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هجرين منها
للم َّ
السالم يف كولومبيا وحلول ُ
مارتن غوتوالد

هجره ال ِّنزاع عىل مدى خمسني عاماً.
مع التطلعات لبزوغ شمس السالم ،تنشأ الحاجة إليجاد الحلول ملن َّ
ولن تظهر الحلول دون إيالء االهتامم الشامل بالعوامل املؤثرة عىل النَّازحني داخلياً والالجئني.
منـذ عـام  ،2012تشـارك الحكومـة الكولومبيـة يف محادثـات
سلام مـع أكبر مجموعـة متمـردة ومسـلحة بالبلاد  -القـوى
الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا  -يف خضـم النـزاع املسـلح الـذي
وهجـر أكرث من سـتة ماليني شـخص.
اسـتمر ألكثر مـن  50عامـاً َّ
وتوصـل الطرفـان املتفاوضـان التفاقيات بشـأن التنميـة الريفية،
واالسـتعاضة عـن املخـدرات ،واملشـاركة السياسـية ،والعدالـة
االنتقاليـة وتعويـض الضحايـا .وكانـت النقـاط املتبقيـة يف جدول
أعمال املفاوضـات صفقة بشـأن كيفيـة ترسيـح املتمردين ونزع
سلاحهم وكيفيـة تنفيـذ اتفاقيـات السلام.

والنتيجـة النهائيـة منهـا االسـتعادة الكاملـة لحقـوق اإلنسـان مبا
ال يتعـارض مـع إطـار عمـل اللجنة الدامئة املشتركة بين الهيئات
بشـأن الحلـول الدامئـة للنازحين داخليـاً 2واملعايري التـي وضعتها
املحكمـة الدسـتورية الكولومبيـة يف حكمهـا التاريخـي 025-T
الصـادر يف  .2004ومـن حيـث العمليـات والهيـاكل ،يتطلب هذا
املفهـوم أن تضـع الحكومـة واألمـم املتحـدة استراتيجية حلـول
دامئـة شـاملة يف إطـار عمـل الشراكات املنسـقة بين مختلـف
أصحـاب العالقـة املعنيين.

استمرار التَّهجري

وسـتكون اتفاقيـة السلام مجـرد بدايـة لفترة انتقالية ستشـتمل
على مجموعـة مـن التدابير الراميـة إىل تقليـص مخاطـر تعـرض
البلاد لالنـزالق يف مغ ّبـة النزاع .و ُيعـد إيجاد حلول دامئة شـاملة
للنازحين املحليين الجانـب الرئيسي لهـذه العملية إذ سـ ُيرشعن
 مـن بين األسـباب األخـرى  -إعـادة إدمـاج النازحين داخليـاًوالالجئين العائديـن النظـام السـيايس القائـم يف الفترة السـابقة
إلبـرام االتفاقيـة وسيسـاهم يف إنعـاش االقتصـادات املحليـة
املرشوعـة والتنميـة التشـاركية.

منـذ عـام  ،1985نـزح  6.9مليـون شـخص داخليـاً فـ َّر  %60منهم
إىل األحيـاء الفقيرة يف أكبر  25مدينـة كولومبيـة .وعلاوة على
ذلـك ،هنـاك ُزهـاء  360ألـف كولومبيـي الجـئ يف البلـدان
املجـاورة واملناطـق األخـرى .وقـد لجـأ معظمهـم بطريقـة غير
رشعيـة وبالتـايل ال ميتلكـون وضـع الهجـرة النظامـي مـا يجعلهم
«كأشـباح» تعيـش يف أرايض بلـدان اللجـوء 3.ويعيـش غالبيـة
النازحين داخليـاً والالجئين (والعائديـن مـن الالجئين) يف أوضاع
املطـول.
التَّهجير َّ

ويقـوم مفهـوم الحلـول الشـاملة على اعتقـاد تط ُّلـب كل مـن
أهـداف الحلـول والطبيعـة املنهجيـة ملشـكلة النازحين داخليـاً
والالجئين رضورة إقامـة النهـج الرامـي لتحقيق االسترداد الدائم
لحقـوق اإلنسـان على فهـم كامـل للعوامـل املتداخلـة املحيطـة
بالتَّهجير والتّصـدي لهـا تصديـاً شـام ًال 1.و ُي ُ
قابـل ذلـك املقاربات
غير الشـاملة للحلـول التـي ُتعالِـج عوامـل التَّهجير والفئـات
السـكانية املثيرة لالهتمام والحلـول املنعزلـة أو املقاربـات التي
ُّ
تتوقـع خـروج الحلـول تلقائيـاً مـن رحـم تدخلات بنـاء السلام
العامة.

