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املنـارصة واملتابعـة: رأى بعـض ممثـي الحكومـة أّن معالجـَة 
إىل  العـودة  عـن  ُتْثنيهـم  الفقـرية  األحيـاء  سـاكني  حاجـات 
تلـك  مبعالجـة  اهتاممهـم  قـّل  أْن  ذلـك  مـن  فـكان  قراهـم، 
الحاجـات. فـكان ينبغـي َوْضـُع إطـاِر عمـٍل وخطـة ملنـارصٍة، 
َغرَُضهـا إثـارَُة اهتـامم أصحـاب املصلحـة املعنّيني األكـر نفوذاً 
الحكومـة  ممثلـو  ُيـرَشَك  أن  ينبغـي  وكان  اهتاممـًا،  واألقـلّ 
مـن أّول خطـوٍة يف طريـق إعـداد املـرشوع. وبعـُد، فـإن ُأِريـَد 

ضامن اسـتدامة هـذه املقاربـة، ينبغي أن ُتِعدَّ هيئـات اإلعانة 
والهيئـات الحكومّيـة إطـاَر عمـٍل تشـرتك فيـه هـذه الهيئـات 

يف الرّصـد.
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األعاَمُل امُلَناخّيُة التحويلّية يف املدن 
فرونسوا ِجِمن، وكاُرلني زِكغراف، وأَناليس ديبو، وِلِتيِشَيا بيتينويت، وأكاثا كافيكيُؤيل، وسارة روزِنِغرتِن

إّن الكيفّية التي عليها تأثرُي تغريُّ امُلَناِخ يف املهاجرين املقيمني يف املدن )ومنهم الالجئون والنَّازحون داخلّياً( 
عليها  التي  الكيفّية  األهمّية،  وِمْثُلها يف  ينبغي،  الذي  بالقدر  ُتْبَحْث  مل  لكّنها  جّداً،  الهاّمة  املسائل  َلِمَن 

سُيَعاِلُج الحكُم املحيّل مواطَن َضْعِف املهاجرين ويدعم اندماجهم يف املدن. 

املــدن اليــوَم واقفــٌة يف أول الصفــوف بوجــِه تغــريُّ 
امُلَنــاخ. ومــع أّن املــدَن تشــغل مــن البســيطة %2 
فقــط، فهــي موطــن أكــر مــن نصــف ســّكان العــامل، 
وُيْســتهَلُك فيهــا نحــو 80% مــن َقــْدِر اســتهالك الطاقــة 
يف العــامل، وأكــر مــن 60% مــن َقــْدِر ابتعــاِث الغــازات 
ــا  ــو وم ــد ه ــّو الســكايّن يزي ــا كان النم ــة.1 وملّ الدفيئّي
املــدن،  ســاكنو  كان  حاجــات،  مــن  عليــه  يرتتــب 
ــّدٍة  ــون بش ــا ُمعرّض ــات فيه ــة والخدم ــا التحتّي وبنَيته
آلثــار تغــريُّ املنــاخ. والواقــع أّن كثــرياً مــن املــدن قــد 
دخلــت يف معانــاة األخطــار املناخّيــة، ومنهــا الفيضــان، 
ــال األريّض،  ــوج الحــّر، واالنهي والتحــاّت الســاحّي، وم
ــذه  ــري ه ــن غ ــري م ــىل كث ــار ع ــذه األخط ــتقع ه وس
املــدن يف مســتقبل الزمــان. وحســبنا يف هــذا الصــدد 
ــة  ــرَي عاصم ــة األندونيســّية األخــري تغي ــرار الحكوم بق

ــو.  ــرة بورني ــة إىل جزي ــا املنخفض ــن جاكرت ــالد م الب

ــي  ــا فه ــدن ثغوره ــت امل ــرية، حّصن ــنني األخ ويف الس
فيهــا  وأظهــرت  املنــاخ،  تغــريُّ  كفــاِح  بالطليعــة يف 
ــصُّ  ــّي. ونخ ــق الجامع ــل املنّس ــادة والعم ــوه القي وج
بالذكــر هاهنــا، فريــق قيــادة املــدن األربعــني املعنــّي 
ــًة  ــا 96 مدين ــجت خيوطه ــبكة نس ــو ش ــاخ، وه باملن
ملتزمــًة بالعمــل املناخــّي، وُيــَرى فيــه تعزيــز التعــاون 
وضــامن أن أصــوات املــدن ممثلــٌة يف الدبلوماســّية 
ُصْنــِع  منتديــاِت  ويف  باملنــاخ  املعنّيــة  الدولّيــة 

السياســات.

