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كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك .وبالرغم من تحسـن معـدل هطول
األمطـار ،فبحلـول يونيو/حزيـران  2012أعـرب نحـو  %14فقـط
من الالجئني الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت يف داداب
بأنهـم سـيفكرون يف العـودة إىل أوطانهـم ،أمـا بحلـول منتصـف
عـام  2013كانـت رحلات العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من
زيـادة الضغـوط على الالجئين يف كينيا .ويف ظل هـذه الضغوط،
على الجهـات الفاعلـة الدوليـة واملحليـة إيالء االهتمام برضورة
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة .و ُيسـلط ذلـك بـدوره الضـوء عىل
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه اآلليات السياسـية األوسـع نطاقاً آنا لينديل  al29@soas.ac.ukمحارضة يف كلية الدراسات
يف معالجـة التهجير .فيجـب أن ترتبـط أي رحالت عـودة لالجئني الرشقية واألفريقية  ،جامعة لندنwww.soas.ac.uk .
والنازحين بجهـود طويلـة األجـل تهـدف إىل إعـادة تأهيلهـم
وسبل العيش الحرضية أيضاً بالقضايا البيئية (مثل :التسونامي
 .1يتأثر الصيد الساحيل ُ
وخلـق اللدونـة الالزمـة للعيش يف الريـف إذا كان لتلك الرحالت والصيد غري املرشوع وإلقاء النفايات السامة والنفايات الخطرة و تهالك البنية األساسية
لشبكة املياه والفيضانات وقضايا األحياء الفقرية).
أن تسـتمر لوقـت طويـل.

يف تعبير “التهجير جـراء الجفـاف” .فمثل ذلـك املصطلح ال ميثل
القـوى الدافعـة وراء رحلات التهجير و ُيخفـي تداخـل الجفـاف
مـع اآلليـات السياسـية منـذ قديـم األزل ويف عرصنـا هـذا .ومع
الرغـم مـن أن التفكير خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو
احرتافيـ ًا وغير مريـح سياسـياً ،تأيت املشـكالت نتيجـة النهج الذي
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات يف سـياقات األزمات
اإلنسانية.

مـن الواضـح متامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبرياً ومتكـرراً أمام
ُسـبل عيـش كثير مـن النـاس يف جميـع أرجـاء القـرن اإلفريقـي.
ومـع ذلـك ،ال ميكن اختـزال رحالت االنتقـال الصومالية يف 2011

 .2منظمة العفو الدولية ( ،)2008ا ُملستهدفون عىل نحو روتيني :الهجامت عىل املدنيني يف
الصومال
Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia
2008/006/www.amnesty.org/en/library/info/AFR52
 .3فان هري ن )1998( .النازحون الجدد .لندن :كلية لندن الجامعية)New Diasporas( .

غري املواطنني العالقني يف أوضاع النزاع والعنف والكوارث

خالد كورس

عندما يعلق غري املواطنني يف األزمات اإلنسانية يصبحون عرضة لالستضعاف ويعانون من عواقبه مثل املواطنني
أنفسهم .ومع ذلك ،ال تتوفر األطر واإلمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحاميتهم.