وعلى ال ُّرغـم مـن تضـاؤل األعمال العدائيـة املسـلحة بفضـل
عمليـة السلام ومـا ترتـب عليهـا مـن وقف إلطلاق النـار ،متتلك
الجامعـات املسـلحة غير التابعـة للدولـة مثـل املتأصلين يف
رسحني رسـمياً أعضاء يف أكرث من 400
القوات شـبه العسـكرية ا ُمل َّ
بلديـة ال سـيام يف املناطـق الحرضيـة .وباملثـل ،قـد تكـون بعـض
جبهـات املتمرديـن املسـلحني املتورطني يف أنشـطة اقتصادية غري
مرشوعـة غير مقتنعـة باتفاقيـة السلام لينزعـوا سلاحهم عنهم.
وقـد تنشـأ النزاعـات أيضاً يف أثنـاء تنفيذ اتفاقية السلام وخاصة
على األرايض .وباختصـار ،تغيرت دفـة النـزاع .فعلى ال ُّرغـم مـن
تقلـص عـدد املواجهات املسـ َّلحة بني أطراف النـزاع ،أخذ العنف
ا ُملنظـم أشـكاالً جديدة واسـتمر يف إثـارة حاالت الطـوارئ ونزوح
السكان.

ً
جوهريـاً ،يسـتلزم مفهـوم الحلـول الشـاملة أسـلوباً
متكاملا
تتعـاون يف تنفيـذه عـدة قطاعـات لتحقيـق مبـدأ الحاميـة
وإيجـاد الحلـول الدامئـة التـي تركـز على االعتماد على الـذات
املهجريـن مشـاركة ف ّعالـة يف عمليـات اتخـاذ القـرارات.
وإرشاك َّ
ويجـب أن تتـآزر الحلـول املقرتحـة معـاً سـواء أكانـت بشـأن
العـودة الطوعيـة أم االندمـاج املحلي أو إعـادة التوطين لصالـح
النازحين داخليـاً والعائديـن والالجئني .وينبغـي أن يكون الهدف

دور الحكومة

على ال ُّرغـم مـن بـذل الحكومة جهـود شـاقة باتخاذهـا ملختلف
السياسـات واإلجـراءات يف شـتى املجـاالت مثـل الصحـة العامـة
والتعليـم وتوفير أنشـطة دّر الدخـل وتعويـض الضحايـا مـن
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /دينا دياز

املجتمع األصيل يف اتحاد إمبريا كاتيو ،باجو أتراتو ،يف مقاطعة تشوكو ،كولومبيا ،هُ جِّ ر يف عدة مناسبات.

