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الصمود والتك ُّيف والتع ُّلم :الالجئون من َم ِال و ُمض ِّي ُفوهُ م املوريتان ُّيون
ُّ

ُفودَا إ ْن ِد ِك ْنتُم ومحمد أَغ َملهَى

تغي ا ُملنَاخ
جلب الالجئون املال ُّيون إىل إمبريا يف موريتانيا من املهارة والخربة ما اكتسبوه يف تد ٌّبر ما يخ ّلفه ُّ
من آثا ٍر يف بلدهم ،وهم اليو َم يتع ّلمون مهارات جديدة يف املَه َْجر .ويعود األمر بالفائدة عىل الالجئني
واملجتمعات ا ُملض ّيفة معاً.
الجـئ و 511الجئـاً فـ ُّروا
ُتض ّيـف موريتانيـا اليـو َم  60ألـف
ٍ
مـن مـايل سـن َة  .2012ويأيت هـؤالء الالجئون من شما ّيل مايل
رشقي
ويقيمـون اليـو َم يف مخ ّيـم إمبيرا ومحيطـه ،يف جنـو ّيب ّ
موريتانيـا 1.وقـد تركـوا مناطقهـم الشـتداد ق ّلـة األمـن ،غير
تغير
أنهـم قبـل فرارهـم ،عـاىن أكرثهـم عواقـب سـيئة مـن ُّ
املنـاخ على مـ ّر بضعـة عقـو ٍد أو أكثر .ومن ذلك عىل سـبيل
املثـال تكـ ُّرر حـدوث الجفـاف ّ
كل  10سـنني أو نحـو ذلك يف
شما ّيل مـايل منذ سـنة .1973

توسـل بـه إىل النجاة،
وللحـس
بـاردة.
املجتمعـي أث ٌر ٌ
عظيم ُي ّ
ّ
ّ
ّ
املحلي صمـوداً بسـيطو اليد عىل
إذ ّإن أكثر أفـراد املجتمـع
مـن هـم ّ
أقـل منهم صمـوداً.