يف الســنوات األخــرة ،هُ ّجــر ماليــن مــن غــر املواطنــن وتركــوا القدميــة ووثائــق هويتهــم ووظائفهــم التــي حصلــوا عليهــا يف
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعاملهــم عــى الــدول التــي هُ ِّجــروا منهــا.
أراضيهــا .ومــن أمثلــة ذلــك مــن تأثــروا بالغــزو يف لبنــان عــام
 ،2006وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة األجانــب يف جنــوب ومــن املرجــح أن ُيصبــح تهجــر غــر املواطنــن أكــر شــيوعاً يف
إفريقيــا عــام  ،2008وبالثــورة يف ليبيــا عــام  ،2011وبالحــرب املســتقبل .فعــى ســبيل املثــال ،أســفر بالفعــل توســع املصالــح
األهليــة يف ســاحل العــاج عــام  ،11-2010وبالفيضانــات يف الصينيــة يف إفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى عــن عمــل أعــداد
تايالنــد عــام  ،2011وبالنــزاع الحــايل يف ســوريا.
كبــرة مــن املهاجريــن يف أوضــاع غــر مســتقرة .فضــا عــن
أن تغــر املنــاخ قــد ُيعــرض كثــراً مــن الــدول الناميــة التــي
وقــد تأثــروا بتلــك األحــداث وكأنهــم عابــري ســبيل أو ينتقــل إليهــا كثــر مــن املهاجريــن بحثــاً عــن العمــل لزيــادة
املوجــه
ُمســتهدفني عمــداً .وقــد ال يتمكــن غــر املواطنــن مــن التحــدث وتــرة الكــوارث الطبيعيــة بهــا .أضــف إىل ذلــك العنــف ّ
باللغــة املحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد ال يف الوقــت الراهــن ضــد املهاجريــن ج ـراء تزايــد شــعور رهــاب
يتمتعــون أيضـاً باألمــن الوظيفــي أو بشــبكة األمــان االجتامعــي األجانــب يف كثــر مــن الــدول يف جميــع أرجــاء العــامل .وباســتمرار
املحــي .وباملثــل ،ســيكون أصعــب عــى غــر املواطنــن تصديــر الــدول الفقــرة والناميــة العــال املهاجريــن ،يتزايــد
هجريــن حــل مشــاكل تهجريهــم والســيام إذا عجــزوا عــن جليـاً عــبء تقديــم املســاعدة والحاميــة أثنــاء أوقــات األزمــات
ا ُمل ّ
ُ
ً
ً
العــودة إىل أوطانهــم األصليــة أو مل يرغبــوا يف ذلــك أص ـا وإذا عــى عاهــل املجتمــع الــدويل نظـرا الفتقــار تلــك الــدول املصدرة
مــا جابهــوا تحديــات خاصــة يف محاولــة اســتعادة ممتلكاتهــم للقــدرة عــى حاميــة مواطنيهــا يف الخــارج بفاعليــة.
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املواطنــن ا ُملهجريــن وإىل األطــراف املســؤولة عنهــم .وخــذ
مبــادئ نانســن مثــاالً عــى ذلــك ،مثلــا هــو الحــال يف أعــال
لجنــة القانــون الــدويل ( )2012الحاليــة املتعلقــة مبعايــر “ترحيل
األجانــب” و”حاميــة األفــراد يف أوقــات وقــوع الكــوارث”.

