعـاً مـن 
البيـوت، كـام  إبقائهـم يف  املـال مقابـل  يدفعـوا  أن  الغربـاء 
قادريـن  كانـوا  إن  التكاليـف  يسـهموا يف  أن  عـادالً  سـيكون 
أفضـل حـاالً مـن  عـىل ذلـك. ويعـد الكوسـوفاريون عمومـاً 
حـواالت  تلقـوا  الذيـن  أولئـك  خصوصـاً  األلبـان،  مضيفيهـم 
ذلـك،  ومـع  أخـرى.  أماكـن  يف  عائالتهـم  أفـراد  مـن  ماليـة 
فقـدت العائلـة التـي اسـتقبلتها جـاريت مصـدر الدخـل الـذي 
كانـت تعتمـد عليـه بعـد طردهـم مـن كوسـوفا، وهـذا مـا 

إلطعامهـم.  دفعهـا 

عيشـة  جـاريت  أرسة  عاشـت  العاديـة،  األوقـات  يف  وحتـى 
الكفـاف. فوظيفـة زوجهـا كانـت مبـردود يسء وقطعـة األرض 
لألبقـار  التـن  مـن  يكفـي  مـا  تنتـج  تـكاد  ال  كانـت صغـرية 
تلبـي  التـي كانـت  الخـرضاوات األخـرى  والفاصوليـا وبعـض 
احتياجاتهـم ال أكـرث. وعالوة عـىل ذلك، وصل الكوسـوفاريون 
يف نهايـة فصـل الشـتاء عندمـا كانـت مخـازن محصول السـنة 

املاضيـة قريبـة مـن النفـاد. 

الالجئـني،  يسـتقبلوا  أن  القريـة  سـكان  إىل  ُطِلـَب  وعندمـا 
فهمـوا أنهـم سـيتلقون بعـض املسـاعدات املاليـة كـام قالـت 
املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  تعهـدت  إذ  جـاريت،  يل 
 10 مقـداره  جـداً  متواضـع  مبلـغ  بدفـع  الالجئـني  لشـؤون 
دوالرات أمريكيـة عـن كل شـخص ولـكل أسـبوع للعائـالت 
التـي اسـتقبلت الالجئـني كنـوع مـن املشـاركة يف التكاليـف. 
وكان ذلـك مـن العوامل التـي أخذها القرويون بعـني االعتبار 
يف تقييمهـم ملـدى قدرتهـم عـىل تحّمـل اسـتضافة الالجئـني. 

ولكنهـم مل يحصلـوا عـىل أي أمـوال. 

ومـع كل أسـبوع َمـّر أصبـح الوضـع املـايل ألرسة جـاريت أكـرث 
سـوءاً. فعاجـاًل أم آجـاًل، سـيصلون إىل نقطـة لن يتمكنـوا فيها 
ال مـن إطعـام ضيوفهـم وال حتـى إطعـام عائالتهم. وسـيكون 
يف  الطعـام  كميـة  تقـل  أن  مبجـرد  للضيـوف  واضحـاً  ذلـك 
أطباقهـم. وال بـد مـن أنَّ الوضـع أحرجهـم إذ شـعروا أنَّهـم 
يجلبـون الضائقـة عـىل األرسة املضيفة. ثم يف أحـد األيام، بعد 
شـهرين مـن اسـتضافتهم، وبـدون أي تحذيـر أعلـم الضيـوف 
جـاريت أنهـم راحلـون إذ رّتبـوا لالنتقال إىل بيـت عائلة أخرى. 
لـذا، غـادروا دون أن يقولـوا “شـكراً” كام قالت جـاريت. وهذا 
أكـرث مـا آملهـا. وعندمـا سـألتها مـا إذ تلّقـت أي مـن األمـوال 

التـي وعـدت بهـا همسـت يل “ال” وهـذا آملهـا أيضـاً. 