أثـاٌر يف  لهـا  القرسيـة،  الهجـرة  الهجـرة، ومنهـا  أّن  وَنْزُعـُم 
اسـتجابات املـدن لتغـريُّ املنـاخ، مـن حيـث مـا ُيبـَذُل مـن 
يف  مـود  الصُّ تعزيـز  ويف  الغـازات  ابتعـاث  تقليـل  يف  جهـٍد 
الحرضّيـني.2  املهاجريـن  مجتمعـات  يف  وخاصـًة  املـدن، 
وعنـد النظـر يف العمـل املناخـي الشـامل، ال يهـّم التمييـز 
)إذ  أوالً  التهميـش  املهـمُّ  بـل  واملهاجريـن.  امُلهّجريـن  بـني 
مينـع النـاس من الوصـول إىل الخدمـات األساسـّية(، والعمل 
املناخـيّ ثانيـاً )إذ فيـه احتـامل أن تـزداد قـدرة النـاس عىل 

التكيُّـف واإلسـهام يف تقليـل آثـار تغـريُّ املنـاخ(.

َوَهـُن امُلهّجرين أمام تغريُّ املناخ الحضّي
فيهـا  التـي  الحرضّيـة  املناطـق  إىل  النـاس  ينتقـل  أن  َيْكـُرُ 
الـشء األحسـن مـن ُفـرٍَص مـدرة للدخـل، وبنيـة تحتّيـة، 
تتعـرض  قـد  املناطـق  هـذه  ولكـّن  اجتامعّيـة،  وخدمـات 
وشقـّي  جنـويّب  فمنطقـة  األخطـار.  مـن  أخـرى  لـرضوٍب 
ارتفـاع  ألّن  واسـٌع،  نطاقـُه  لتهجـرٍي  عرضـٌة  خصوصـاً  آسـيا 
تأثـرٌي غـري متناسـٍب هـو وكـرة  البحـر سـيكون لـه  سـطح 
السـّكان املقيمـني يف املناطـق الحرضّيـة املنخفضـة. ومثـال 
ذلـك، أّن سـّتاً مـن املـدن العـرشة الكـربى يف آسـياً تقـع يف 
السـاحل )فجاكرتـا، وشـنغهاي، طوكيـو، ومانيـال، وبانكـوك، 

ومومبـاي(. 

ففـي املـدن واملناطـق الحارضّيـة، يؤّثـر تهميـُش املهاجريَن 
االقتصـادّي واالجتامعـيّ والسـيايّس والجغـرايّف يف قدراتهـم 
ارتفـاع  )مثـل  الحـدوث  البطيئـة  للكـوارث  التصـّدي  عـىل 

http://www.fmreview.org/ar/cities
mailto:Bipasha_Dutta@wvi.org
http://www.wvi.org/bangladesh


3333 امُلُدُن والَبْلَدات نرشة الهجرة القرسية 63

www.fmreview.org/ar/cities فرباير/شباط 2020

درجـة الحـرارة، ومـوج الحـّر املتكـّرر( وللصدمـات املفاجئة 
املنـاخ.  تغـريُّ  عـن  الناجمـة  العاصفـّي(  واملـّد  )كالفيضـان 
ويتحّمـل املهاجـرون الحرضيُّـون الذيـن مـن الفئـات ذات 
تعـرٍُّض  أعظـَم  يتحّملـون–  –وسـيظلُّون  املنخفـض  الدخـل 
لألخطـار الناجمـة عـن آثـار تغـريُّ املنـاخ، فُهـم أقـلُّ قـدرة 
مـن الذيـن لهـم مـن املـوارد ما هـو أكر عـىل اّتخـاذ تدابري 
ي لهـذه اآلثـار يف املـدى القصـري، كإجالِء أفـراد األرَُس  التصـدِّ
أو حاميـة األصـول مـاّم هـو مرتبط بتلـك اآلثار من خسـائر 
أو رضر. ويقـلُّ فيهـم أيضـاً احتـامل انتعاشـهم مـن اآلثـار 
االقتصادّيـة  ومصالحهـم  الجسـدّية  سـالمتهم  تـرّض  التـي 