ومــع ذلــك ،مثلــا هــو الحــال يف أمثلــة الهجــرة فــراراً مــن
هجريــن يف
األزمــات ،وقعــت كثــر مــن حــاالت غــر املواطنــن ا ُمل ّ
ثغـرات الحاميــة مــا جعــل االســتجابات لهــم مؤقتــة ومنقوصــة.
وبازديــاد احتامليــة إيجــاد املهاجــرون أنفســهم عالقــن يف
األزمــات ،مثــة حاجــة إىل اســتجابة أكــر شــمولية وميكــن التنبــؤ
بهــا.
مســؤوليات حاميــة غــر املواطنــن ومســاعدتهم يف أوقــات
األزمــات غــر محــددة بوضــوح :ال ُتعــ ّرف األحــكام الحاليــة
الدروس املستفادة والتوصيات
املســؤولني عــن حاميــة غــر املواطنــن ومســاعدتهم يف أوقــات
رضورة إجــراء مزيــد مــن األبحــاث تتضمــن آليــات أفضــل األزمــات .وبالرجــوع إىل قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون
لجمــع البيانــات بهــدف التعــرف عــى مــدى احتامليــة تعــرض الــدويل اإلنســاين ،تنــص املبــادئ التوجيهيــة جليــاً عــى أن
غــر املواطنــن لظــروف اســتضعاف معينــة يف جميــع مراحــل املســؤول األول عــن ذلــك الدولــة التــي توجهــت إليهــا رحــات
التهجــر املختلفــة مــع أهميــة وضــع تقييــات آلليــات االســتجابة التهجــر .ومــع ذلــك ،مــازال عــى حكومــات املوطــن األصــي
اإلنســانية لقضيــة تهجــر غــر املواطنــن.
للمهج ّريــن مســؤولية قانونيــة ومدنيــة وأخالقيــة تقــي بــرورة
ُ
حاميتهــا ملواطنيهــا وفقـاً ملــا نصــت عليــه اتفاقيــة ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
غيــاب الذكــر الواضــح لحقــوق غــر املواطنــن أثنــاء رحــات اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ .وال يوجــد أي هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة مخولة
التهجــر :تــرد حقــوق غــر املواطنــن املترضريــن مــن األزمــات بحاميــة ا ُملهجريــن أو مســاعدتهم ســواء كانــوا مواطنــن الدولــة
وا ُملهجريــن بفعلهــا ضمن ـاً يف قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون التــي هُ جــروا منهــا أم ال .ومــع أن املنظمــة الدوليــة للهجــرة هيئة
الــدويل اإلنســاين فضـ ًا عــن أنهــا غــر محــددة جليـاً يف أي قانــون الهجــرة الرائــدة يف العــامل ولكنهــا غــر مخولــة بحاميــة ا ُملهجريــن
أو نــص آخــر أصـ ًا .أضــف إىل ذلــك عــدم تعامــل اآلليــات التــي عــى الرغــم مــن أنهــا وضعــت مؤخــراً اإلطــار العمــي إلدارة
تغطــي حــاالت التهجــر مــع غــر املواطنــن يف حــن أن تلــك أزمــات الهجــرة الــذي هــدف إىل الرتكيــز عــى الهجــرة يف أوقــات
اآلليــات التــي تتعامــل مــع غــر املواطنــن ال تتضمــن ظــروف األزمــات والــذي يجــب أن يكــون مبثابــة أساســاً لتعــاون دويل
1
التهجــر .ويزعــم بعضهــم أن املبــادئ التوجيهية للتهجــر الداخيل عــى نطــاق أوســع.
تنطبــق عــى غــر املواطنــن الذيــن تركــوا منازلهــم أو أماكــن
إقامتهــم املعتــادة ولكــن ال ُيغطــي ذلــك غالب ـاً حــاالت العــال قــد يكــون مثــة طريقــة إلحالــة قضيــة غــر املواطنــن ا ُملهجريــن
املهاجريــن ملــدة قصــرة أو مؤقتــة فض ـ ًا عــن عــدم وضــوح مــا إىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم املتحــدة ملعالجــة حقــوق
إذا كانــت تلــك املبــادئ التوجيهيــة تــري عــى املهاجريــن غــر اإلنســان الخاصــة باملهاجريــن وإىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم
ـأت أي مــن آليــات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ املتحــدة ملعالجــة حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص ا ُملهجريــن
النظاميــن أم ال .وباملثــل ،مل تـ ِ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ الخاصــة بأحــوال العــال املهاجريــن أو االتفاقيــة الدوليــة عموم ـاً.
لحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم التــي
وضعتهــا األمــم املتحــدة عــى ذكــر املهاجريــن بفعــل األزمــات رضورة إيــاء طالبــي اللجــوء والالجئــن اهتامم ـاً خاص ـاً :تــزداد
فضــ ًا عــن عــدم اشــتاملهام عــى أحــكام تضبــط ظــروف ظــروف اســتضعاف غــر املواطنــن ا ُملهجريــن يف حالــة طالبــي
اللجــوء والالجئــن وفاقــدي الجنســية الذيــن يصعــب ضــان
تهجريهــم.
حقوقهــم يف أوقــات األزمــات مثلــا ينــص عليهــا القانــون