ّ
محلي مـا حني
على ّأن خطـط التك ُّيـف املبتكـرة يف مجتمـع
متتـد لتبعد ّ
مم يسـتطيعونه ،يأخـذون يف التفكري يف االنتقال
ُّ
بعيـداً مـن موطنهـم .وهم يصلـون نقطة التحـ ُّول إذا تو ّترت
العالقـات بينهـم ،إىل جانـب إخفـاق خطـط التك ُّيـف ،فحني
يصبـح الحفـاظ على املصالح العائليـة والشـخصية واملبارشة
وملّـا كان أكثر الالجئين املال ّيين مـن ال ُرعيـانَ ،ك ُ َ
ثر أن يأتـوا على رأس األولو ّيـة فتفضل السـخاء.
مباشـيتهم معهـم إىل املَ ْه َجـر .وأدّت شـدّة طلـب املـوارد
توصـل إىل قـرار الرحيـل يف العـادة بعـد التشـاور ،ثم يتبع
الطبيعيـة يف املجتمعـات التـي ُتض ّيفهـم –مثل املـاء ومراعي و ُي َّ
تغير ذلـك مـا قـد يبلـغ إىل هجـرة جامع ّيـة ،يأخـذ فيهـا معظـم
املاشـية– إىل زيـادة الضغـط على هـذه املـوارد ،فـأىت ُّ
ّ
توصـل إىل القرار فردٌ بنفسـه،
املنـاخ وزاد األمـر سـوءاً .هـذا ،وقـد تأ ّثـرت البيئـة الطبيعية أفـراد املجتمـع
املحلي .وقـد َي َّ
بأعمال أخـرى من مثل االحتطاب واسـتعامل املاء يف أغراض مثـال ذلـكَ :مـن بلـغ سـنّ الرشـد مـن الشـباب ،فيراه واجباً
ّ
الحـظّ ،أن الالجئين كما أنهـم عليـ ِه للدفـاع عـن نفسـه .هـذا طـرف ،ومـن طـرف آخـر،
بيتيـة وزراعيـة .ومـن حسـن
ً
يجلبـون حاجاتهـم معهـم فهـم يجلبـون الحلـول أيضـا .فـإذ ُي ّ
فضـل بعـض النـاس املـوت يف أراضهـم على االنتقـال إىل
لتغير املنـاخ يف بلدهم ،مـكان آخـر .ولقـد ينظـر غريهـم يف طلـب اللجـوء مـن بلـد
قـد كانـوا عالجـوا العواقـب السـيئة ُّ
فهـم أفضـل ته ُّيؤاً مـن غريهـم ملعالجة مثل هـذه املصاعب ،مجـاور ،إذا كان الدِّيـن يف ذاك البلـد املجـاور هـو دينهـم
ولتخفيـف بعضهـا يف املجتمـع ا ُملض ّيـف .فالالجئـون ُمق ّرون نفسه .
بـأن انفتاحهـم على التع ُّلـم يف حالهـم الجديـدة نشـأ حين
كانـوا يبحثـون يف بلدهـم عـن حلـولٍ ملشـكالتهم التـي تيسري االندماج
تغير املنـاخ هنـاك.
وجـود ثقافـ ٍة دميوقراطيـة ،وألفـة وطن ّيـة ،وعرق ّية مشتركة،
أوقعتهـا عليهـم عواقـب ُّ
ّ
ٌ
وأوارص عائليـة ،عابـرة الحـدودَ ،هـي كلهـا عوامـل يف
قرار االنتقال :نقاط التح ُّول
اسـتعداد املجتمعـات املض ّيفـة السـتيعاب املقسـورين على
أحوجـت الضرورة الجئين ِعـدّة م ّمـن يعيشـون اليـو َم يف االنتقـال .وحافظـت الحكومـة املوريتان ّية عقـوداً من الزمان
مخ ّيـم إمبيرا إىل االنتقـال مـن ُ
تغي على سياسـة البـاب املفتوح تجـاه الالجئني املال ّيين ،وطلبت
قبل مـن بلدهم بسـبب ُّ
َ
املنـاخ ،إال أنهـم بقـوا يف بلدهـم .إمنـا كانـت اسـتجابتهم إىل السـكان املحل ّيين اسـتقبال الالجئني وعدَّهُ ـم يف أخوتهم
تغي امنـاخ من آثـا ٍر ضا ّرة ،وأخواتهم.
الفور ّيـة –ومـا تـزال– ملـا يخ ّلفـه ُّ
الصمـود بابتـكارات محل ّيـة ،مـن مثـل
أنهـم حاولـوا إقامـة ُّ
لح ْفـظ مـاء الرتبـة،
وأهـم َعمَـلٍ يعملـه معظـم الالجئين املال ّيين تربيـة البقـر،
اسـتعامل مختلـف رضوب َفـ ْرش الدّبـال ِ
ُّ
الجـرار إلبقـاء املـاء ويلي ذلـك تربيـة صغار ا ُملجترّات .ثم ّإن عـدد رؤوس البقر
واسـتعامل جلـود الحيـوان لِ َل ِّفهـا على ِّ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنيِ /ڤ ُي َّول إبروتوم ُِّسو

هاهنا ُرع ٌ
ْيان من الالجئني املال ِّيني ،مجتمعون يف مخ ّيم إمبريا ل َب ْيع املاشية.