واالجتامعّيـة.  النفسـانّية  وصّحتهـم 

البطيئـة  والكـوارث  املفاجئـة  الكـوارث  تؤّثـر  وقـد  هـذا، 
غـري  تأثـرياً  املهّمشـني  املهاجريـن  مجتمعـات  يف  الحـدوث 
املعيشـية أصـاًل  تكـون ظروفهـم  متكافـئ، وال سـّيام حـني 
املعيـّش،  األمـن  وانعـدام  العمـل،  فـرص  فِقّلـُة  متقلقلـة. 
وضيـق سـبيل الوصـول إىل الخدمـات االجتامعيـة أو ِقّلتهـا، 
الرديئـة، والتعـرُّض للجرميـة وغـري ذلـك  السـكن  وظـروف 

مـن األحـوال الجتامعّيـة، كلُّ هـذا، يسـهم يف زيـادة مواطن 
الضعـف عنـد املهاجريـن وتعرُّضهـم لإلجهـاد والصدمـات. 
قليلـة،  العمـل  وفـرص  السـكن  خيـارات  تكـون  فعندمـا 
يسـتقر القادمـون الجـدد يف الغالـب بأكـر املناطـق خطـراً 
مـن حيـث تعرُّضهـا ألخطـار الكـوارث املناخّيـة، يف مناطـق 
تكـون كلفـة السـكن فيهـا أرخـص ويسـهل الحصـول عليـه، 
ولكـّن الظـروف املعيشـية فيهـا أسـوأ بالقيـاس إىل غريهـا. 
فيفـي بهـم األمـُر إىل َشـْغِل أماكـَن تكـون البنيـة التحتّيـة 
فيهـا مهلهلـة غـري كافيـة الحاجـة، والخدمـات االجتامعّيـة 
قليلـة، ُمعرّضـة ألخطـار الفيضان واالنهيـال األريّض. وُيضاُف 
إىل ذلـك، أّن املهاجريـن يعيشـون غالبـاً يف مبـاٍن غـري آمنـة، 
مل ُيلتـَزم يف بنائهـا بقوانـني البنـاء ولوائحه )هـذا إذا ُوِجَدت 
هـذه القوانـني(. فينتهـي املهاجـرون يف هـذه املناطـق إىل 
الكـوارث،  مبناطقهـم  تنـزل  حـني  معاناتهـم  فـوَق  معانـاٍة 

فيـزداد بذلـك َخَطـُر نزوحهـم.3

اللغوّيـة،  فاملعّوقـاُت  الذكـر،  املتقدمـة  التحّديـات  وفـوق 
وِقّلـة املـال، وقّلـة املعرفـة بالسـياقات املحلّيـة والصدمـات 

دشت تره خيل هو حيٌّ عشوايّئ يف ضواحي شقّي كابل بأفغانستان، وأكَرُ َمن يقطنه األفَغاُن الذين عادوا من باكستان. وُتِعنُي املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وشكاؤها العائدين عىل الوصول إىل 

الخدمات األساسّية واالنتفاع من األرايض والوظائف. 
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غـري  املجتمعّيـة  واملشـاركة  والتمييـز،  السـابقة،  البيئّيـة 
الكافيـة، والشـباك االجتامعّيـة الضعيفـة، كلُّ ذلـك، ميكـن 
وأن  البيئّيـة،  لألخطـار  املهاجريـن  رات  تصـوُّ مـن  ُيغـرّيَ  أن 
التـي  الجّيـدة  الكاملـة  املعلومـات  عـىل  حصولهـم  َق  ُيعـوِّ
تـأيت يف وقتهـا، قبـَل ُنـزوِل الكـوارث ويف خاللهـا وبعدها.4 
اّتخـاذ  إىل  املهاجريـَن  العوامـل  هـذه  تدفـع  أن  وميكـن 
قـرارات خطـرة. ومثـال ذلك، أّنه قـد يكون انعـدام الخربة 
إقامـة  يف  ُمسـِهاًم  عامـاًل  الطينـّي  االنهيـال  يف  الشـخصّية 
متقلقلـة  مبـاٍن  الربازيـل  شقـيّ  شـاميّل  مـن  املهاجريـن 
األحيـاء  فـوَق  الطينـيّ  لالنهيـال  املعرّضـة  املنحـدرات  يف 
الفقـرية بريـو دي جينـريو.4 وميكـن أن يظهـر ضعفهم أمام 
الكـوارث يف اسـتجاباتهم إلخـالء مسـاكنهم وقـَت الخطـر. 
إال  املمتلـكات  مـن  لهـم  ليـس  الذيـن  املهاجـرون  فأّمـا 
القليـل أو املقيمـون يف مسـتوطنات غـري نظامّيـة الذيـن 
حقوقهـم يف التملُّـك مهلهلـة، فيمكـن أن ُتَقّلـَل حاَجُتُهـم 
إىل البقاء يف مسـاكنهم لحراسـتها وحراسـة مـا ميلكونه من 
رغبتهـم يف اإلخـالء أو قـد ُتِعيُدهـم مسـاكنهم قبـل األوان 
الـذي ينبغـي العـودة فيـه عودًة فورّيـًة يف عقـب الكارثة.