وهكــذا ،مل تــرد حقــوق غــر املواطنــن أثنــاء رحــات التهجــر الــدويل .ففــي حالــة لبنــان ،أرض الغــزو بنحــو  400000مــن
أو عــى مــن تقــع مســؤوليات حاميــة حقوقهــم يف أي قانــون الالجئــن الفلســطينيني الــذي كانــوا مســتضعفني فعليـاً قبلــه .أمــا
أو نــص عــى اإلطــاق .وعــى نحــو ضمنــي ،ســاعدت املنظــات يف جنــوب إفريقيــا ،هُ ج ـ ًر غــر املواطنــن خصوص ـاً ألنهــم كانــوا
الدوليــة عموم ـاً غــر املواطنــن جنب ـاً إىل جنــب مــع ا ُملهجريــن مســتهدفني بســبب جنســيتهم مــا دفعهــم لتقديــم طلبــات
اآلخريــن دون متييــز أو وضــع يف الحســبان احتامليــة وجــود لجــوء .ويف ليبيــا ،ســجلت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــن نحــو  3500طالــب لجــوء و 8000الجــئ قبــل اشــتعال
احتياجــات خاصــة ومختلفــة لغــر املواطنــن.
فتيــل الثــورة بهــا .وقــد أبلغــت مفوضيــة األمــم املتحدة الســامية
ولــذا ،عنــد وضــع املعايــر الخاصــة بحــاالت التهجــر أو عنــد لالجئــن أن مثــة  360000فلســطيني و 94000عراقــي إضافــة إىل
تحديثهــا ،عــى املعنيــن اإلشــارة بوضــوح إىل حقــوق غــر الجئــن آخريــن بحاجــة للمســاعدة اإلنســانية العاجلــة يف ســوريا.
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تفــاوت قــدرات دول ا ُملهجريــن األصليــة يف تقديــم املســاعدة يف للطــوارئ عــى مســتوى ثنــايئ وإقليمــي لضــان تحقيــق التعــاون
أوقــات األزمــات :ال متتلــك جميــع الــدول اإلمكانيــات ملســاعدة الفعــال بــن الــدول أثنــاء إخــاء غــر املواطنــن يف أوقــات حــدوث
مواطنيهــا عندمــا يتــررون جــراء األزمــات اإلنســانية خــارج األزمــات.
أراضيهــا .ففــي ميامنــار وزميبابــوي ،عــى ســبيل املثــال ،غابــت
جليـاً اإلرادة السياســية الالزمــة ملســاعدة املواطنــن ا ُملهجريــن يف عــادة مــا تكــون االســتجابات الوطنيــة غــر كافيــة :مــن عواقــب
تايالنــد وجنــوب إفريقيــا عــى التــوايل حتــى أن بعــض العــال حقيقــة عــدم إتيــان القوانــن الدوليــة أو االتفاقيــات أو املعايــر
املهاجريــن مــن أبنــاء زميبابــوي تقدمــوا بطلــب للجــوء بعــد ذات الصلــة عــى ذكــر حقــوق غــر املواطنــن جليـاً أثنــاء حــدوث
تهجريهــم .ويف حــاالت أخــرى ،يعــوز الــدول األكــر فقـراً ببســاطة األزمــات تجاهــل القوانــن والسياســات الوطنيــة التــي تســتمد
اإلمكانيــات لتقديــم املســاعدة الالزمــة ،وعــى املعنيــن النظــر أحكامهــا مــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة باملثــل لحقــوق غــر
يف إمكانيــة تأســيس صنــدوق إغاثــة دويل يف حــاالت الطــوارئ املواطنــن يف أوقــات األزمــات .وعــاوة عــى ذلــك ،تفتقــر كثــر
تســتفيد منــه دول املوطــن األصــي يف حــال تهجــر مواطنيهــا مــن الــدول املتــررة إىل اإلمكانيــات األساســية لتنفيــذ القوانــن
أثنــاء أوقــات األزمــات.
والسياســات الحاليــة أثنــاء وقــوع األزمــات .ومــن بــن النتائــج
الرئيســية لتقييــم فاعليــة االســتجابة اإلنســانية لحــاالت التهجــر
عــدم القــدرة عــى التنبــؤ بإمكانيــة التنســيق بــن الهيئــات يف جنــوب إفريقيــا التــي حدثــت عــام  2008أن مثــة نقصــاً يف
الدوليــة :ينبغــي أن يكــون مثــة آليــات تنســيق تضمــن تحقيــق خــرة التعامــل مــع تلــك املواقــف ويف األنظمــة القامئــة فضــ ًا
التعــاون الفعــال بــن الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة بغــرض عــن غيــاب القيــادة الحكوميــة والســيام يف املراحــل األوىل مــن
تقديــم املســاعدة والحاميــة لغــر املواطنــن النازحــن داخليــاً األزمــات إضافــة إىل تفتــت املجتمــع املــدين واالرتبــاك بشــأن
2
وا ُملهجريــن عــر الحــدود يف حــاالت األزمــات .وعــى ســبيل املثــال ،حقــوق األجانــب ا ُملهجريــن.
كان التنســيق بــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن أثنــاء األزمــة الليبيــة ناجحــاً ولكنــه ومثــة حاجــة لوجــود إمكانيــات وطنيــة أكــر تهــدف إىل توفــر
بالتأكيــد مل يكــن ممنهجـاً ومل ميكــن التنبــؤ بــه أو ضــان إجـراؤه الحاميــة واملســاعدة لألفــراد النازحــن داخليــاً مبــن فيهــم غــر
يف األزمــات املســتقبلية .وهكــذا ،يجــب أن ُيجــرى التخطيــط املواطنــن أثنــاء أوقــات األزمــات بــدءاً مــن وضــع إطــار اســتجابة