خلال إرجـاع أراضيهـم ،تغيب السـلطات املحلية عن املشـهد ركـزت معظـم جهـود الحكومة على املسـاعدات قريبة األجل
أو متثـل دوراً هامشـياً يف أجـزاء كثيرة مـن البلاد وال سـيام والتعويضـات املاليـة بـدالً عـن عمليات إعادة اإلدمـاج بعيدة
تلـك املناطـق املتضررة بشـدة من التهجير القسري .وباملثل ،األمـد والتدخلات ا ُملنّسـقة واملسـتدامة ملؤسسـات الدولـة.
ال تكـون مواردهـم وإمكانياتهـم غالبـاً كافيـة ملنـع التَّهجير
واالسـتجابة لـه وحله وال سـيام يف البلديـات منخفضة الدخل .خطـط التنمية الريفية والحرضية
تعهـد الطرفـان املتفاوضـان حـول اتفاقيـة السلام بتعزيـز
ويسـتلزم تعقيـد املشـكالت املتعلقـة بالتَّهجير اسـتجابات البنيـة التحتيـة االقتصاديـة والخدمـات االجتامعيـة والحكـم
تعاونيـة تشترك فيهـا الحكومـة بأرسهـا باإلضافـة إلتبـاع الرشـيد يف املناطـق الريفيـة التـي كانـت تخضـع لسـيطرة
نهـج يراعـي حقـوق اإلنسـان .ومـع ذلـك ،تـؤدي محدوديـة القـوى الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا .وهـذا أمـر منطقـي
التنسـيق بين السـلطات  -أفقيـاً بين مختلـف مؤسسـات بالنظـر إىل أن اسـتمرار الفقـر وعـدم املسـاواة يف املناطـق
الدولـة وعموديـاً بين السـلطات املركزيـة واملحليـة  -يف كثير الريفيـة كان جـزءاً أساسـياً مـن النِّـزاع املسـ َّلح.
مـن األحيـان إىل اإلخفـاق يف التصـدي للمسـائل املتعلقـة
بالتَّهجير .فعلى سـبيل املثـال ،على ال ُّرغـم مـن فـرار غالبيـة وليـس مـن ا ُملسـتغرب حينئـذ أن نـرى تركيـز خطـط التنميـة
النازحين داخليـاً إىل املراكـز الحرضيـة ،مل تتبنَّ الحكومـة العامـة للحكومـة ،وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة
بعـد استراتيجية اندمـاج محلي شـاملة للنازحين داخليـاً يف اإلمنائيـة الذي ينسـجم مع أولويـات التنميـة للحكومة وإطار
السـياقات الحرضيـة .وباملثـلُ ،تعـد قـدرة سـلطات الدولـة عمـل األمـم املتحـدة لبنـاء السلام يف كولومبيـا على املناطق
ورغبتهـا يف مرافقـة حـركات العودة الطوعيـة وإعادة التوطني الريفيـة .ويف الوقـت نفسـه ،فـ َّر غالبيـة النازحين داخليـاً
إىل املناطـق الحرضيـة وعزفـوا عـن العـودة إىل مجتمعاتهـم
ومتابعتهـا محـدودة.
الريفيـة األصليـة .ويف حين يدعـو الفاعلـون الدوليـون التبـاع
ويعترف قانـون الضحايـا وإعـادة األرايض الصـادر يف عـام مقاربـة شـاملة للتنميـة تقـر بالروابط بني الريـف والحرض ،مل
 2011بوجـود النـزاع املسـلح ونطـاق التهجري القسري وينص تبـزغ أي اتفاقيـات بشـأن السياسـات الالزمـة إلدمـاج ماليين
على منـح التعويضـات لضحايـا النـزاع املسـلح مبـن فيهـم النازحين داخليـاً إىل املناطـق الحرضيـة .ومـن الجديـر بالذكر
النازحين داخليـاً .وترمـي التعويضـات لبنـاء جسر تجـاه أ َّنـه مل تقترح أي خطـط إطـار عمل استراتيجي للحلـول التي
إعـادة اإلدمـاج الدائـم للنازحين داخليـاً .ويف الواقـع العميل ،قـد تسـاعد النازحين داخليـاً والالجئين العائديـن.
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ويف السـياق نفسـه ،يركـز الفريـق القطـري اإلنسـاين على تلبيـة املفوضيـة مـع النازحين والـدول املسـتضيفة يف جميـع مراحـل
االحتياجـات اإلنسـانية املرتبطـة بحـاالت الطـوارئ اإلنسـانية هـذه العمليـة .وسـاعدت جمعيـات الضحايـا أيضـاً يف بلـدان