السـامية لألمـم  املفوضيـة  التـي تعهـدت  األمـوال  ومل تصـل 
املتحـدة لشـؤون الالجئني بدفعهـا كجزء مـن برنامجها ألولئك 
الـذي كانـت تسـتهدفهم يف أي مـكان حتـى يونيو/حزيـران 
عندمـا عـاد أغلـب الالجئـني إىل كوسـوفا. وكان هنالـك أيضـاً 
ُقـرى ُأغفلـت تامـاً. وهذا بال شـك تسـبب مبعانـاة أعظم مام 
قـّدر مجتمـع املسـاعدات الدوليـة. فام بـدا غري مهم بالنسـبة 
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كان  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  للمفوضيـة 
يف واقـع األمـر خسـارة كبـرية لألشـخاص املعنيـني بهـا. وبعـد 
مـا يزيـد عـن عقـد مـن الزمـان، أعلنـت صحيفـة ألبانيـة أن 
متقاعـداً يف قريـة خـارج بلـدة كوكـس حيـث ُدفعـت تلـك 
األمـوال بينـام القـرى املحيطـة مل تحصـل عـىل يشء أخـذ عىل 
عاتقـه مقاضـاة األمـم املتحـدة. وكانـت تلـك قضيـة ميـؤوس 

منهـا ولكـن القرويـون كانـوا يعملـون لصالحهـا بجدّيـة. 

  beryl6b@yahoo.co.uk برييل نيكلسون 
عاملة اجتامع ومؤرِّخة اجتامعية 

 www.beryl-nicholson.co.uk

1.  استخدم الكاتب التهجئة األلبانية للكلمة )كوسوفا/كوسوفاري( ألنَّها هكذا وردت 
عىل لسان جميع األشخاص املذكورين وهي اآلن التهجئة األلبانية الرسمية املعتمدة عند 

اإلشارة إىل كوسوفا وشعبها.

استضافة النَّازحني: الضيف واملضيف 
سينثيا كارون

رة شكاًل معروفاً من أشكال اإليواء للعائالت يف مرحلة تهجريها.  أصبحت استضافة أرسة محلية لعائلة ُمهجَّ
الحكومات  مساعدة  شأنه  من  املضيفة  واألرس  النازحني  من  كل  يعيشها  التي  االستضافة  تجربة  وفهم 

واملنظامت اإلنسانية عىل إيجاد أنشطة برنامج ُتعزِّز نجاحه واستدامته.
قـد تخـرج تجربـة اسـتضافة األرس النَّازحة يف منـازل األرس املحلية 
يف شـكل عفـوي أو مخطـط له، وميكن أن تحدث هذه االسـتضافة 
كخطـوة أوىل أو كمرحلـة وسـطى يف عمليـة اسـتضافة النَّازحـني 
متعـددة املراحـل، وغالبـاً مـا تبـدأ هـذه الخطـوة قبـل وصـول 
الفاعلـني اإلنسـانيني وتسـتمر مطـوالً عقـب مغادرتهـم. ومـن بني 
مـا يدفـع أحدهـم السـتضافة آخـر دون انتظـار مقابـل العـادات 
منطقيـة  وافرتاضـات  الضيافـة  ُحْسـِن  عـن  املوروثـة  الثقافيـة 
ملسـاعدة املحتاجـني أو رد اإلحسـان باإلحسـان. ومثـال ذلك األرس 
الرسيالنكيـة التـي اعتـادت تلقائيـاً عـىل اسـتضافة أرس النَّازحـني 
بفعـل الحـرب، فقـد ذكـرت تلـك العائـالت إنَّ قـرار االسـتضافة 
كان نابعـاً مـن جهلهـا ملصريهـم يف املسـتقبل: »مـاذا لـو وجدنـا 
أنفسـنا يف الوضـع ذاتـه؟ ... علينـا اسـتضافتهم بـال أدىن شـك«. 
وصـارت عـادات اسـتضافة النَّازحـني إجـراء أساسـياً ال غنـى عنـه 
عقـب املوجـات الزلزاليـة املّدية )تسـونامي( التـي رضبت املحيط 
الهنـدي يف عـام 2004، وزلـزال هايتـي )عـام 2010(، ويف نزاعـات 
وآخرهـا  الدميقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة  وباكسـتان،  غامبيـا، 

قضيـة الالجئـني السـوريني الذيـن يعيشـون يف شـامل لبنـان. 