ات إىل الثروة (أي ُمدَّخـرات ميكـن إنتـاج صغـار املجترّات ،ثم البقر .وال ّ
شـك ّأن هـذه الخطط
اململوكـة مـن ا ُمل ِشير ِ
تحويلهـا إىل نقـود) وإىل املركـز االجتامعـي .ومـن الخطـط ممكـنٌ تنفيذهـا يف وقـت واحـد.
التـي يسـتعملها الالجئـون املال ُّيـون ليضمنـوا قدرتهـم على
سر يف البلـد ا ُملض ّيف :إنعاش ُس ُـبل معاشـهم أو خطط التك ُّيف
االندمـاج ب ُي ْ ٍ
إعـادة شـ ّقها ،أو تكييفهـا.
عـدة مـن
نجـح الالجئـون املال ُّيـون يف إمبيرا يف تكـرار ّ
لتغير املنـاخ.
االبتـكارات التـي ابتكروهـا يف مـايل اسـتجابة ُّ
هجريـن التاركين أرضهـم على عجـلٍ ومـن تلـك :ال َب ْسـ َتنَة (لزراعـة املنتجـات التـي تسـتهلكها
فللم ّ
فأمـا اإلنعـاشُ ،
خيـارانّ :أن يعتمـدوا على ر ٍاع ثقـ ٍة يسـوق بقرهـم إىل َم َل ٍذ ُ
األ َس) ،والعمـل مـن خلال الجمعيات على تخفيف الضغط
البيئـي.
آمـن يسـهل الوصـول إليـه ،رمبـا مبعونـة أصدقـا ٍء أوفيـاء أو على املـوارد الطبيعيـة وتقليـل انحطاطهـا
ّ
سـلط ٍة عُ رف ّيـة أو إدارية تفتح لهم سـبي ًال آمنـة .وإ ّال ميكنهم
ُ
س الالجئين يف إمبيرا من عنـده معرفة
أن يخاطـروا ويعـودوا بأنفسـهم السـتعادة حيواناتهم .هذا ،هـذا ،ومل يكـن مـن أ َ ِ
وتقتضي إعـادة شـقُّ ُسـ ُبل املعـاش –كلما أمكـن ذلـك– مسـبقة بالزراعـة عنـد الوصـول إىل املخ ّيـم إال  ،%1.3ومـع
الـذكاء يف انتقـاء أكثر الحيوانـات لبنـاً أو عُ ُجـوالً أو ً
لحما ،ذلك ،ففي  31ديسـمرب/كانون األول من سـنة  ،2019أشـارت
رأس مـالٍ البتـداء إعـادة بنـاء ذخريتهـم االحصـاءات التـي بني يـدي املفوضية السـامية لألمم املتحدة
ابتغـا َء اسـتعاملها َ
ـف لشـؤون الالجئين ،إىل ّأن نحـواً مـن  %10مـن ُ
األ َس يف ّ
الحيوانيـة يف بلـد اللجـوء .فـإن مل ميكـن ذلـك ،تك َّي َ
كل
الالجئـون ،وأخـذوا يف املفتـوح حولهـم مـن ُسـ ُبل املعاش يف مجتمـع الالجئين هنـاك آخـذون يف ال َب ْسـ َتنَة ،إ ّمـا اسـتقالالً
بلـد اللجـوء ،ولقـد يكون ذلك حينـاً بإقامة املشـاركة بأموال بالنفـس ،وإ ّمـا مبعونـة رشكاء املفوضيـة السـامية لألمـم
املانحين ،فيسـتعملون ذلـك ُم َ
نط َلقـاً ليعيـدوا الدخـول يف املتحـدة لشـؤون الالجئين يف املخ ّيـم.
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وقـد كـ ّرر الالجئـون عـ ّد ًة مـن ِت ْقنيـات اسـتعملوها يف
تغير املنـاخ مـن آثـار سـيئة حني
احتيالهـم على مـا يخ ّلفـه ُّ
ً
كانـوا يف مـايل .أولهـا :أنهم جلبـوا معهم أصنافا مـن الحبوب
مقاومـة للحـرارة ،ليـس للمجتمـع ا ُملض ّيـف علـم بهـا ،ومنها
البصـل األرجـوان وحبـوب الطامطـم .وثانيهـا :أ ّنهـم ا ّتبعـوا
ُسـنَنَ عمـلٍ غير ّ
مضر ٍة بالبيئـة ،مثل إنتاج السماد لتحسين
ُ
ّ
خصوبـة الرتبـة ،يف حني أن العادة جـرت يف املجتمع املض ّيف
بـأن يسـتعملوا الـ َّر ْو َث غير املخ ّمـر ،وهـذا له عواقب سـيئة
إذ إنـه يزيـد هجمات النمل الجنـديّ  .وثالثها :أ ّنهـم ابتدؤوا
َ
اسـتعامل ِت ْقنيات ِح ْف َظ املاء املحل ّية ،مثل اسـتعامل املشـاتل
ُ
ً
الدائر ّيـة امل َج ّوفـة ،خالفا ملا يسـتعمله املوريتان ُّيون يف العادة
مـن مشـاتل ُم ّ
سـطحة أو مشـاتل مسـتطيلة ُم َج ّوفة.
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األخيرة .و ُت ّ
نظـم هـذه الحلات يف العـادة يف يـوم البيئـة
العاملـي (املوافـق  5حزيران/يونيـو) ،واحتفـال يـوم الشـجرة
ّ
الوطنـي يف األسـبوع األول مـن أغسـطس/آب .فأعانت هذه
ّ
األعمال ،التـي قادهـا الالجئـون ،عىل تبديـد الفكـرة القائلة
ّ
بـأن الالجئين أكثر ُم ِح ّطي حـال البيئة .فصـاروا ُيـ َر ْو َن اليو َم
رشكاء يف تغيير الحـال.
ـم الالجئـون وأهـل املجتمـع ا ُملض ّيـف بعضهـم من بعض
تع ّل َ
بالسـواء ،وا ّتبعـوا ُسـنَنَ عمـل محل ّيـة غير ّ
مضرة بالبيئـة.
َّ
ّ
فلما كانـت حرائـق الغابـات هـي ٌ
بعـض مـن أسـوأ عوامـل
ّ
ُ
االنحطـاط البيئـي يف موريتانيـا ،نظ َمـت حملات توسـيع
املـدارك والتوجيـه إىل ُسـ ُبل إطلاق اإلنـذار إذا اشـتعل
الحريـق ،وبعـد هـذه الحملات ،انخفضـت حـاالت ّ
تفشي
الحرائـق والكـوارث التـي تـأيت بهـا إىل أربعـة حـاالت يف
سـنة  .2019وصـار اليـو َم لالجئين املال ّيين –الذيـن مل يكونوا
يعرفـون مـن تت ّبـع الحرائق شـيئاً– ِف ْرقـة مكافحـة للحرائق،
وأصبحـت تشـارك ِف َرق اإلطفـاء يف املجتمع ا ُملض ّيـف وال َّد َر َك
يف ُّ
التدخـل ملكافحـة الحرائـق الهائلـة .وقـد شـارك الالجئون
بالسـواء يف اإلجـراءات الوقائيـة ،مثـل إقامـة أكثر مـن
أيضـاً ّ
 100كيلومتر مـن حواجـز الحرائـق.

