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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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إسبانيا .ومثل ذلكْ ،أن كان من نتائج محاربة املغرب ،التي
الرتحيل.
استم ّرت حتّى سنة  ،1991أرضا ٌر شديد ٌة باالقتصاد ُّ
ومنذ أن كانت الحرب ،أقام معظم الس ّكان يف مخ ّيامت
تندوف .وبعد انتهاء الحرب بني املغرب والبوليساريو ،بذلت
البوليساريو –التي تحتفظ لنفسها من قطعان اإلبل اليشء
الكثري– جهداً ُي َضا ِف ُره جهدٌ  ،لتنمية األرايض املح ّررة ،وال س ّيام
الرتح ّ
يل ،وذلك بإزالة األلغام األرضية يف نطاق واسع،
لل َر ْعي ُّ
الرتحويل.
وتهيئة اآلبار وصيانتها ،وتجديد االقتصاد ُّ

ّ
فإن غ َري املنتظم من أمناط هَ ْطلِ األمطار والقحط الذي يطول
أمدهُ ،يص ِّع ُب االعتامد عىل مصادر املياه رسيعة الزوال،
و َي ِزيدُ أيضاً الضغط عىل طبقة املياه الجوفية يف تندوف.
وميكن تخفيف هذه املشكلة َ
بعض التخفيف باستعامل اآلبار
املحفورة ميكانيكياً .ثم ّإن إنشاء موارد املياه االصطناعية يف
األرايض املحررة أيضاً أتاحت إنشاء الحدائق املجتمعية ،مع
ظهور مشاريع البستنة التي تديرها البوليساريو يف عد ٍد من
املواضع.

التحديات ا ُملنَاخ ّية واالستجابات املناسبة

فه َْط ُل األمطار الذي يعتاص تو ُّقع أحواله ،والقحط العام،
ٌ
ٌ
واقعة عىل ال ّر ّحل
مشكالت
واستنفاد املياه الجوفية،
والالجئني ،ولكنّ أهــايل مخ ّيامت الصحراء الغرب ّية غري
معتادين عليها ،فتحتفظ برابط بني الالجئني وال ّر ّحل .و ُتع ِّر ُف
رست ،التي كتبت عن
عاملة األناسة (أنرثوبولوجيا) ِس ْن ِدي هُ ْ
َ
الرحل يف مخيم داداب ،تراث الصومال ّيني
الالجئني الصومال ّيني ّ
الرحل ،تقول“ :إ ّنه متك ّو ٌن من ثالثة عنارص :عقل ّية البحث
ّ
وشبكة اجتامع ّي ٌة ٌ
ٌ
متينة يلتزمون فيها
عن مر ٍاع أكرث خرض ًة،
ُّ
والحذ من احتامل األخطار
مساعدة ببعضهم بعضاً يف البقاء،
ات يف أفراد العائلة
من خالل التوزيع اإلسرتاتيجي لالستثامر ٍ
مجتمع
الرتحلية ،يف
واالعــال 3”.وتستم ُّر هذه العقلية ُّ
ٍ
مح ّ
يل مستق ّر ،عىل هيئة انتهاز الفرص ،واملرونة ،والتامسك
االجتامعي ،ومقاومة النقاط الفرد ّية يف اإلخفاق االقتصاديّ ،
ّ
وهي إىل ح ٍّد بعيد القيم التي ينسبها الالجئون الصحراو ُّيون
إىل تراثهم البدوي .وحينئ ٍذ ُّ
فكل إسرتاتيج ّية للقدرة عىل
الصمود للمناخُ ،تن ّفذ يف مخ ّيامت تندوف ،ينبغي لها أن تسدُّ
ُّ
ما بني الالجئني وال ّر ّحل من ال ُه َّوة.

