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العمل مع جامعات ‘املاكثني’ :التع ُّلم من إريرتيا
جورجيا كول

التوسع يف فه ِْم آراء الناس وظروف معيشتهم ،يف املجتمعات املحلية التي سيعود إليها
قد يكون يف ُّ
مهجراً ،اندماجه فيها.
العائدون ،ما يُسه ُِّل عىل َمن يعود ِمن حيث كان َّ
يف الحــال التــي عليهــا إريرتيــا ،أ ْولــت املنظــات الدوليــة عــى إتيــان هــذه العمليــة إتيانــاً حســناً ورغبتهــم يف ذلــك،
ــم الشــأن يف أم ـ ٌر حاســم.
ثــر
والحكومــات واألكادمييــونَ ،ك ْ َ
ٍ
اهتــام ب ِع َظ ِ
ص َحــي الدولــة
إرشاك الجامعــات التــي يف الشــتات يف بنــاء َ ْ
ْــم املجتمعــات املضيفــة
والســام ،وأ ْولــت عــود َة األهــايل مثــل ذلــك االهتــام مــن ثــم مــن البحــوث مــا بحــث يف َدع ِ
حيــث هــي باعــث مــن بواعــث التنميــة .و ُي َ
ـم يكــون؟ وتشــر هــذه البحــوث إىل
نظــر إىل الحالــة لالجئــن ،كيــف يكــون ولِـ َ
ُّ
التــي عليهــا االقتصــاد والسياســة يــو َم العــودة ،عــى أنهــا أن الهمــوم اإلنســانية التــي محورهــا التَّهجــر والتنقــل ،يجــب
ٌ
حاســم يف تقريــر عــودة الجامعــات التــي يف َّ
فصــل ،عنــ َد النظــر فيهــا ،بينهــا وبــن جــداول األعــال
عامــل
الشــتات أ ّال ُي َ
ٌ
ً
ونجاحهــا يف إعــادة اشــراكها يف سياســة البلــد الــذي نشــأت التنمويــة التــي هــي أوســع نطاق ـا ،والتــي جــرت عــى َج ْعــلِ
فيــه .وجــاء مــن وثائــق األمــم املتحــدة ،مــا ينــر عــودة فســحة أكــر لوجهــات النظــر االجتامعيــة وا ُمل ْجت َمعيــة .إذ
املواطنــن املؤهَّ لــن إىل إريرتيــا ،فبــ َّدأت تلــك الوثائــق مــن املجتمعــات املضيفــة ،يف هــذا املجــالُ ،ك َتـ ٌـل ذات شــأنٍ قامئـ ٌـة
املقاربــات مــا َي ْج َعـ ُـل مــن رضــوان الذيــن يف َّ
الشــتات أعظــم بنفســها.
مــا يكــون ،ومــا َي ْض َمــنُ لهــؤالء ْأن تســتوعبهم املؤسســات التــي
ُت ِدي ُرهــا الدولــة ،وكل هــذا ُم َؤ َّيــدٌ مبــا كشــفته أحاديــث أ َد ْر ُتهــا التحديات السياســية والعملية واألخالقية
بينــي وبــن موظفــن يعملــون عــى إنجــاح مشــاريع كهــذه لقــد ُأ ْو ِ َل ‘املاكثــون’ اإلريرتيــون اهتاممــاً ليــس بقليــل ،يف
يف البلــد .عــى َّأن هــذه الوثائــق ال تــكاد تنظــر إىل مســألتني تســعين َّيات القــرن العرشيــن وأ َّول العقــد األول مــن القــرن