ـب اجتماع اسـتعامل مـا تقـدّم من ِت ْقنيـات غ ّلـ ًة رائعة
فج َل َ
َ
َ
يف موسـم الزراعة سـنة  ،2019وأثارت هذه النتائج الحسـنة
التـي أنتجهـا الالجئـون يف املجتمـع ا ُملض ّيـف ال ِه ّمـة إىل هـذا
العمـل .وقـد ُن ِّظ َمـت أخيراً زيـارة دراسـ ّيةّ ،
نظمهـا الشركاء
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين يف
مخ ّيـم إمبيرا ،فكانـت هـذه الزيـارة لالجئـات املال ّيـات
خبرن نسـا ًء مـن املجتمـع
العاملات يف ال َب ْسـتَ نَة فرصـ ًة ل ُي ِ ْ
بر َن مـن إدارة املاء ،وتحسين خصوبـة الرتبة،
ا ُملض ّيـف مبـا َخ ِ ْ
وكان مـن انفتـاح الالجئين على التع ُّلـم أن ا ّتبعـوا ِت ْقنيـات
و ِت ْقنيـات طبيعيـة ل َك ْبـح اآلفـات.
تسـمني املجترّات الصغيرة ،التـي مـن شـأنها أن تزيـد مـن
كـم الـكأل الـذي تأكله يف
وأقـ ّرت موريتانيـا عـدداً مـن القوانين ،لحاميـة مواردهـا وزن الحيوانـات مـن غير أن يزيـد ّ
الطبيعيـة مـن فـرط االسـتغالل ،وكان القائم بإنفاذهـا ِو َزار ُة العـادة ،فـأدّى ذلـك إىل تقليـل الضغط عىل الـكأل يف املراعي
البيئـة والتميـة املسـتدامة .ولكـنْ ملّـا ال يكـون للـوزارة متـام على األمـد البعيـد .و ُي َضـاف إىل ذلك ،عىل سـبيل املثـالّ ،أن
حضـو ٍر يف منطقـة مـن مناطق البلاد ،مثل الحـال التي عليها مـن الالجئين املال ّيين َمـن انتظم يف سـلك ُم َسـاعدي األطباء
باسـيكونو ،حيث تقع إمبيراُ ،تن ُ
ُ
ْشـأ جمعيات إدارة البيطر ّيين ،وهـو أمـ ٌر مل يكـن لـه أثـر يف مجتمـع الالجئين
مقاطعـة
املـوارد الطبيعيـة ،لتنظيم الوصول إىل املـوارد وتأهيلها .ومع ولكنْـه ُيـا َرس يف املجتمـع ا ُملض ّيـف.
ذلـك ،ففـي مخ ّيـم إمبيرا ،حيـث ال جمعيـة إلدارة املـوارد
ّ
ّ
محلي
محلي ومجتمـع
ـم الالجئـون بتجاربهـم يف بلدهم ،وأنشـأ ع ّد ًة وأمـا تشـارك املعرفـة بين مجتمـع
الطبيعيـةُ ،أل ِه َ
ٌ
البيئي .مثـال ذلكّ :أن آخـر ،فهـو مأخوذ فيـه بقنوات رسـم ّية وقنوات غري رسـم ّية.
مـن الجمعيـات ،ملكافحـة االنحطـاط
ّ
فرق ًة اسـمها (الالجئـون املتط ّوعون لنظافـة املخ ّيم) ،اعتادت وتشـتمل القنـوات غير الرسـمية على التفاعـل بين أفـراد
أن ُت ّ
ّ
َ
املحلي حين يجتمعون عند موارد املاء ،أو األسـواق
ووسـعت أحيانـاً املجتمـع
نظـم حملات نظافـة
داخـل املخ ّيـمّ ،
ّ
ُ
نشـئُ منصات
ي
والـذي
االحتفاليـة.
املناسـبات
أو
ة،
ي
األسـبوع
طـوق العمـل فنظفـت مـا عنـد املجتمـع املض ّيف.
ُ ِ
ّ
التفاعـل الرسـمية يف األكثر هـو هيئـات األمـم املتحـدة
ويف الوقـت نفسـه ،غرسـت الجمعيـات أكثر مـن َ 60
ّ
املتدخلين يف مواضـع التضييـف ،يف
ألـف وغريهـا مـن الشركاء
أيـام دوليـة ُي َقـام فيهـا االحتفـال واألنشـطة ،مثـل
مناسـبات
ووزعتها
نـوع من األشـجار املك ّيفـة بحسـب األرض املحل ّيـة،
ٍ
ٍ
العاملـي لالجئين ،واليـوم الـدويل للقضـاء على العنف
اليـوم
منظمـة نجـدة الصحراء ( ،)SOS Desertيف السـنني الخمس
ّ
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ُ
جتمعات املَحل َّية
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ
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يسرت إنشـا َء لجـانٍ
على املـرأة .ثـم ّإن هيئـ ًة رشيكـ ًة ّ
مجتمع ّيـة مختلطـة ،فيهـا الالجئـون وفيهـا أفـراد املجتمـع
ُ
َ
باسـيكونو .وهـذه اللجان
داخـل مقاطعة
ا ُملض ّيـف ،يف قـرىً
مف ّوضـة يف إدارة النزاعـات ،ومنهـا النـزاع يف الحصـول على
املـوارد الطبيعيـة.