وأتــت اإلقامة يف املخ ّيم بتحدّيات ال مثيل لها ،وقعت
عىل من كانوا سابقاً ُس ّكاناً ُر ّح ًال ،وكثري منها زاد سوءه يف
تغي ا ُملنَاخ .وقد ُت ُل ِّق َيت محاولة
العقود األخرية بسبب ُّ
ّ
الحث عىل الزراعة ا ُملستق ّرة –
املنظامت غري الحكومية
مثلام استثمرت ُأكس َفام يف زراعة نبت ٍة متعددة النفع اسمها
ُّ
الشوع (ُ –2)Moringa oleiferaت ُل ِّق َيت بن ُْج ٍح متباين ،وبعض
السبب يف ذلك ّأن أهل املخ ّيم هم بال َر ْعي الحيوا ّين أدرى.
ومن املشكالت التي تتزايد أخطارها هي اشتداد تك ُّرر وقوع
يب صحرا َء الجزائر
الفيضان يف املخ ّيامت .إذ بدالً من أن ُي ِص َ
ٌ
انخفاض مط ّردٌ مستم ٌّر يف هَ ْطل األمطار ،أصابتها
َح ْول تندوف
ٌ
طويلة تخ ّللها هَ ْط ُل أمطا ٍر رسيع الزوال إال أ ّنه
ُم َد ُد َق ْحطٍ
ً
نى شبه دامئة،
ب
األمر
ل
و
أ
امت
ي
املخ
يف
وكان
.
ا
د
شديدٌ ج
ّ
ُ
ّ
ّ
ً
الطينيُ ،مس َت ْع ِم ِل َ
ني موا ّد
بناها الالجئون من اآلجر (الطوب)
ّ
من مصادر محل ّية .ويف بعض الحاالت ،رفض الالجئون البنا َء
ألسباب مذهب ّية (إديولوج ّية)ُ ،م ّ
فضلني
بوا ّد أقوى للدامئ ّية
ٍ
أن يب َقوا دوماً مستعدين للعودة إىل الصحراء الغرب ّية ،إىل
دول ٍة مستقلة يف املستقبل .فأصبح الفيضان ،الذي كان يف
املنطقة أمراً نادراً ،يكاد يكون حدثاً سنو ّياً .ويف سنة ،2015
الطيني يف األمطار الغزيرة،
مث ًال ،انح ّلت كثري من بيوت اآلجر
ّ
فكان أن بقي مئات من لالجئني بال مأوى .وأما البناء باملوا ّد
املقاونة للامء ،مثل األسمنت ،فيؤدّي إىل تخفيف املشكلة
ٌ
وظيفة
الطيني يف املخ ّيامت هو
إىل حدٍّ ،عىل ّأن إنتاج اآلجر
ّ
لكث ٍري من الالجئني.
تغي املناخ ،وهي استنزاف
ثم هناك مشكلة أخرى زاد سوءها ُّ
املياه الجوفية .فقد عُ ِم َد إىل بناء مخ ّيامت تندوف بالقرب
من طبقة صخر ّية كبرية خا ِزنة للامء ،إذ تتو ّقف حركة ال ّر ّحل
يف األرايض املحر عىل تجديد املياه السطحية التي تحدث
طبيع ّياً أو اآلبار الصغرية التي يصنعها اإلنسان .ومع ذلك،

ورمبا مل يكن من املستغرب ّأن أكرث اإلسرتاتيجيات التي ُي ْر َجى
خ ُريها ناشئة من األهايل أنفسهم .ففي سنة  ،2016ابتدأ
طالب إبراهيم ،وهو الجئ صحراويّ َد َر َس الهندسة يف سورية،
تجريب الزراعة املائية .والزراعة املائ ّية هي تربية النباتات
َ
بغري تربة ،وأكرث ما يكون ِّ
اف إليه
بغط الجذور يف ما ٍء ُم َض ٍ
حسنة .وكفاية املاء يف الزراعة املائ ّية أعىل كثرياً
موا ّد ُمغ ّذية ُم ِّ
من معظم طرق الزراعة األخرى ،ولهذا كانت إسرتاتيجي ًة
رجى خ ُريها يف للزراعة ا ُملش َّددَة يف ا ُملنَاخ ا ُمل ْق ِحل .وكان أ ّو ُل
ُي َ
محصولٍ ما ٍّيئ إلبراهيم َش ِعرياً ،وهو محصول يسري الرتبية
ج ّداً .فقد استطاع إبراهيم باستعامل أ ّول َمنْظوم ٍة مائ ّي ٍة
بيت ّي ٍة ،إطعا َم معزه ،فمن جه ٍة ق ّلل من حاجت ِه إىل االنتقال
مرعى ،ومن جه ٍة أخرى زادت جودة الحليم واللحم
بحثاً عن ً
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ا ُملنت َِج وكم ّيتهام (فاملعز يف املخ ّيامت
يكرث أن تأكل النُّفايات ال َّلدائن َّية ،فتُل َّو ُث
منتجاتها).