هــا :كيــف تؤ ِّثــ ُر املقاربــات التــي تدعــو إليهــا –إن هــي الواحــد والعرشيــن ،فــإذ ذاك عــاد مئــات اآلالف مــن الالجئــن
الحـ ُ
ـال الذيــن كانــوا قــد فـ ُّروا يف أثنــاء مــا جــرى يف البلــد مــن مغالبـ ٍة
أ َّثــرت -يف الس ـ َّكان القاطنــن بإريرتيــا؟ وكيــف ُتش ـ ِّك ُل َ
االجتامعيــة حيــث ســ َي ْق َد ُم القادمــونَ ،
وط ِب ْي َعــ ُة العالقــة بــن مــن أجــل التحريــر ،ونــز ٍاع يف الحــدود بينهــا وبــن إثيوبيــا
َّ
َ
ْ
َ
مواطنــي إريرتيــا داخلهــا وخارجهــا –إن هــا ش ـكلتا -ن َجاع ـة بــن عامــي  1998و ،2000وكان أكرثهــم بــا عــونٍ دويل .فقــد
عــادوا إىل املناطــق التــي فيهــا أعظــم العنــف والدمــار ،وبقــي
عمليــات العــودة؟
وأراض زراعيــة ُمتل َفــة،
أهلهــا بــن ذخائــ َر غــر منفجــرة،
ٍ
كثــراً مــا ُي َ
نظــر إىل هــذه الجامعــات القاطنــة عــى أنهــا واسـ ٌ
ـطة وبني ـ ٍة تحتيــة معظمهــا مدمــر .إال َّأن إعــادة إدمــاج العائديــن
2
ُ
ً
ً
ً
ْ
ُ
ُ
ُّ
ليــس غــر .فكيــف مثــا ت ْب َعــث عــى أن تســ ِل َس للعائديــن ســارت ســرا حســنا مــن غــر توتــر خطــر .والســبب يف ذلــك
ــض عــى ْأن َت ْج َع َ
إعــادة إدماجهــم؟ وكيــف ُت َح ُّ
ــل للعائديــنَّ ،أن العائديــن مــا عابــوا عــى املاكثــن ســلوكهم وال عــاب
ً
أي الالجئــن والنازحــن داخليـاًُ ،ف ْســحة حتــى يخوضــوا يف بنــاء املاكثــون عــى العائديــن ســلوكهم ،ســوا ٌء كان ذلــك يف القتــال
ــن الن َّيــة
الســام ،ويف إعــادة البنــاء واملصالحــة الوطنيتَــن؟ ثــم كيــف أو يف العــودة .وكانــت أحبــال وصــال
التنــاص ُ
وح ْس ِ
ُ ِ
ُّ
فــكل جامعــة
ُتـ َرى َّأن بــن نجــاح العائديــن ونجاحهــا عالقـ ًة ،إذ نجــاح هــذه بينهــم وثيقــة ،كــا كانــت رؤيــة الجامعتــن،
رأت يف األخــرى َم ْجل َبــة للفــرص .ولقــد ُر ِّكـ َز االنتبــاه يف إصابــة
يؤثــر يف نجــاح هــؤالء تأثــراً حســناً والعكــس صحيــح؟
حاجــات الســكان الباقــن يف إريرتيــا ،لســببني ،أحدهــا َو ْعــدُ
َــض أوالً حكومــة مــا بعــد التحريــر ْأن ُتح ِّقــقَ األمــن البــري لجميــع
فإعــادة هــذه الفئــة مــن الســ َّكان ،إىل البلــدُ ،م ْقت ٍ
األخـ َذ ُ
ٌ
بأطـ ِر عمــلٍ تعــرف بـ ِّ
ـكل الجهــات الفاعلــة الخا ِئضــة يف اإلريرتيــن ،وثانيهــا جامعــة مــن أهــل الفكــر ج ـ َّر عملهــا يف
ـام بهــذه ال ِّدينام َّيــة التــي يكــر إهاملهــا.
