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وليـس القصـد هنـا أن نقـول إنَّ عمليـة العـودة كانـت خاليـة 
مـن املشـكالت.  فقـد واجهـت األرس التـي نزحـت إىل أماكـن 
حرضيـة بعـد عودتهـا كراهيـة لـدى النـاس الذيـن تصـوروا أن 
املدينـة مـن  أيـرس وأكـرث رخـاًء يف  تلـك األرس عاشـت حيـاة 
الحيـاة التـي عاشـها األشـخاص الذيـن بقـوا يف املـكان، أو رمبـا 
واجهـت تلـك األرس العائـدة تدهـوراً يف االسـتجابات اإليجابيـة 
املبدئيـة مـن األقـارب بخصـوص عودتهـم. ومـع ذلـك ُيالَحـظ 
أنَّ معظـم األرس التـي عـادت عـرّبت عـن إميانهـا الراسـخ بـأن 
حياتهـا أصبحـت أفضـل بسـبب تجـدد عالقتهـا االجتامعية مع 

أتياك. 

وبذلـك، حصلـت أرس أتيـاك خاصـة التي كان لهـا عالقات قوية 
مـع املجتمـع األتيـايك األوسـع عـرب الزمـن عـىل املسـاعدة مـن 
مجتمعهـم املحـيل يف مرحلتـني عنـد نزوحهـا إىل جولـو وكذلك 
عنـد عودتهـا إىل أتيـاك. وكان معظـم هـذه املسـاعدة مرتبطـاً 
kit mapore أي  الثقافـة األكوليـة  يسـمى  مبفهـوم سـائد يف 
إيجـاد  مـا سـاعد يف  التعايـش مـع اآلخرين.٢وهـذا  الحـق يف 

املَحلِّيـُة الحاميـَة ألفرادهـا يف  امُلجَتمعـاُت  وضـع وّفـرت فيـه 
مختلـف مراحـل النـزوح.
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إعادة النظر يف الدعم املقدم السرتاتيجيات الحامية الذاتية للمجتمعات املحلية: 

دراسة حالة من أوغندا
جيسيكا إ لينتز

سوف تستمر املجتمعات املحلية يف البحث عن طرق للتصدي للمخاطر التي تواجهها سواًء أكان ذلك 
بوجود الدعم اإلنساين أم بغيابه لكّن املجتمع الدويل قد يكون قادراً عىل تعزيز هذه الحلول. 

يف كل أزمــة، يجــد النــاس طرقــاً إبداعيــة يف حاميــة أنفســهم. 
ــودان  ــواق يف الس ــادق يف األس ــر الخن ــك حف ــة ذل ــن أمثل وم
لتوفــري الحاميــة مــن القصــف الجــوي، وتأســيس املــدارس 
واملســتوصفات تحــت األرض يف أفغانســتان وســوريا لتســتمر 
يف  املذيــاع  واســتخدام  األرواح،  إنقــاذ  خدمــات  بتقديــم 
الحرجــة  الرســائل  لبــث  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة 
ــات املســلحة  ــع الجامع ــارشة م ــاوض مب للمســتخطرين، والتف
ــلَّح. ويف  ــزاع املس ــال يف النِّ ــتخدام األطف ــع اس ــا ملن يف كولومبي
حــني يعــرتف الفاعلــون اإلنســانيون بأهميــة الحاميــة القامئــة 
عــىل املجتمعــات املحليــة أو الحاميــة الذاتيــة، مــا زالــوا 
ــاً  ــول إذ غالب ــذه الحل ــن ه ــتفادة م ــبيل االس ــدون يف س يكاب
مــا تتجاهــل برامجهــا تحديــد اســرتاتيجيات الحاميــة الحاليــة 
ــن  ــة م ــّوض بالنتيج ــد يق ــدوره ق ــذا ب ــا وه ــيس عليه والتأس