املفوضية السامية لالجئني /أ دوكلوس

مسؤولون عىل الحدود التونسية يصدون حشداً تجمع عىل الحدود التونسية الليبية يف مارس/آذار  2011حيث يسعى آالف الناس
مغادرة ليبيا ومعظمهم من العامل املهاجرين من تونس ومرص وقد اجتمعوا اآلن يف املنطقة املحايدة.
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ووصــوالً إىل توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن
املواطنــن وغــر املواطنــن املترضريــن .وعــى الــدول األصليــة
للمهجريــن مشــاركة الخ ـرات والتجــارب فيــا بينهــا واســتضافة
ُ
الــدول التــي اســتجابت لتهجــر غــر املواطنــن يف الســنوات
األخــرة.

إضافــة إىل مــا ســبق :يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة
البــاد للعــال املهاجريــن التخطيــط لحــاالت الطــوارئ لتهيئتهــم
ملواقــف األزمــات إضافــة رضورة مراعــاة خطــط التأمــن متناهــي
الصغــر ملســاعدة املهاجريــن عــى التــايش مــع حــاالت الطــوارئ.
وأخــراً ،يجــب تطويــر اإلمكانيــات القنصليــة لحاميــة العــال
املهاجريــن وعــى الــركات التــي توظــف أعــداداً كبــرة مــن
الجنســيات األجنبيــة وضــع إج ـراءات تشــغيلية معياريــة بشــأن
حاميــة العــال وإخالئهــم إضافــة إىل أهميــة تأســيس وحــدات
تقييــم املخاطــر وتخصيــص وظائــف كبــر ضبــاط األمــن.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــى وضــع قوانــن وسياســات
وطنيــة تراعــي حقــوق النازحــن داخليــاً مبــن فيهــم غــر
املواطنــن .فضــا عــن رضورة تحديــث القوانــن والسياســات
الوطنيــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحقــوق ا ُملهجريــن مــن غــر
املواطنــن .ويف هــذا الصــددُ ،يحتمــل أن ترغــب الــدول أكــر يف
توســيع نطــاق الحقــوق املمنوحــة يف املواقــف العاديــة .وعــى خالد كورس  k.koser@gcsp.chعميد أكادميي ونائب املدير
يف مركز جنيف للسياسات األمنية  www.gcsp.chوزميل كبري
الــدول التــي تشــتمل عــى أعــداد كبــرة مــن العاملــن األجانــب غري مقيم تابع ملرشوع بروكينجز -برين املعني بالنزوح الداخيل.
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حاميــة العــال
www.brookings.edu/about/projects/idp
املهاجريــن أثنــاء األزمــات مبــا يف ذلــك توفــر معلومــات ُمفصلــة
بشــأن إج ـراءات الحاميــة واالنتقــال واإلجــاء والعــودة إىل أرض www.iom.int/cms/mcof .1
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners .2
الوطــن يف وقــت الحــدث.