ٌ
محفوظة لطالب إبراهيم
حقوق النرش

عىل ّأن الوحدات املع ّقدة ،الغالية الثمن،
العالية ال ِّت َقانة ،ليست ّ ً
حل يقدرون عىل
التوصل إليه بأنفسهم .ففي سنة ،2017
ُّ
ّبي إبراهيم ُن ْج َح منظومته االبتدائ ّية
رسع
باألمثل ِة أما َم الق ّيمني عىل مبادرة ُم ِّ
االبتكار التي تتبع برنامج األغذية العاملي،
يف ميونخ .فقد ان ُت ِق َيت منظومة إبراهيم
لتُم َّو َل من مبادرة ُمـِّـرع االبتكار ،ثم
أنشئَ
برنامج يتبع برنامج األغذية العاملي،
ِ
ٌ
يدعى اِتش تو غرو ( ،)H2Growعمل
في ِه إبراهيم فأنشأ وط ّور –مع ّ
موظفني
من برنامج األغذية العاملي ومنظمة
وحدات زراعة مائ ّية،
أكسفام– مجموعة
ِ
مشت ّق ٍة من أمنوذجه األول ،ف ُق ِّللت كلفة
الوحدة واإلنتاجية هي هي .وكانت هذه
الوحدات الجديدة أرخص ،واعتمدت عىل
املــوا ّد املتو ّفرة محل ّياً ،وكان استعاملها
وإصالحها أيرس .ثم إنها ميكن أن ُتك َّل َف
بحسب املقتىض املــحـ ّـي ،وهــذا شأنه
عظيم .ثم ابتدأ إبراهيم ،مبعونة برنامج
بنباتات تنمو بنظام الزراعة املائ ّية.
ها هو ذا طالب إبراهيم يعتني
ٍ
األغذية العاملي وأوكسفام والبوليساريو،
بون
ر
املتد
بلغ
ّى
ت
ح
إدار َة ورشات الزراعة املائ ّية يف املخ ّيامت،
للمنَاخ ميكن أن ُت ْص َد َر
املقاوم
والبناء
ة
ي
املائ
اعة
ر
الز
يف
العمل
ّ
ُ
ّ
َ
َ
الجئ إىل بال ٍد آخرى ،ويف بعض الحاالت ،امت ُِحنَت بالفعل يف أماكن
فيها عىل استعامل املنظومات البسيطة ال ِّتقانة ألف ٍ
صحراويّ  .ويف إطار برنامج اِتش تو غرو ،امت ُِحنَت منظومات أخرى أتت بنتائج حسنة .ويف الحاالت التي لالجئني فيها ٌ
تاريخ
إبراهيم ،منظومات الزراعة املائ ّية ،يف مخ ّيامت الالجئني طويل من َّ
بفرص مع ّينة (مثل الدخول
الت ُّحل ،يأيت تراثها
ٍ
يف تشاد واألردن والسودان وكينيا ،ويف كل
ّيات
موضع ،ميكن يف االقتصادات اإلقليم ّية ،واالستقالل ال ّرعوي) وتحد ٍ
ٍ
ّ
حسنَ بحسب املقتىض املحيل .قال مع ّينة (مثل االنزعاج من املعيشة املستق ّرة ،واالعتامد عىل
أن ُتعدّل الوحدات و ُت َّ
َ
خطاب ألقاه سنة “ :2019هذه
وحجته بني يديه يف
إنتاج قد ال ميكن أن تكون يف سياق املخ ّيامت) ،ال
إبراهيم ّ
ٍ
ِ
أساليب ٍ
تفسح للناس أن يكونوا بعضاً من الحلول التي يأتون بها ب ّد من أن تنظر فيها املجتمعات ا ُملض ِّيفة ومم ِّونوا املعونة.
وأعم ّ
امج معون ٍة يقودها الالجئون و َت ْر ُكز ه ّمها
للمنَاخ يف تندوف هو أن
هم ،”.وأن ُي ْج ُروا بر َ
مم سبقّ ،أن درس ُّ
ُّ
الصمود ُ
4
مجتمعات الالجئني غري متشابه ٍة يف الذات ،فهي تحافظ عىل
فيهم.
السن َِن واملهارات والسياقات الزراع ّية التي كان لها قبل أن
ُّ
للمنَاخ
دروس يف ُّ
الصمود ُ
ٌ
للمنَاخ يف هذا السياق.
هجر ،فيجب تنفيذ سياسات ُّ
ُت َّ
الصمود ُ
هاهنا عدّة من الدروس ميكن أن يستفاد منها يف سياقات وأخرياً ،يحتمل األمر ّأن يف كث ٍري من الحاالت ،يتنزّل الالجئون
وسنَنَ يف منزلة هم منها أفضل لتدبري هذه اإلسرتاتيجيات بأنفسهم،
التَّهجري املامثلة لهذا السياق .أبينهاّ ،أن التِّقانات ُ

9

10

10

ُ
جتمعات املَحل َّية
َاخ وا ُمل
أ ْز َمة ا ُملن ِ
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وملقاربة املشكالت من زاوية نظرهم هم ،ولتجنُّب عواثري ُأ ِعدّت هذه املقالة مبعونة الجئني صحراويّني وطالب
جانب واحد.
إبراهيم وسيداحمد جويل.
الحلول ا ُملط ّبقة من ٍ
املهـم ،مـن زاويـة النظـر إىل متويـن املعونة،
وأيضـاً فمـن
ّ