النـاس  قـدرات  أيضـاً  القيـود  هـذه  ُتقلِّـلَ  أن  وميكـن 
ورغبتهـم يف السـعي إىل اإلغاثـة والحصـول عليهـا يف عقب 
األحـداث املفاجئـة. وميكـن لِقّلـة الطرقات وضعـف البنية 
قـا أفـراد خدمـات الطـوارئ يف إيصالهم ما  التحتّيـة أن ُيعوِّ
هـو هـام مـن إمـداداٍت وخدمـات إىل املسـتوطنات غـري 
النظامّيـة. وعندمـا يكـون َحْمـُل األوراق الرسـمّية شطـاً 
أساسـّياً إلعانـة النـاس، يواجـه املهاجـرون غـري النظامّيـني 
وامُلهّجـرون الـذي فقـدوا وثائقهـم يف أثناء كارثـٍة أو نزوٍح 
مل  لـو  وحّتـى  اإلغاثـة.  إىل  الوصـول  يف  مصاعـَب  سـابق 
تكـن الحـال كذلـك، فقد تفـوق خشـيُة الذيـن ال يحملون 
وثائق رسـمّية مـن الرتحيـِل حاجَتهم إىل املعونة الرسـمّية، 
باملسـؤولني  الثقـة  انعـدام  عنـد  األمـر  يتفاقـم  ولقـد 
الحـّد  خطـط  يف  املهاجـرون  ُيراَعـى  ال  فحـني  املحلّيـني. 
املناخـّي،  العمـل  لهـا وخطـط  مـن األخطـار واالسـتعداد 
فقـد يضطـرُّون إىل االعتـامد عـىل املعونـة غـري الرسـمّية 

َدْعِمهـم.  االجتامعّيـة يف  والّشـَباِك 

التخطيـط  يف  الحرضّيـني  املهاجريـن  إدمـاج  كان  ولذلـك 
األخطـار  تقليـل  خطـط  ويف  املنـاخ،  تغـريُّ  مـع  للتكيُّـف 
واالسـتعداد لهـا، ويف برامـج اإلغاثة، أمراً يف غايـة األهمّية. 
فبسياسـات الهجـرة الحرضّيـة والتوطـني واإلدمـاج الجّيـد 
أن  ميكـن  ومدنّيـاً(،  واجتامعّيـاً  )اقتصادّيـاً  جّيـداً  امُلـدارِة 
ُتعـّزَز املـدن قـدرَة السـّكاِن امُلقبِلـنَي عـىل التصـّدي آلثـار 

يف  تحسـيناً  يقتـي  وهـذا  معهـا.  والتكيُّـف  املنـاخ  تغـريُّ 
الحوكمـة والتنسـيق والتواصـل يف كلِّ قطاعـات الحكومـة 
ومشـاركًة  املـديّن،  املجتمـع  ُيقيُمهـا  ومشـاركًة  وطبقاتهـا، 
َنِشـطًة ُتِقيُمهـا كّل جامعـات مجتمع املهاجريـن الحرضّي.