عمليــات العــودة ،عــى كــرة هــذه الجهــات واختالفهــا .وقــد إريرتيــا كث ـ َر اهتـ ٍ
أبــرز العمــل القائــم عــى التجربــة واملعاينــة أن إعــادة إدمــاج
العائديــن -يف الغالــبُ -متو ِّقفـ ٌـة عــى نجــاح مفاوضتهــم هــم عــى َّأن بحوثــاً ُأ ْج ِر َيــت حديثــاً عــى إريرتيــن يف عاصمتهــم
و‘املمســكون ب ِز َمــام األمــور املحل ُّيــون’ ،يف الرشعيــة والحقــوق أســمرة وعــى إريرتيــن يف الشــتَّات ،تكشــف عــن مجموعــة
والفــرص وقبــول االندمــاج 1.ذلــك َّأن مقــدر َة املواطنــن جميعـاً مــن العوامــل التــي قــد ُتص ِّعــب العــودة يف املســتقبل،

17

18

ال َع ْو َد ُة

18
www.fmreview.org/ar/return

نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

وتلقــي الضــوء عــى األســباب السياســية والعمليــة واألخالقيــة
وجبــة إليــاء الحــال التــي عليهــا الجامعــات ‘املاكثــة’ مزيــد
ا ُمل ِ
3
ً
َّ
اهتــام .ومــن ذلــك ،أوال :أن اإلريرتيــن املقيمــن خــارج إريرتيــا
ُمتألِّفــون مــن جامعــات تختلــف تواريخهــا اختالفــاً عريضــاً،
فمنهــم الجئــون ومهاجــرون مل يعــودوا إىل إريرتيــا حــن
اســتق َّلت ،وإريرت ُّيــون مــن الجيــل الثــاين والثالــث ،وأفـرادٌ طلبــوا
يس،
اللجــوء يف مرحلــة مــا بعــد االســتقالل .ولتعاطفهــم الســيا ِّ
ا ُملخْ َت ِلــف بأحوالــه ،أثـ ٌر عريـ ُ
ـض يف العالقــة بينهــم وبــن إريرتيــا
الح ُة
الس
ء
نا
ب
الم وا ُمل َص َ
وحكومتهــا ،ويف كيفيــة ا ِّتصــال الســاكنني داخــل البلــد -الــذي ِ ُ َّ ِ
ُي َضـ ُ
َّ
ـاف إىل ذلــك ،أن الفئــات املعارضــة بــن الذيــن يف املنفــى،
هــو نفســه فيــه تبايــنٌ ســيايس -بهــم.
ظاه ـ ٌر أنهــا أتــت بأفــكار للمســتقبل الســيايس يف البلــد ،تؤ ِّيــد
ثــم َّإن يف أغلــب النــاس بأســمرة آمـ ٌ
ـال خائبـ ٌـة خيبــة شــديد ًةَ ،مــن يف داخــل البلــد يف آراءهــم وتجاربهــم املختلفــة ،لكــنْ
خ َّيبهــا الحــزب الحاكــم يف البلــد واألفـراد املســتم ُّرون يف تأييــده .ليــس بالــرورة أن تشــتمل عليهــا .وب َع ِقــب اتفــاق الســام
فعنــد هــؤالء النــاس َّأن أفعــال َمــن ُيؤ ِّيــد الحكومــة مــن الذيــن عــام  2018بــن إريرتيــا وإثيوبيــا ،وإخفاقــه يف تحقيــق إصــاح
يف الشــتات أعانــت عــى إطالــة عمــر هــذا النظــام الحاكــم ،ومن ســيايسُ ،أو ِقـدَت نــار الحامســة مــن جديــد يف صــدور املعارضــن
التجمــع دوليــاً لنــرة حــزب الجبهــة الذيــن يف الشــتات ليرشعــوا يف التخطيــط لِ َن ْقــلِ إريرتيــا إىل مــا
هــذه األفعــال تنظيــم ُّ
الشــعبية مــن أجــل الدميقراطيــة والعدالــة ،وهــو الحــزب بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن أجــل الدميقراطيــة والعدالــة.
الســيايس الحاكــم يف إريرتيــا ،وإرســال املــال إىل الحكومــة مــن وناقشــت هــذه الجامعــات كيــف يكــون إرساع هبــوط الحــزب
وج ُبهــا عــى الذيــن يف الشــتات ،اســمها رضيبــة الحاكــم؟ وكيــف يكــون االســتعداد ملــدة انتقــال سياســية تــي
طريــق رضيبــة ُت ِ
َ
َّ
ــي إىل إقامــة نقابــات مهنيــة ،لت َُصــاغ فيهــا
الشــتات 4.وكشــفت مقابــات يف أســمرة أن األف ـراد مهمومــون ذلــك؟ ولقــد ُد ِع َ
مــن عــودة مؤيــدي الحكومــة الذيــن يف الشــتات ،بســبب آراء قوانــن تســند البلــد يف املرحلــة االنتقاليــة ثــم تصــر هــي
ـام قضــايئ جديــد ،و ُيعـ َّ
ـن ِمــن األف ـراد
العائديــن السياســية التــي -كــا يــرى هــؤالء األفـراد -ال يعدلهــم القوانــن املتقدِّمــة يف نظـ ٍ
ـول ُمهـ َّ
الذيــن يف الشــتات َمــن ميكنهــم تـ ِّ
عنهــا يشء.