ا ُملض ّيـف مـن قـ ّوة وإمـكانٍ وبراعـة ،على مـ ّر الزمـان ،أن
ُت َص َ
تغير املناخ،
ـاغ الطريقـة التي تسـتجيب بهـا البالد ألزمة ُّ
وسـن َِن العمـل على
وأن ُيسـه ََم يف اسـتنجاح األمـن الغـذايئ ُ
حاميـة املـوارد الطبيعيـة ،وأن ُيح َمـى الالجئـونّ ،
كل ذلك يف
وقـت واحد.
ٍ

إعادة النظر يف املَزَا ِعم

ُفودَا إ ْن ِد ِك ْنتُم ndiki@unhcr.org

تغير املنـاخ ،أو النـزاع ،أو كليهما ،أمـ ٌر يس ٌء دومـاً .إذ
أزمـة ُّ
ً
يجلـب الالجئـون معهـم ثـروة مـن املـوارد ،ومنهـا املـوارد
البرش ّيـة التـي أنشـؤوها وط ّوروهـا وهـم يتصـدّون لألزمات
بتغير املنـاخ يف بالدهـم األصل ّيـة .وكثرياً مـا مت ّكنهم
املتعلقـة ُّ
هـذه الخبرة مـن معالجـة مـا يقـع على بلاد اللجـوء مـن
قبـل ،ومت ّكنهـم أيضـاً
تحديـات تشـبه مـا وقـع عليهـم مـن ُ
مـن ّ
حـث مواطنـي البلـد ا ُملض ّيـف على فعـل مـا يفعلـون.
وبعـدُ  ،فيمكـن بتسـخري مـا عنـد الالجئين وأفـراد املجتمـع

https://data2.unhcr.org/en/country/mrt

أن ُم ّ
وظ ٌ
لا بـ ّد مـن إعـادة النظـر يف الـذي يشـيع تصـ ُّوره مـن ّ
الفرعي للمفوضية
فة يف شؤون ُس ُبل املعاش ،يف املكتب
ّ
ُ
باسيكونو ،مبوريتانيا
تد ُّفـق الالجئين أو النـاس ،املنتقلين إىل أماكن آخرى بسـبب السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف
محمد أَغ َملهَى jnasat2811@gmail.com

ر ِئ ْي ُس مجلس الالجئني ،يف مخ ّيم إمبريا ،مبوريتانيا.