املسـتمرة يف البلاد ويتجاهـل بالتـايل احتياجـات إعـادة اإلدمـاج اللجـوء على إعـادة التواصـل مـع الحكومـة.
بعيـدة األمـد للنازحين داخلياً والعائدين .و ُيشير غيـاب الهياكل
التـي تسـد الثغـرات يف هيكلية أعامل التنسـيق اإلنسـاين وآليات وقـد اختـارت مفوضية األمـم املتحدة السـامية لشـؤون الالجئني
التنسـيق التـي وضعهـا فريـق األمـم املتحـدة القطـري إىل عـدم مبوجـب مبـادرة الحلـول االنتقاليـة - 5وهـي عبـارة عـن مرشوع
تعـاون الفاعلين املعنيين بالتنميـة وباملجـال اإلنسـاين يف الوقت مشترك بين مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئني
الراهـن بالطريقـة املنهجيـة املشتركة الالزمـة لدعـم النازحين وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ ويهـدف لتعـاون السـلطات
الوطنيـة مـع النازحين واملجتمعات املضيفة وإيجـاد حلول دامئة
داخليـاً والسـلطات يف إيجـاد حلـول دامئـة ملشـاكلهم.
ً
ً
 إذ اختـارت  17مجتمعـا محليـا يف جميـع أنحاء البلاد باملناطقاللجوء وإعادة الالجئني
الريفيـة والحرضيـة وسـارت على ثالثـة خطـوط عمـل :تحسين
يف حين بـدأت الحكومـة يف تقديـم تعويضـات عـن انتهـاكات املسـتوى املعيشي (األرض ،والسـكن ،والحصـول على الخدمـات
حقـوق اإلنسـان التـي أفرزهـا النِّـزاع املسـ َّلح ،أجفلـت وضـع األساسـية ،والتنميـة االقتصاديـة املحليـة) والتعزيـز التنظيمـي
إطـار عمـل شـامل ينظـم إعـادة الالجئني طوعيـاً وإعـادة إدماج واملؤسسي وحاميـة الضحايـا وحقوقهـم .واشـتملت مبـادرة
سـمون «بالضحايـا يف الخـارج» .فعلى سـبيل املثـال ،تقدم الحلـول االنتقاليـة على مرشوعـات إدمـاج حرضيـة محليـة مثل
مـن ُي َّ
الحكومـة دعـم إعـادة الالجئين للكولومبيين املقيمين بالخـارج تقنين املسـتوطنات غير الرسـمية ومرشوعـات العـودة وإعـادة
الذيـن ينظمـون عودتهـم من خالل القنصليـات يف بلدان اللجوء .التوطين .وتسـتخدم اآلن املفوضيـة الدروس املسـتفادة من هذه
ومـع ذلـك ،ال يتلقـى الالجئـون العائـدون مـن تلقاء أنفسـهم أو املشـاريع لتعزيـز سياسـة شـاملة بشـأن الحلـول مـع السـلطات
املجبرون على العـودة ً
دعما بعيـد األمـد إلعـادة إدماجهـم من الوطنيـة بحيـث ميكـن للحكومـة تكـرار هـذه املرشوعـات يف
الدولة.
مناطـق أخـرى مـن البلاد مبجـرد توقيـع اتفاقيـة للسلام.
وباملثـل ،مل تبـذل الحكومـة أي جهـود لوضـع آليـات ثالثيـة
األطـراف مـع بلـدان اللجـوء واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة
لشـؤون الالجئين لعمليـة االندمـاج املحلي لالجئين الكولومبيني
العازفين عـن العـودة إىل ديارهـم .وهـذا على الرغـم مـن
املناشـدات القويـة التـي أجرتهـا املنظمات غير الحكوميـة
الكولومبيـة وجمعيـات الضحايـا بالخـارج لتشـكيل  -يف إطـار
مفاوضـات السلام  -لجنـة فرعية معنيـة بقضايـا الالجئني .وعىل
نهـج مثـال املؤمتـر الـدويل املعنـي بالالجئين يف أمريكا الوسـطى
(سـيرفكا) وعمليتـه التـي أبـرزت مشـكلة النُّـزوح يف مبـادرة
السلام يف أمريـكا الوسـطى وسـعت إليجـاد حلـول إقليميـة
للنّازحين والالجئين ،دعـوا كذلـك لعقـد مؤمتـر إقليمـي لتعزيـز
الوصـول لحلـول دامئـة لالجئـي املنطقـة واملجتمعـات املضيفـة
4
مـن خلال إتبـاع نهـج اإلغاثـة والتنميـة املتكاملـة.