ـات قياديــة يف النظــام
الســيايس الــذي يف مرحلــة مــا بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن
ثانيــاً :وإذ قــد تن ّبــه النــاس يف أســمرة إىل َّأن عــودة الذيــن يف أجــل الدميقراطيــة والعدالــة.
الشــتات رمبــا تجلــب بعــض املنافــع االقتصاديــة والسياســية
ـوف مــن أن ُتب َنــى هــذه عــى َّأن مــا َيتحـ َّدى ذلــك ســؤال :كيــف ُيو َّفــقُ بــن مــا تطمــح
والوجدانيــة ،فقــد كان فيهــم بعــض خـ ٍ
ـران طبقــة أصحــاب األعــال ا ُملع َت ِملــن التــي إليــه هــذه الجامعــات املعارضــة التــي يف الشــتات وبــن مــا
املنافــع عــى ُخـ ْ
وإن نظرنــا إىل القيــود التــي ُق ِّيــدت بهــا حريــة يطمــح إليــه أولئــك الباقــون داخــل حــدود الدولــة؟ ثــم إنَّ
يف البلــد إذ ذاكْ .
تن ُّقــل الباقــن يف إريرتيــا (ومنهــا صعوبــة الحصــول عــى تأشــرة تصــورات املواطنــن اإلريرتيــن ال َغالب ـ َة يف أنهــم معزولــون عــن
الخــروج التــي ال بـ َّد منهــا لالنتفــاع باملنــح الدراســية والوظائــف املناقشــات السياســية والتعليــم العــايل الج ِّيــد ،قــد أســهمت يف
ُّفــوس
خــارج البلــد) ،نــرى بوضــوح يف الوصــول إىل الخدمــات ،تد ُّرج ـاً استشــعار إمــكان الســكان داخــل البلــد ْأن ُيه ِّيجــوا الن َ
يف الرتــب بــن النــاس ،فــا يســتوي يف ذلــك الذيــن يف داخــل سياســياً لكــنْ ليســوا بالــرورة قادريــن عــى اإلتيــان بربنامــج
يس بديــل .فــكان ْأن بــدت بعــض مبــادرات الذيــن يف
البلــد والذيــن يف خارجــه .وشــعر َمــن اســتطلعتهم َّأن مــا ُي َنــح ســيا ٍّ
للذيــن يف الشــتات مــن فــرص ومــوارد -ومنهــا املــال ا ُملدَّخــر الشــتات بعيــد ًة عــن أفــكار املواطنــن داخــل إريرتيــا وعــاَّ
يس ،ومــا يف الطريــق إىل ذلــك
والص َــات التجاريــة ،والتعليــم العــايل الج ِّيــد -قــد ُت ِتيـ ُ
ِّ
ـح لِ َمــن يطمحــون إليــه مــن تغيــر ســيا ٍّ
َ
َّ
ِّ
َ
ـب عــى عمليــات
يف املنفــى احتــكار أكــر الوظائــف والفــرص ِربحــاً يف إريرتيــا مــن ُمهــات يرغبــون يف توليهــا .وإذ قــد غلـ َ
املتح ـ ِّررة.
ـم الحقوق السياســية -وال سـ َّيام
العــودة أنهــا َت ْر ُكـ ُز َّ
همهــا يف َد ْعـ ِ
حــق االنتخــابَ -
وضام ِنهــا لالجئــن العائديــن إىل وطنهــم ،فهــي
ثــم هنــاك هـ ٌّـم معـ ٌ
ـارض ملــا ســبق لك َّنــه يوازيه ،لــه صلة بســؤال :إىل ذلــك ُتسـ ِّلم َّأن ‘للامكثــن’ متثيـ ًا سياسـ ّياً ليــس بالقليــلَّ .إن
ً
ً
ً
كيــف سيســتوعب البلــد ،اقتصاديـا واجتامعيـا ،بعضـا مــن جيــل هــذه املقاربــة ،يف بل ـ ٍد كإريرتيــا ،قــد تضاعــف التهميــش الــذي
الالجئــن اإلريرتيــن الجديــد ْإن هــم اختــاروا العــودة؟ فلقــد هــو واقــع أص ـ ًا عــى َمــن هــم داخـ َ
ـل البلــد.