ــالمتهم.  ــاس وس ــاة الن ــباب حي أس

للمخاطــر  التصــدي  لعمليــة  نــة  املكوِّ األجــزاء  وتتضمــن 
تخفيــض التهديــدات وخفــض االســتضعاف ورفــع مســتوى 
القــدرات. وغالبــاً مــا مييــل التدخــل اإلنســاين إىل الرتكيــز عــىل 
التصــدي لالســتضعاف وبنــاء القــدرات لكنــه يهمــل يف الوقــت 
نفســه رضورة التعامــل مــع التهديــد الــذي يعــد واحــداً مــن 
عنــارص الخطــر ككل. ففــي كولومبيــا عــىل ســبيل املثــال، 
ــانية يف  ــة اإلنس ــامل اإلغاث ــا ع ــتثمر فيه ــذي يس ــت ال يف الوق
برامــج التعليــم لخفــض اســتضعاف األطفــال الذيــن هــم 
ــراد  ــس أف ــلحة، يؤس ــات املس ــامم إىل الجامع ــر االنض يف خط
ــع  ــوار م ــاركون يف الح ــبكات أو يش ــة الش ــات املحلي املجتمع
الجامعــات املســلَّحة لخفــض التهديــد. ومــع أنَّ كال الجهديــن 
ــاً مــا متيــل كفــة الجهــود بإقــدام املجتمعــات  ــان، غالب رضوري
املحليــة عــىل تــويل دور مهــم يف إيجــاد الحلــول لبعــض 
أشــد املخاطــر وأكرثهــا انتشــاراً. ويف حــني توّفــر الربامــج 
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ــذاء  ــأوى والغ ــاذ األرواح وامل ــات إنق ــل خدم ــانية بالفع اإلنس
والعــالج الطبــي، ال ينصــب تركيــز الربمجــة يف أغلــب األحيــان 
ــا  ــي يواجهه ــع أو خفــض التعــرض ألشــد املخاطــر الت عــىل من
النــاس يف األزمــات كالخطــف والعنــف الجنــيس واالعتــداءات 

العشــوائية. 

وتســعى عــدد مــن املنظــامت غــري الحكوميــة منــذ عــدة 
ــي  ــر الت ــض املخاط ــاين لخف ــل اإلنس ــز العم ــنوات إىل تعزي س
املبــادرات  إحــدى  وتســعى  األزمــات.  يف  النــاس  يواجههــا 
ــوده  ــج وتق ــىل النتائ ــم ع ــة القائ ــج الحامي ــة يف برنام املتمثل
منظمــة إنرتآكشــن )InterAction) إىل  الرتويــج لنقلــة جذريــة 
ــة  ــن ناحي ــة م ــم التدخــالت اإلنســانية الحامي ــة تقيي يف طريق
ــات  ــاء نظري ــة بن ــم كيفي ــا وتقيي ــة وتصميمه ــا للحامي تعزيزه
التغيــري وتنفيذهــا ورصدهــا. والهــدف مــن ذلــك  تغيــري 
كيفيــة منــع العمــل اإلنســاين للعنــف واإلكــراه والحرمــان 
املقصــود الــذي يكابــده النــاس يف األزمــات واالســتجابة لتلــك 
الظواهــر يف حالــة وقوعهــا. واملامرســة الحاليــة غالبــاً مــا 
تتســم بالجمــود والعموميــة وقــد ُتغلِّــب قوائــم التحقــق عــىل 
أســاليب حــل املشــكالت لفهــم مشــكالت الحاميــة واالســتجابة 
ــىل  ــز ع ــج فريك ــىل النتائ ــم ع ــة القائ ــج الحامي ــا برنام ــا. أم له
التحليليــة واالنعكاســية  التشــاركية  طــرق حــل املشــكالت 
ــة رضورة  ــز هــذه املقارب ــع يف مرك ــة. ويق ــة والتعقبي والتكيفي
ــاس ألنفســهم وإقامــة حــوار ميكــن أن  ــه الن ــد مــا يفعل تحدي
ــول.  ــم هــذه الحل ــه لدع ــا يجــب فعل ــىل م يســلط الضــوء ع