اإلدارة اإلنسانية للحدود

ماكسيميليان بوتلر

اإلدارة اإلنسانية للحدود من األدوات ا ُملكملة لالستجابة األول مام يدفعها لغلق الحدود املترضرة بوصفه إجراء يحد
اإلنسانية للمهاجرين العالقني يف أزمة ما.
من رحالت االنتقال عرب الحدود املتزايدة .وعىل الدول وضع
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة املاسة لدعم الحكم اإلنساين
ال تغطي األطر الحالية عىل نحو شامل جميع أشكال االنتقال عىل الحدود يف املواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحامية
يف أوقات األزمات وجميع املرتحلني أثناء األزمات عىل األصعدة الوفود املتنقلة املستضعفة ويف إطار القانون الدويل القائم.
الدولية واإلقليمية والوطنية .وتدرك املنظمة الدولية للهجرة
الحاجة لتحسني آليات التنسيق لديها وتطوير إمكاناتها مام فبناء قدرات هيئات إدارة الحدود يشتمل عىل مراعاة بعض
دفعها لوضع اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة الذي ُيركز عىل الجوانب التقنية ،مثل :وضــع خطط الــطــوارئ الصحيحة
ظروف االستضعاف التي يعاين منها مجموعة منَّوعة من األفراد وأنظمة اإلنــذار املبكر وعمليات البحث واإلنقاذ ووحدات
أثناء رحالت انتقالهم والتي ترض باملجتمعات التي قد يغفل التسجيل املتنقلة فض ًال عن رضورة تقديم الوعي الشديد
كثريون عن احتياجاتها وأوضاع االستضعاف بها أثناء االستجابة بظروف االستضعاف بني تيارات الهجرة املختلطة أثناء أوقات
1
لألزمات.
األزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحامية األفراد والجامعات
املستضعفة .وقد أثبت كل من تبادل املعلومات املؤسيس
رتحلني ولهيئات إنفاذ القانون
للم ِ
ويراعي اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة عدداً من أدوات والعمليات املشرتكة فائدتهام ُ
إدارة الهجرة التي قد ُتكمل االستجابة اإلنسانية للمهاجرين عىل حد سواء .وتنوي املنظمة الدولية للهجرة دعم الدول
العالقني يف أزمة ما والتي ُتعد واحدة من أدوات اإلدارة اإلنسانية لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات
للحدود .وتقوم كل من الرشطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود والقوانني واإلجراءات وأنظمة املعلومات املناسبة التي ستساعد
بدور أسايس يف أزمة الهجرة .وعندما تجد املناطق بأرسها نفسها بدورها عىل تيسري انتقال الفارين من األزمات .ولتفيذ ذلك،
تعيش يف فوىض عارمة ،قد تقلق الدول التي تواجه االضطرابات د ّربــت املنظمة عرشات اآلالف من مسؤويل إدارة الحدود
السياسية من جوانب األمن املتعلقة بإدارة الحدود يف املقام والهجرة يف جميع أرجاء العامل وع ّرفتهم إىل مواضيع مختلفة،