كتب املؤلِّفان هذه املقال َة من عند نفسيهام ،وقد ال تستوي اآلراء
التي فيها وآراء املنظامت التي ورد ِذ ْكرها.
 .1منهم  %61.3من الطوارق ،و %37.2من العرب ،و %1.5من قبائل األقل ّيات.

تحد ٌ
ّيات بيئ ّية وإسرتاتيج ّيات محل ّية يف الصحراء الغرب ّية

ُرجس
َمتّى پ ِ

بتغي
يجد الالجئون الصحراو ُّيون من البدو ُط ُرقاً للتصدّي ملا يقع عليهم من التحدّيات املرتابطة التي لها ُّ
ا ُملنَاخ صلة .وتظهر استجابتهم ِع َظ َم َش ْأ ِن املبادرات املرنة التي يقودها الالجئون.

ُي َ
خاصاً ،وال س ّيام من
ول نزاع الصحراء الغرب ّية اهتامماً ّ
زاوية نظر دراسات الالجئني ودراســات الهجرة القرس ّية،
وقد ُر ِك َز أك ُرث هذا االهتاممَ ،ر ْكزاً مفهوماً سببه ،يف مخ ّيامت
الالجئني الصحراو ّيني ُق ْر َب تندوف يف الجزائرُ .ن ِص َبت هذه
املخ ّيامت يف سنة  ،1975بعد اندالع الحرب بني املغرب
والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
(وهي حركة من الصحراء الغرب ّية تؤ ّيد االستقالل) و ُتع َر ُف
أيضاً باسم ‘جبهة البوليساريو’ ،ويبلغ عدد ساكني هذه
املخ ّيامت نحواً من  173ألف صحراويّ  ،وهم الشعب األص ّ
يل
يف الصحراء الغرب ّية .و ُت ِدي ُر البوليساريو املخ ّيامت ،وفوق
ذلك  %20من أرايض الصحراء الغرب ّية ،وهي منطقة ُتس ّميها
نحو من 30
الجبهة األرايض املح ّررة .ويعيش يف هذه املنطقة ٌ
ألفاً إىل َ 40
ألف إنسان (عىل ّأن إحصا َء أعداد الس ّكان هناك
ّ
أصعب) ،وأكرثهم من ال ُّرعيان ال َّر َّحل .والواقع أن التقديرات

السكان ّية يف املخ ّيامت واألرايض املح ّررة ُيس ِّي ُسها ٌّ
كل من
املغرب والبوليساريو ،وهي ،أي التقديرات ،مع ّقد ٌة بسبب
استمرار تن ُّقل العوائل واألفراد بني أرايض البوليساريو وشام ّيل
موريتانيا ،وأيضاً بسبب هجرة ّ
العمل ا ُمل َو ّقتة من املخ ّيامت
إىل إسبانيا والجزائر .ولذلك ُتفه َُم أرقام املقدّرة ألعداد
الس ّكان فه ًام َ
أفضل ،وال س ّيام يف املخ ّيامت ،إذا ُن ِظ َر إليها عىل
1
ّ
أنها لقطات ملجموعة من السكان دوران ّية باستمرار.
ثم ّإن َق ْسو َة ا ُملنَاخ الصحراويّ إىل جانب اعتامد السكان
الرتح ّ
والخراف)
يل (لإلبل واملعز ِ
منذ زمن بعي ٍد عىل ال ّر ْعي ُّ
ُ
تركت الس ّكان شديدي عُ َ
تغيات املنَاخية .إذ أثار
رض ٍة ُ
للم ِّ
ّ
توسعاً
وقوع حاالت القحط الكاريث يف خالل االستعامر ُّ
الرحل
حرض ّياً رسيعاً (ولكنْ ُم َو ّقتاً) ،وتآلف كث ٍري من السكان ّ
املتف ّرقني هنا وهناك َ
حول املدن التي كانت تسيطر عليها
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