ــن  ــة م ــق مدفوع ــة للتطبي ــول القابل ــون الحل ــا تك ــاً م وغالب
ــي  ــك، ينبغ ــم. ولذل ــو به ــكلة وتنم ــرب للمش ــخاص األق األش
ــانيون  ــون اإلنس ــا الفاعل ــي يتبعه ــكالت الت ــل املش ــة ح لعملي
أن تعيــد نقطــة االنطــالق يف العمــل للنــاس أنفســهم. وينبغــي 
ــة للتواصــل  ــني أن يؤسســوا  املناهــج املعني ــني الخارجي للفاعل
مــع املتأثريــن ويتضمــن ذلــك فهــم طبيعــة ’حــاريس بوابــات‘ 
ــم  ــوا الدع ــم أن يقدم ــن له ــي ميك ــاالت الت ــات واملج املعلوم
أمــام خفــض  عوائــق  يصبحــوا  أن  يكمــن  كيــف  أو  فيهــا 
ــاءة للســكان  الخطــر. وعليهــم أيضــاً أن يضمنــوا املشــاركة البنَّ
املتأثريــن يف أوىل مراحــل االســتجابة ويف أثنائهــا. ويســاعد 
معلومــات  تلبيــة  ضــامن  يف  اإلنســانيني  الفاعلــني  ذلــك 
املجتمعــات املحليــة للحاجــات وذلــك يعنــي تعزيــز قدراتهــم 
أن  ويجــب  للخطــر.  تعرضهــم  وتخفيــض  التــرصف  عــىل 
تكــون املعلومــات ذات عالقــة ودقيقــة ومســتندة إىل مصــدر 
موثــوق بــه ومتــاح وصولهــا أمــام مختلــف املجموعــات ضمــن 
ــج  للثقــة  ــادرة عــىل الرتوي ــن. فاملعلومــات ق الســكان املتأثري
ــم  ــة به ــد الخاص ــات التهدي ــم بيئ ــن تقيي ــكان م ــني الس بتمك

ــن الســكان مــن تصميــم الحلــول التــي تقودهــا  وبهــا مُيكَّ
املجتمعــات املحليــة مــن خــالل التعــاون والتفــاوض والحلــول 

ــة. العملي

ــدى  ــون اإلنســانيون  مــع الخــربة املوجــودة ل ــدأ الفاعل وإذا ب
التهديدات املحــددة وتحديــد  الفئــات املتأثريــن  بتحديــد 
ــم  ــبب تعرضه ــدات وس ــك التهدي ــني لتل ــتضعفني املعرض املس
ــر  ــاط املخاط ــف أمن ــن تصني ــن املمك ــا م ــيكون وقته ــا، س له
التــي تتجــاوز الجنــس والعمــر لتشــتمل عــىل الجنــدر والعــرق 
والوقــت واملوقــع واالنتــامء الســيايس والديــن واإلعاقــة والوضع 
لهــا مضموناهــا  التــي  العوامــل  مــن  وغريهــا  االقتصــادي 
ــانيني أن  ــني اإلنس ــىل الفاعل ــدات. وع ــرض للتهدي ــأن التع بش
ــاس أن يحرضوهــا لخفــض  ــي ميكــن للن يحــددوا القــدرات الت
ــة  ــىل  أهمي ــرف ع ــد والتع ــرض للتهدي ــدات و/أو التع التهدي
إقامــة العالقــات والــرشاكات مــع الجهــات املختلفــة ومــن 
ــرة لحــل املشــكالت بأســلوب  ــات الســكانية املتأث ــا الفئ ضمنه
ــر.  ــض الخط ــدف خف ــات به ــف االختصاص ــرب مختل ــاوين ع تع
ويتطلــب حــل مشــكالت الحاميــة مقاربــة واعيــة لحشــد 

ــم.  ــني أدواره ــة ب ــار التكاملي ــي مث ــني لجن ــني املعني الفاعل

دراســة حالة من شامل أوغندا١
ــري  ــت كث ــام ٢٠٠3، ُخِطَف ــدا ع ــة يف شــامل أوغن ويف أوج األزم
ــرب  ــش ال ــود جي ــن جن ــزواج م ــا وُأجــرَبن عــىل ال ــن الصباي م
ــن والدة  ــزواج ع ــا ال ــر فيه ــي أمث ــاالت الت ــة. ويف الح للمقاوم
األطفــال، عمــدت بعــض الفتيــات )األمهــات الجــدد) إىل العثور 
عــىل طــرق لضــامن نجــاة أطفالهــن وذلــك بــأن يلقوهــم رساً 
ــات،  ــم األزم ــال يف معظ ــام الح ــرة. وك ــس واألدي ــرب الكنائ ق
كان النــاس األكــرث تأثــراً هــم الذيــن جــاؤوا بالحلــول لكنَّــه كان 
ــذه  ــة ه ــة الحال ــني دراس ــم. وتب ــز حلوله ــرق لتعزي ــاك ط هن
أحــد األمثلــة التــي تــدل عــىل قــدرة مقاربــة حــل املشــكالت 