دور مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

ُتعـد مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئين حتـى

ويف دول مثـل اإلكـوادور وكوسـتاريكا التـي تسـتضيف أعـداداً
كبيرة مـن الالجئين الكولومبيين ،تبنـت املفوضية استراتيجيات
شـاملة لالندمـاج املحلي وأعـادت توطين الجئين كولومبيني من
اإلكـوادور وكوسـتاريكا أيضـاً يف بلـدان أخـرى باملنطقـة .وكان
إطـار ذلـك خطـط عمـل الربازيـل واملكسـيك واملبـادئ الدوليـة
بشـأن التضامن وتشـارك املسـؤوليات بني البلدان الرئيسـية التي
تسـتقبل الالجئين والبلـدان األخـرى يف املنطقـة.
وحظـت الهجـرة اإلقليميـة أيضـاً باهتمام خـاص .فعلى سـبيل
املثـال ،يف إطـار عمـل مشروع حركة العاملـة العابـرة للقوميات،
حصـل الالجئـون الكولومبيـون يف اإلكـوادور عىل تصاريـح إقامة
ملـدة عامين يف الربازيـل دون أن يفقـدوا وضعهـم كالجئين يف
اإلكـوادور .وسـمح لهم ترصيـح اإلقامة بالحصـول عىل حقوقهم
وخاصـة منهـا الحـق يف العمـل والتعليـم بجانـب الخدمـات
6
العامـة وميكـن أن يتحـول لترصيـح دائـم يف يـوم مـن األيـام.

اآلن الجهـة الفاعلـة الدوليـة الوحيـدة يف املنطقـة التـي وضعت الخالصة

استراتيجيات حلـول شـاملة للكولومبيين النازحين يف كولومبيـا
وا ُملهّجريـن منهـا يف البلـدان املجـاورة .وباإلضافـة إىل مسـاعدة
السـلطات على تسـهيل عـودة املجتمعـات النّازحـة أو االندماج
املحلي أو إعـادة التوطين حيـث الظـروف مواتيـة لذلـك ،تعمل

تتعامـل الحكومـة الكولومبيـة واألمـم املتحـدة والبلـدان املانحة
مـع مسـألة تهجير النازحين داخليـاً والالجئين الكولومبيين
فسر إخفـاق
على أنهـا قضيـة إنسـانية يف املقـام األول .وهـذا ُي ِّ
مختلـف أطـر عمـل بنـاء السلام والتنميـة يف وضـع مقاربـات
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توحـد الجهـود الحكوميـة والتنظيمية وبالتايل ُتخ ِفـق يف معالجة
رضورات إعـادة اإلدمـاج للنازح بطريقـة شـاملة ورصيحـة .نائب املمثل ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف
كولومبيا www.unhcr.org
وإذا ظلـت قضيـة النُّـزوح املط َّول لنحـو  6.9مليون نـازح داخيل
 .1جوتوالد م (« 2012عودة إىل املستقبل :مفهوم الحلول الشاملة» مجلة مسح الالجئني
  %14منهـم كولومبيـون  -مهجـورة دون حلـول ،فمـن املحتمـل ربع السنوية3(31 ،أن ُتص ِبـح عقبـة كب ة ع طريـق عمليـة بنـاء الس م .ويف http://rsq.oxfordjournals.org/content/31/3/101.full.pdf+html
الوقـت نفسـه ،قـد يسـتعيد البحث عن حلـول لقضيـة النازحني ('Back to the Future: The Concept of Comprehensive Solutions’, Refugee
Survey Quarterly
ً
داخليـا والالجئ الزخـم مبجـرد توقيـع اتفاقيـة س م نهـايئhttp://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework .2 .
وبالرغـم مـن عـدم وضـع الحكومـة الس اتيجية حلـول شـاملة  .3جوتوالد م (« 2004حامية الالجئني الكمبوديني يف منطقة األنديز :رصاع يف مواجهة
لقضيـة النازح داخليـاً والالجئ  ،قـد تنجـح مفوضيـة األمـم الحجب» املجلة الدولية لقانون اللجوء4(16 ،
('Protecting Colombian Refugees in the Andean Region: the fight against
املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئ  -بالتعـاون مـع مجتمعـات invisibility’, International Journal of Refugee Law
النازح داخليـاً وجمعيـات الضحايـا واملنظامت غ الحكومية  .4املؤمتر الدويل املعني بالالجئني يف أمريكا الوسطى (سـريفكا
 يف إدخـال موضـوع الحلـول ضمـن خطـة االسـتجابة الرسيعـة www.refworld.org/pdfid/4370ca8b4.pdfwww.refworld.org/docid/517511934.html .5
ً
للحكومـة وضمـن خطـط التنميـة املحليـة .ومتاشـيا مـع خطـة وتحديث 2015عىل www.unhcr.org/55534200540.html
عمـل الربازيـل لعام  ،20147تكتسـب اس اتيجية الحلول الدامئة  .6انظر ،مونتينيغرو ،ك« 2016( .الحامية االجتامعية :أيكون ذلك الحل الرابع الدائم؟»
اإلقليميـة التـي توحـد كولومبيـا وبلـدان اللجـوء واملجتمـع نرشة الهجرة القرسية ،العدد 51
www.fmreview.org/ar/destination-europe/montenegro
ً
الـدويل أهميتهـا أيضـا ألنهـا ُت ِو ِجـدُ التـآزر بني عمليـات االندماج www.acnur.org/cartagena30/en/brazil-declaration-and-plan-of-action .7
املح وإعـادة التوط والعـودة الطوعية لالجئ الكولومبيني
والضحايـا اآلخريـن للنـزاع املسـ َّلح.
مارتن غوتوالد gottwald@unhcr.org
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وجهة نظر البنك الدويل