الخ ْد َمــة العســكرية اإللزاميــة،
رحــل كثــر مــن النــاس لتج ُّنــب ِ
وهــذا يعنــي أنهــم رحلــوا عــن إريرتيــا قبــل أن ُي ِت ُمــوا التع ُّلــم
يف املدرســة .وحتــى أصحــاب املِ َهــن املاهــرون عانــوا َم َش ـ َّقة يف
إيجــاد عمــلٍ يتناســب هــو ومؤهالتهــم ،وذلــك بســبب السياســة
ا ُملق ِّيــدة للهجــرة وسياســة اللجــوء يف املنفــى .ثــم َّإن اإلبهــام
يعــري مســألة ،هــي :كيــف سيســتوعب البلــد هــؤالء النــاس
الذيــن ع ـ َّوق املنفــى ُن ـ َّو ثرواتهــم ومالمحهــم التعليميــة؟
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هــذا ،ويف تقديــم آراء العائديــن وتجاربهــم عــى آراء الذيــن جورجيا كول gc389@cam.ac.uk
بقــوا وتجاربهــم ،إحبـ ٌ
ـروف يجــري فيهــا الحــوار زميلة باحثة ،يف مركز مارغرت آنستي للدراسات العاملية ،الذي
ـاط إلنشــاء ظـ ٍ
واالندمــاج واحــرام كل فريــق اآلخــ َر ،فــكل ذلــك جــزء ال يتبع كلية نيونهام ،يف جامعة كامربدج
يتج ـزَّأ مــن إنجــاح بنــاء الســام واملصالحــة .فينبغــي لربامــج www.margaretansteecentre.org/dr-georgia-cole
العــودة ضــان ْأن ال تنشــئ تد ُّرجــاً يف الرتــب بــن النــاس،
Polzer T (2009) ‘Negotiating Rights: The Politics of Local .1
وذلــك بتخصيــص مــوارد للفريقــن ،ال ُتب َنــى إال عــى فئـ ٍ
ـات مــن Integration’, Refuge, 26(2), 92–106
املســتضعفني ُم َ ْ
م َس َســ ٍة ،كفئــة الالجئــن أو العائديــن .ومــن (املفاوضة يف الحقوق :سياسة االندماج املح ّ
يل)
ـر شــيئاً فشــيئاً ميــل املنظــات الدوليــة bit.ly/Polzer-Local-Integration-2009
الوجهــة العمليــةَ ،ي ْكـ ُ ُ
Kibreab G (2002) ‘When refugees come home: the relationship between .2
واملانحــن إىل مقاربــات يطلــق عليهــا اســم مقاربــات ‘املجتمــع stayees and returnees in post-conflict Eritrea’, Journal of Contemporary
ـراف بـ َّ
ـأن آثــار التهجــر غــر مقصــو ٍر African Studies, 20(1), 53–80
كلــه’ ،وذلــك بســبب اعـ ٍ
تأثريهــا عــى املتنقلــن ،بــل تؤ ِّثــر فيهــم ويف غريهــم .ولــذا (حني يعود الالجئون إىل بالدهم :العالقة بني املاكثني والعائدين يف مرحلة ما بعد ال ّنزاع يف
إريرتيا) bit.ly/JCAS-Kibreab-2002
َــاح الدعــم واملســاعدة للمجتمعــات املضيفــة
ُيت ُ
َّ
وللمهجريــن  .3انظر ،عىل سبيل املثال:
أيضــاً ،ويؤ َم ُ
ــل مــن ذلــك إ ْنه ُ
َــاض فــرص التنميــة العامــةCole G (2019) ‘Systemic ambivalence in authoritarian contexts: ،
ـل مــا قــد يكــون مــن خــاف وجــدل ،وإساعُ االندمــاجThe case of opinion formation in Eritrea’, Political Geography, 73, 28–37 .