ُرجس msp5@st-andrews.ac.uk
َمتّى پ ِ

فقـد تركـز املقاربـة املحـدودة للتحدّ يـات البيئ ّيـة يف
تنـدوف على أمناط هَ ْطلٍ غير منتظمـة ،أو تراكم اللدائن
يف األنظمـة الغذائ ّيـة (واملنتجـات) للامشـية ا ُمل َر ّبـاة يف
ليشـم َل مشـاركة
املخ ّيمات .على ّأن تفريـج زاويـة النّظر
ُ
الالجئين يف اقتصـاد ال َّر َّحـلً ،
املحـررة،
األرايض
مثلا ،يف
ّ
يعنـي ّأن ُيـد َر َج أمر القحـط وفقدان املراعـي يف التحليل.
وبعـدُ  ،فينبغـي ّ
تتضمنَ
لـكل إستراتيجي ٍة بيئي ٍة شـامل ٍة أن ّ
ّ
كل مـا تقـدّ م ذكـره من هـذه األمـو ٍر ا ُملت ََشـ ِّب َكة .وال ميكن
ٌ
واحـدة مثـل هـذه التحدّ يـات
أن تعالـج سياسـة بيئ ّيـة
املتباينـة ،ولكـنّ اإلستراتيجيات الفرديـة التي تـدور حول
املحـررة
الالجئين ،ح ّققـت بالفعـلِ يف تنـدوف واألرايض ّ
ُن ْجحـاً ُي ْر َجـى خ ُريه.
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ُ َ طالب درجة الدكتوراه ،يف كل ّية األناسة االجتامعية ،بجامعة َسنْت
أن ُي َ
ليرى كيـف يختار املرء تعيني ُو َسـطا ِء املشـكلة.
نظـ َر ُ َ
أندروس @matthew_porges
ّ

ٌ
يان ال َّر َّح ُل عن املراعي الصعبة
هجرة غري طوع ّية َي ْستح ّثها ا ُملنَاخ :بحث ال ُّر ْع ِ
املنال يف كينيا
اِ َك ِائ َن ِب ِن ُيو

س شعب الرتكانا ال ُّر َّح ُل ال ّرعو ُّيني عىل االنتقال ،وال يختارون هم ذلك.
تشتدُّ وطأة ُّ
تغي ا ُملنَاخ فيزيد َق ْ ُ
ّ
ّ
ّ
فيجب أن ُت ْس َم َع أصواتهم يف الصعيد املحيل والدويل ،ويجب أن يستقي راسمو السياسات مم عند هذا
الشعب من معرف ٍة و َفه ٍْم عميق.

تغي ا ُملنَاخ ُمح ّر ٌك جديدٌ للنُّزوح الداخ ّ
يل،
العامل اليو َم من ّأن ُّ
الخاصة يف
طاملا كان عند املجتمعات املحل ّية الرعو ّية طرقها
ّ
تغي املناخ ،فتنتقل إىل البالد املجاورة ،فإما أن
معالجة آثار ُّ
يتعاونوا هناك هم وجريانهم الجدد وإما أن يتعارضوا.

أنا من الرتكانا ،والرتكانا َش ْع ٌب ُر َّح ٌل رعو ُّيون ،يبلغون من
العدد نحواً من املليون ،يشغلون أكرث النواحي القاحلة يف
شام ّيل غر ّيب كينيا .ومتتدُّ منطقتنا ،واسمها مقاطعة تركانا،
إىل حدود إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا .وإ ّنا نرعى
والخراف ،و َن ْأ ُخ ُذ يف االنتجاع
البقر ُ
والح ُم َر واإلبل واملعز ِ
للحيوانات ،فننقل املاشية من موضع إىل موضع بحثاً عن وبني الرتكانا ّ
إحجام عا ٌّم عن التزام
وكل الرعو ّيني اآلخرين
ٌ
سياسات الهجرة ،وأكرث السبب يف ذلك شعورهم ّأن الحكومة
املاء وعن مر ٍاع أكرث ُخ ْض ًة.
ُ
فواضح أ ّنها ال ترى التحديات الواقعة
ُته ِملهم .وأما الحكومة،
ٌ
و ُت ْع َر ُف مقاطعة تركانا أيضاً بهشاشة حالها األمن ّية ،إذ يتكرر عىل الرتكانا يف األولو ّية ،ولكنّ األحــوال يف هذه املنطقة
عليها الهجوم ور ُّد الهجوم ،الداخ ّ
يل والعابر للحدود ،يقوده محتاجة إىل مقاربات مبتكرة .فعىل الحكومات أن ُتد ِر َك
ٌ
رعيان آخرون من املجتمعات املحل ّية يف املنطقة .ومع ما يراه الواقع ،وأن تتن ّبه ألمناط الطقس واحتامل أن يضطر الرعيان