ــة. ــة املحلي ــول املجتمعي ــز الحل عــىل تعزي

املشــكلة: أطفــال يف األرس يســعون للهــرب مــن جيــش   

الــرب للمقاومــة 

حــل الحاميــة القائــم عــىل املجتمعــات املحليــة: اســتخدم   

مــع  للتواصــل رساً  الخاصــة  طرقهــم  األرس  يف  األطفــال 

ــن  ــاً باألماك ــم بعض ــم بعضه ــيك ُيعِل ــن ل ــال اآلخري األطف

التــي ميكنهــم الهــرب إليهــا ومواقعهــا )قــرب  اآلمنــة 

الكنائــس واألديــرة) حيــث ميكنهــم تــرك أطفالهــم حفاظــاً 

ــم.  ــىل أرواحه ع
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ــم    ــبق اختطافه ــن س ــال الذي ــزز: إرشاك األطف ــل املع الح

ــة االتصــال واســتخدامها إلرســال الرســائل  ــم تقان يف تصمي

طريقــة  األرس  يف  بقــوا  ممــن  وغريهــم  أصدقائهــم  إىل 

للمســاعدة يف هروبهــم. 

املتأثــرة   الفئــات  مــع  الحــوار  بــدء  عمليــة  واســتغرقت 
الثقــة  لبنــاء  هائــاًل  جهــداً  الحالــة)  هــذه  يف  )األطفــال 
ــداء  ــاء دون إب ــئلة واإلصغ ــرح األس ــرض ط ــول. وكان الغ والقب
ــا ســاعد  ــوف عــىل م ــة الوق ــكار املســبَّقة بغي األحــكام أو األف
األطفــال يف الهــرب ومــا مّثــل يف املقابــل مزيــداً مــن املخاطــر. 
ــد  ــداد )واح ــالت األن ــز ومقاب كي ــات الرتَّ ــالل مجموع ــن خ وم
لواحــد) ونشــاطات شــبيهة بورشــات العمــل، تشــارك األطفــال 
ــن  ــوا قداري ــوا يف األرس كان ــا كان ــم عندم ــني أنه ــم وتب بقصصه

عــىل الوصــول إىل أجهــزة املذيــاع واالســتامع إىل الرســائل التــي 
بثتهــا محطــات اإلذاعــة املحليــة. ومــع أنَّ كثــرياً مــن الرســائل 
ــدم الخــوف  ــودة‘ وع ــال الع ــن األطف ــب م ــزت عــىل ’الطل ركَّ
ســمعوها  التــي  املعلومــات  بعــض  كانــت  العقــاب،  مــن 
تتعلــق بالخدمــات ومراكــز إعــادة التأهيــل. وقــال األطفــال إنَّ 
معرفتهــم بوجــود خدمــات الدعــم هــذه ســاعدهم وحّفزهــم 
عــىل االســتمرار يف العثــور عــىل طــرق الهــرب وعــدم االستســالم 
ــادوا.  ــا ع ــم إذا م ــم قبوله ــض مجتمعاته ــن رف ــوف م أو الخ

ومــن خــالل هــذا الحــوار، أشــار األطفــال إىل أنَّ الربامــج 
تقــدم  فإنهــا مل  اإلذاعيــة وإن قّدمــت معلومــات جديــدة 
التــي  األماكــن  الســالمة) حــول  مراعــاة  )مــع  املعلومــات 
ــم.  ــة هروبه ــول كيفي ــا أو ح ــوا إليه ــال أن يهرب ــن لألطف ميك
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األخت أنجليكا نامايكا )الحائزة عىل جائزة الالجئني من مبادرة نانسن من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني) تصاحب ناجية اغتصاب نازحة داخلياً وطفلها الصغري لفحوصات ما قبل الوالدة. وكانت 

هذه الفتاة الكونغولية قد اختطفها جيش الرب للمقاومة واغتصبها أفرادهم ثم أصبحت حاماًل قبل أن يحررها الجيش األوغندي من األرس. وعندما عادت للمرة األوىل، تخلَّت عنها عائلتها وأُجرِبت عىل العيش عىل 