وت ْق ِليـ ُ
ٍ
َْ
(جمع بني النقائض ٌ
شامل يف املقامات االستبدادية :حالة تكوين الرأي يف إريرتيا)
ٌ
َ
فـ َّ
ـإن ا ِّتخــاذ مثــل هــذه النــاذج ،يف البلــد األصــي ،ل َّ
ربــا يــأيت www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629818304360
ُوج ُب عىل اإلريرتيني املقيمني خارج البلد  2باملئة من دخلهم يؤدُّنها إىل الحكومة
ي
.4
لــه مبثــل مــا فيهــا مــن فوائــد يــو َم العــودة.
َ
اإلريرتية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة الالجئني ُمض َّي ٌق عليها
ِجف ك ِر ْسب

يزداد أكرث فأكرث انتهاك القوانني والقواعد التي َو َض َعها املجتمع الدويل لضامن أن تقع إعادة الالجئني
ا ُمل َّ
نظم ُة إىل بلدهم األصيل ،بحيث تشتمل عىل حامية حقوقهم.
يف شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام  ،2019قالـت وكالـة األنبـاء
أسوشـيتد بـرس َّإن “السـلطات اللبنانيـة تشـنُّ أكثر حمالتهـا
عـدا ًء على الالجئين السـوريني لكي يعـودوا إىل بلدهـم ...إذ
ـع لالجئني يف
تحملـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعلى ُّ
َّ
تجم ٍ
العـامل على أسـاس النسـبة بني عـدد سـكان البلـد املضيف وبني
عـدد الالجئين 1”.وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاين جبران َب ِسـيل،
شـارحاً موقـف بلادهَّ ،إن معظـم السـوريني يبقـون يف لبنـان
ألسـباب اقتصاديـة ،ال ألسـباب حامئيـة ،وأشـار إىل َّأن نصـف
مليـون سـوريٍّ يعملـون يف لبنـان ،مخالفين لقوانين العمـل ،وال
ُيعـاد َ
ُون إىل بلدهـم.

املتحـدة لشـؤون الالجئين ،اسـتجاب ًة لهـذه األحـداثَّ ،إن “هـذا
الوضـع يزيـد العـبء املـايل عنـد الالجئين ،ونحـن نعلـم َّأن
معظمهـم يعانـون الفقـر” ،وقـال َّإن املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئني سـتو ِّف ُر لالجئين املترضرين مـوا َد بنا ٍء
2
املشـمع والخشـب.
جديـد ًة ،كالقامش َّ

قصـور ًة بحـال مـن األحـوال
وليسـت هـذه األحـداث ا ُمل ْق ِلقـ ُة َم ُ
على لبنـان .فقـد وضـع املجتمـع الـدويل منـذ زمـن طويـل
مجموعـة مـن القوانين والقواعـد غايتهـا ضمان أن تقـع إعادة
الالجئين بحيـث تشـتمل على حاميـة حقوقهـم .ولكـنْ عمليـاً،
زادت الـدول املضيفـة واملانحـة ،مـع اشتراك األمـم املتحـدة
َ
وتابـع جبران َب ِسـيل ً
مسـالك تنتهـك تلـك الحقـوق.
قائلا إ َّنـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة أحيانـاً ،أكثر فأكثر سـلوكها
تدريجيـة للراغبين يف العـودة ،وبعد يومني فقط مـن قوله هذا،
هـدَّ د الجيـش اللبنـاين بتدمير مسـاكنَ نحـ ٍو من َ 25
الجئ القوانني والقواعد
ألـف ٍ
ً
ً
ْ
السـبعني سـنة املاضيـةُ ،د ِّونت قوانني مقاربـة املجتمع الدويل
يعيشـون ٌقـ ْر َب بلدة عرسـال الحدوديـة ،وكان السـبب ،ظاهريا ،يف َّ
أ َّنهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي متنع السـوريني من إقامة إلعـادة الالجئين إىل بلدهـم األصلي يف عـدد مـن الوثائـق .ومن
مبـانٍ خرسـانية .فقـال متحـد ٌِّث باسـم املفوضية السـامية لألمم هـذه الوثائـق :اتفاقية الالجئين لعام  ،1951وواسـطات إقليمية
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