الروابط بـني الهجرة القرسّية والعمل املناخي: 
جدول أعامٍل بحثّي

قـد يكـون للُمهّجريـن يف املـدن قـّوٌة تحويلّيـٌة عظيمـة يف 
العمـل املناخـّي. فحّددنـا عدداً مـن القطاعات التـي ُيحَتاُج 
فيهـا إىل مزيـٍد مـن البحـث. وَنْزُعـُم أنـه إن مل ُيبَحـث فيها، 
فسـيكون مـن ذلـك خطـٌر شـديد، وهـو أاّل يكـون العمـل 
املناخـيّ عمـاًل شـاماًل تامـًا، وأاّل يقـدر العمـل املناخـّي يف 
املـدن عـىل أن ُيطِلـَق العنـان لـكلِّ مـا فيـه مـن قـّوة، مـن 
املبـاين، وضـامُن  الغـازات، وصمـوُد  ابتعـاث  تقليـُل  حيـث 
أن تقـود مدننـا انتقـاالً عـادالً يف مجتمعاتنـا إىل مسـتقبٍل 
املهـّم  ولَِمـَن  النـاس.  كّل  يشـمل خـريه  الَكْرُبـون،  خفيـِض 
ْنَدر  حـني ُيبَحـُث فيـام ذكرنـا أن ُتضَمـَن مراعـاة مسـائل الجَّ
والشـباب واملسـّنني املوصولـة بالقطاعـات امُلعّينـة فيام يي:

وهـو  الدفيئّيـة،  الغـازات  البتعـاث  رئيـٌس  مصـدٌر  الّنقـُل 
قطـاٌع رئيـٌس ميكـن إحـداث التحـّول فيـه. وَيْكـُرُ يف بـالد 
غـري  مسـتوطناٍت  يف  املهّجـروَن  َيْسـتقرَّ  أن  العـامل  جنـويّب 
ُيَتعـّذُر  أو  الرئيسـّية  الخدمـات  عـن  معزولـٍة  رسـمّية 
الوصـول إليهـا. ويف االقتصـادات الناشـئة والبـالد الصناعّيـة، 
َيكـُرُ أن يقيمـوا يف أحيـاء ال تخدمهـا وسـائط النقـل العـاّم 
الوصـول إىل  خدمـًة كافيـة، فيؤّثـر ذلـك يف قدرتهـم عـىل 
االجتامعّيـة  والخدمـات  التوظيـف،  وفـرص  العمـل،  سـوق 
والصحّيـة، وغريهـا. ومثـال ذلـك مدينـة باريس، فهـي اليوَم 
ُتِعيـُد تخطيـط نظـام النقـل العـاّم فيهـا ليشـمل الضواحـي 

املهاجريـن. معظـم  يعيـش  الكـربى حيـث 

ثـم الَسـَكنُ مصـدٌر آخـُر رئيـٌس البتعـاث الغـازات الدفيئّية 
يف املـدن، وكثـرياً مـا يكـون َمْصـدَر َضْعـف أيضـاً، إذ َيْكـُرُ 
أن تكـون مسـاكن املهاجريـن معرّضـًة للكـوارث الطبيعّيـة. 
املهاجريـن  سـكن  حـاِل  َتْحِسـنُي  يكـون  أن  ميكـن  ولذلـك 
سياسـًة لتخفيـف أخطـار الكـوارث وللتّكُيـف مـع آثارهـا. 

الغـذايّئ  األمـن  تحقيـق  إىل  املـدن  َسـْعُي  وسـيتزايد  هـذا، 
الغـذاء املسـتورد. فمـن  ُتقلِّـلَ االعتـامد عـىل  املحـّي لـيك 
الـرضورّي أن ُيـدَرَج املهاجـرون –الذي يعتمـدون يف الغالب 
عـىل نظمهـم الغذائّيـة– يف كلِّ النظـم الغذائّيـة التَّكيُّفيَّـة 

التـي تسـعى املـدن إىل إنشـاِئها.

http://www.fmreview.org/ar/cities
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ويف الـدول الصناعّيـة والـدول الناميـة، كثـرياً مـا يكـون يف 
وال  مشـكالت،  الصحّيـة  الخدمـات  إىل  املهاجريـَن  طريـق 
سـّيام املهاجريـن الذيـن ال يحملـون وثائـق رسـمّية. وهـذا 
يعنـي احتـامَل أن يعانـوا مـن جـّراِء اآلثـار الصحّيـة لتغـريُّ 
الهجـرة.  ُتصاِحـُب  التـي  الصحّيـة  املسـائل  إىل  إضافـًة  املنـاخ، 
فُيحتـاُج إذاً إىل مزيـٍد مـن التعـاون بـني الباحثني يف تغـريُّ املناخ 