الشوارع وحاولت أن تكسب غذاءها وغذاء رضيعها ببيع الفحم. فأخذتها األخت أنجليكا وعّلمتها مهارات توليد الدخل وساعدتها يف االعتناء بطفلها الذين يعاين من سوء التغذية. وبعد سنتني، تزوجت هذه الفتاة 

وأصبحت قادرة عىل إعالة نفسها وهي اآلن حامل بطفلها الثاين.
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والعالقــات الرئيســية واملواقــع اآلمنــة واملهــارات املفيــدة التــي 
ــاع واألحــداث  ــل طــرق اإلقن ــا مث ــال أن يطبقونه ــن لألطف ميك
القادمــة التــي ميكــن اســتخدامها كفــرص للهــرب ...كلهــا كان 
باإلمــكان إدخالهــا يف الرســائل الرضوريــة اإلعالميــة إذا مــا 

ــذر.  ــائل الح ــدو الرس ــى مع توخ

ــىل  ــاوري ع ــج تح ــم برنام ــال تنظي ــدأ األطف ــوار، ب ــد الح وبع
اإلذاعــة يهــدف أساســاً إىل دعــم األطفــال ممــن عــادوا للتــو. 
النَّفيس-االجتامعــي ومشــاركة  الدعــم  الهــدف توفــري  وكان 
الخــربات التــي ميكــن لألطفــال املختطفــني ســابقاً أن يذكروهــا 
ويتعلمــوا منهــا لتعزيــز إعــادة دمجهــم. وكان هنــاك بالفعــل 
ــت  ــي بّث ــل الت ــوق الطف ــوادي حق ــا ن ــة تنظمه ــج إذاعي برام
عــىل الهــواء حــوارات حــول حقــوق األطفــال. أمــا هــذا الجهــد 
ــادرات وإرشاك  ــك املب ــه توســيع تل ــكان الهــدف من ــد ف الجدي

ــوف‘. ــني ’ضي ــابقاً كمتحدث ــني س ــال املختطف األطف

ــق للخطــر  ــل دقي ــم تحلي ــد مــن تقدي ــك، كان ال ب ولفعــل ذل
الــذي ميكــن لهــؤالء األطفــال املختطفــني ســابقاً أن يواجهونــه. 
فهــل مــن املمكــن ألحــد أن يتعــرف عــىل أصواتهــم مــا 
ــم  ــن األذى عليه ــد م ــوع مزي ــامل وق ــىل احت ــوي ع ــد ينط ق
قــد يصــل إىل إعــادة اختطافهــم؟ وإذا ســمع األطفــال يف 
ــدر؟  ــون باملص ــوف يثق ــل س ــدث، فه ــاً يتح ــاًل معين األرس طف
والعكــس صحيــح، فلــو مل يتعرفــوا عــىل الصــوت هــل ســوف 
يهملــون الرســالة؟ وإذا تعــرف عــىل صــوت الطفــل أحــد أفــراد 
ــار  ــة الع ــل ســيعرضهم إىل إلصــاق وصم املجتمــع املحــيل، فه
بهــم؟ فتحليــل هــذه األخطــار مــع األطفــال ســمح لــكل طفــل 
أن يتخــذ قــراراً مدروســاً حــول مشــاركته يف هــذا النــوع مــن 

ــل.  التواص

ــال، متكــن  ــث الربنامــج اإلذاعــي حــول حقــوق األطف ــد ب وعن
األطفــال مــن مشــاركة خرباتهــم وتقديــم رســائلهم املهمــة 
ــون  ــوا يعرف ــك كان ــم بذل ــو. لكنه ــوا للت ــن هرب ــال الذي لألطف
األرجــح سيســتمعون إىل هــذه  األطفــال يف األرس عــىل  أنَّ 
ــا  ــن أن يلتقطه ــائل ميك ــوا رس ــك صاغ ــة ولذل ــج اإلذاعي الربام
ــن  ــارات ميك ــائل مه ــذه الرس ــر ه ــث تذك ــري بحي ــل األس الطف
اســتخدامها ومعلومــات عــن املواقــع التــي ُتعــدُّ آمنــة للفــرار 