رة  وتأخـذ االسـتضافة أشـكاالً متنوعـة، مثل: السـامح لـألرسة امُلهجَّ
ببنـاء مـأوى لهـا داخل عقـار األرسة املضيفة، أو تخصيص مسـاحة 
لهـا يف املنـزل، أو مشـاركتها املنـزل نفسـه أو الغرفـة نفسـها، أو 
السـامح لهـا بالعيـش يف أحـد املبـاين الخارجيـة أو املنـازل التـي 
الـدور  إىل  تشـري  أدلـة  هنـاك  أنَّ  ومـع  املضيفـة.  األرسة  تلكهـا 
املتنامـي الـذي تثلـه اسـرتاتيجية االسـتضافة، ليـس مثـة كتابـات 
ففـي  االسـتضافة  أجـواء  يعيشـون  مـن  تجـارب  عـن  ممنهجـة 
بعالقـة  معـاً  العيـش  تعلـم  عائلتـني  عـىل  تفـرض  التـي  البيئـة 

الضيـف واملضيـف، تختلـف العالقـات اختالفاً كلياً عـن التفاعالت 
املخيـامت.  يف  االجتامعيـة 

وهنـاك ارتبـاط وثيـق بـني العوامـل الثالثـة البـارزة التـي تحـدد 
ووجـود  اإلقامـة  مـدة  طـول  وهـي  االسـتضافة  تجربـة  مالمـح 
األطفـال والحاجـة للتشـارك فهذه العوامل ال يقـوم أيٌّ منها مبعزل 
عـن الباقـي. وهي عوامـل متشـابكة يؤثر بعضها عـىل بعض، وقد 

تؤثـر عـىل مـدة بقـاء األرستـني معـاً ونوعيـة العالقـات بينهـام.

مدة البقاء 
ُمضّيفيهـا  مـع  النازحـة  األرسة  بقـاء  مـدة  تكـون  ال  مـا  عـادة 
ـب مـن تحديـد وقـت انتهـاء االسـتضافة. وُتَعدُّ  معروفـة، مـا ُيصعِّ
مناقشـة مـدة البقـاء أمـراً حساسـاً يجعـل وضـع األرسة النازحـة 
تقـول  مـا  عـادة  ففـي رسيالنـكا،  املحـك.  عـىل  املضيـف  وكـرم 
األرس املسـتضافة »وعدناكـم بالرحيـل فـور انتهـاء االشـتباكات«. 
أمـا يف هايتـي، نـادراً مـا كانـوا يتطرقـون إىل الحديـث عـن مـدة 
االسـتضافة. وال يختلـف األمـر كثـرياً عـن الواقـع يف لبنان إذ تشـري 
املقابـالت التـي أجريـت مـع العائـالت اللبنانيـة املضيفـة لالجئني 
إنَّ نصفهـا تقريبـاً اسـتضاف عائـالت سـورية ألكـرث من سـنة دون 

أي معرفـة لهـم عـن متـى تنتهـي االسـتضافة. 

ونظـراً للغمـوض املحيـط بطول مـدة اإلقامة التي قـد تتجاوز حد 
اإلقامـة الرتحيبية، ينتاب القلق كال العائلتني املضيفة واملسـتضافة. 
وقـد أوصـت منظامت مثـل لجنة الصليب األحمـر رضورة االتفاق 
عـىل مـدة البقـاء بـني كل مـن األرسة املضيفـة واألرسة الالجئـة 
وإحدى سـلطات املجتمع املضيف وأن تسـتمر من سـنة إىل ثالث 
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