والصحـة.  والهجـرة 

السـيايّس  والحشـد  السياسـّية  املشـاركة  مـن  كلٌّ  يقـع  أخـرياً، 
الهجـرة  يف  التـي  التحويلّيـة  القـّوة  لَتْحقيـِق  العمـِل  َقْلـبِ  يف 
ريـن. إذ يغلـب عـىل املهاجريـن عجزهـم عـن  القرسّيـة وامُلهجَّ
إعـامِل حقوقهـم السياسـّية، حّتـى يف البـالِد التـي يكـون لغـري 
املواطنـني فيهـا حـقُّ التصويـت يف االنتخابـات املحلّيـة. ويفتقر 
مـن  تكنهـم  التـي  الرسـمّية  الوثائـق  إىل  أحيانـاً  املهاجـرون 
التصويـت واملشـاركة يف القرارات الجامعّية، أو يشـعرون بأن ال 
شعيـة لهـم لـيك يفعلـوا ذلـك أو أّنهم غـري آمنني أمانـاً يكفيهم 
ِفْعـَل ذلـك، ولكـْن مهـام يكـن األمـر، فمـن الـرضورّي أن تكوَن 
األعـامل املناخّيـة تشـاركّيًة ومخططًة لتشـتمل عـىل املهاجرين.

وَنْعلـُم أّن مـا ذكرنـاه آنفـاً مـن قطاعـاٍت عظيٌم شـأنُه يف إصابِة 
األهـداف املنصوبـة لتقليـل ابتعـاث الغازات الدفيئّيـة، ويف بناِء 
أمـر  امُلعّمقـة  البحـوث  إجـراَء  إّن  فنقـول  الحـرضّي.  مـود  الصُّ
ُمحتـاٌج إليـِه لتوسـيِع َفْهـِم الكيفّيـة التـي عليها تتفاعـل الهجرة 
ونقـرتح  القطاعـات.  هـذه  يف  املـدن  وأعـامل  هـي  القرسّيـة 

جـدوَل أعـامٍل بحثّيـة ثالثـة يف:

أسـاس  	 التـي هـي  القطاعـات  يف  القرسّيـة  الهجـرة  تأثـري 
العمـل املناخـّي: فكيـف ميكـن أن يدعم الباحثـون تخطيط 
دعمهـا  ذلـك  ومـن  َدْعـم،  أحسـَن  واسـتعدادها  املدينـة 
ـُع مـن حيـث الهجـرة القرسّيـة يف عـٍر  مُبْعطيـاِت مـا ُيتوقَّ

ُتـرِسُع فيـه األزمـة املناخّيـة؟ 

فكيـف  	 ريـن:  امُلهجَّ السـّكان  يف  املعّينـة  الّضعـف  مواطـن 
ميكننـا دعـم األعـامل املناخّية لنضمـن أاّل ُتهِمـلَ املهاجريَن 
وال يكـون لهـا عواقـب غـري مقصـوٍد إليهـا من حيـث تفاُقِم 
مواطـن الّضعـف، كنظـام رسـوم االزدحـام يف مراكـز املـدن 

الـذي ُيصّعـب عـىل العـامل املهاجريـن إيجـاد العمل؟ 

إليجـاد  	 املشـرتكة  والفـرص  املشـرتكة  الّضعـف  مواطـن 
السـّكان  مـن  وغريهـم  ريـنَ  امُلهجَّ بـني  مشـرتكة  مصلحـٍة 
ـنُ وندعـم  املسـتضعفني يف املناطـق الحرضّيـة: فكيـف مُنكِّ
راً،  بنـاَء األحـالف واملنـارصة املشـرتكة ِبَيـِد الناس األكـر ترضُّ

نفسـها؟ الهمـوم  حولهـم  تجتمـع  الذيـن 

ورُة معالجـة هـذه املسـائل معـاً عـىل  وبعـُد، فـال تقتـر رَضُ
تحقيـق عمـٍل مناخـيٍّ ناجـع محلّياً، بل َتْشـَمُل إىل ذلـك إنجاَح 

اندمـاج املهاجريـن يف املـدن.
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