ــهولة. ــا بس ــم فيه ــىل الدع ــول ع ــن الحص ــث ميك ــا وحي إليه

استخدام الدروس
ــد  ــادرة لتحدي ــذه املب ــار ه ــت آث ــدث أن ُقيَِّم ــني مل يح يف ح
ــال  ــرار األطف ــاهمت أم ال يف ف ــد س ــائل ق ــت الرس ــا إذا كان م
أو إطــالق رساحهــم مــن جيــش الــرب للمقاومــة، هنــاك 

أشــياء  ذات قيمــة ميكــن تعلمهــا مــن مقاربــة حــل املشــكالت 
للحاميــة التــي دعمــت آليــات الحاميــة القامئــة واملســتندة إىل 

ــا. ــت منه ــة وانطلق ــات املحلي املجتمع

ــن  وكجــزء مــن تحليــل األمنــاط الســياقية للخطــر وفهمهــا، مكَّ
ــال)  ــاف األطف ــني )اختط ــر مع ــن خط ــني م ــع الناج ــوار م الح
ــذه  ــدي له ــتجابة للتص ــاء االس ــم يف بن ــتخدام خرباته ــن اس م
ــن  األمنــاط املعينــة مــن املخاطــر. وباإلضافــة إىل ذلــك، مكَّ
اإلصغــاء لقصــص الناجــني وآليــات املســايرة العــامل اإلنســانيني 
ــات  ــز آلي ــة تعزي ــول كيفي ــل ح ــم أفض ــول إىل فه ــن الوص م
املســايرة لخفــض الخطــر إىل أدىن حــد ومعرفــة الطريقــة 
ــاً  ــك إحساســاً قوي ــاح ذل األفضــل إليصــال املعلومــات، كــام أت

ــا.  ــادرة وتصميمه ــم للمب ــني مبلكيته ــدى الناج ل

ــتخدمها  ــي اس ــاً والت ــة محلي ــالم اململوك ــادر اإلع وإلرشاك مص
للمقاومــة  الــرب  جيــش  يف  واألطفــال  املحــيل  املجتمــع 
)والتأســيس عــىل قنــوات االتصــال القامئــة والتــي يوافــق 
عليهــا املجتمــع املحــيل) أهميــة كبــرية ال تقتــرص عــىل إيصــال 
ــتمراريتها.  ــة اس ــز احتاملي ــك بتعزي ــدى ذل ــل تتع ــائل ب الرس
ومــن األمــور التــي اتســمت بأهميــة عظمــى تحليــل مخاطــر 
املتأثريــن  الســكان  لــدى  الثقافيــة  واالعتبــارات  الحاميــة  
وذلــك لتعزيــز أرجحيــة ترويــج املبــادرة للحاميــة واســتدامتها.

الحاميــة القامئــة عــىل املجتمعــات املحليــة ليســت أمــراً جديــداً 
ــول  ــن حل ــث ع ــة يف البح ــات املحلي ــتمر املجتمع ــوف تس وس
ــّن  ــه لك ــاين أم بغياب ــم اإلنس ــود الدع ــك بوج ــواًء أكان ذل س
املجتمــع الــدويل قــد يكــون قــادراً عــىل تعزيــز هــذه الحلــول. 
ــاءة  ــروِّج لإلصغــاء واإلرشاك بطــرق بنَّ ــي ت ــي الطــرق الت وبتبن
وتحليــل املشــكلة بــدءاً مبنظــور الفئــات املتأثــرة، ميكننــا 
ــة  ــا املنتهج ــم مقاربتن ــادة تصمي ــا وإع ــرة تفكرين ــادة معاي إع
لتوفــري دعــم أكــرث فعاليــة الســرتاتيجيات الحاميــة التــي يّتبعهــا 

ــيل.  ــع املح املجتم

jlenz@interaction.org جيسيكا إ لينتز 
مديرة رئيسية للربامج- الحامية وبرنامج الحامية 

 (InterAction( القائم عىل النتائج، منظمة إنرتآكشن
 http://protection.interaction.org

 ١. ُبنَي املثال عىل أساس مبادرة قادها عدة فاعلني مبا فيهم منظمة إنقاذ الطفل
)Save the Children) الدامنارك/اململكة املتحدة ولجنة السالم والشهادة االجتامعية 
 (World Witness( ومنظمة الرؤيا العاملية (QPSW( التابعة للصاحبيني- الكويكرز

واملؤلف )الذي كان وقتها باحثاً مستقاًل). 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection
mailto:jlenz@interaction.org
http://protection.interaction.org