جوانا دي بريي

ي

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن ُ ِّثله يف تعزيز املرحلة االنتقالية
من الدور اإلنساين إىل التنمية ،كام أنه يعمل بشكل ال يُستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع
التهجري القرسي.
ن

ا

ا

ا

ن

ر

مــا يقدمــه البنــك الــدويل مــن مزايــا ال يكمــن يف تحديــد
ومعالجــة الحاجــات اإلنســانية قريبــة األمــد أو الحاجــات
للمهجريــن ،فذلــك أمــ ٌر تركــز عليــه املنظــ ت
اإلنســانية
َّ
األخــرى تركيــزاً جيــداً .فهــو ليــس مؤسســة تنمويــة ومــن
هــذا املنطلــق ،ينصــب تركيــزه عــ معالجــة آثــار التهجــ
املمنهجــة عـ املــدى البعيــد ضمــن الســياق اإلمنــايئ األوســع
نطاقــاً الــذي تنــدرج تحتــه تلــك االحتياجــات.
ى

ر

ى

النازحــ داخليــاً يف جورجيا1.كــ تتضمــن مشــاركة البنــك
أيض ـاً مجموعــة واســعة مــن األع ـ ل التحليليــة مثــل دراســة
مــدى حاجــات التنميــة للنازحــ يف جميــع أنحــاء منطقــة
البح ـ ات العظمــى يف أفريقيــا 2والقــرن اإلفريقــي 3باإلضافــة
املهجريــن الســوريني يف
إىل تحديــد مســتويات الفقــر لــدى َّ
4
لبنــان واألردن
واملهجريــن مــن دولــة مــايل يف جميــع أنحــاء
َّ
5
جنــوب أفريقيــا.

ى

وتشــتمل مشــاركته الحاليــة ع ـ إعــداد أو تنفيــذ مشــاريع تحديــد مجموعة مختلفة من الحاجات
ر

ى

ر

ن

ن

ى

ى

التمويــل التــي تعالــج التهجــ وآثارهــا عــ املجتمعــات
املضيفــة يف أذربيجــان وجيبــويت وجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة و إثيوبيــا واألردن ولبنــان وتنزانيــا وأوغنــدا
وزامبيــا باإلضافــة إىل مراجعــة ومراجعــة سياســة التهجــ
مثــل تقييــم االتجاهــات الجديــدة ملخططــات إعانــة

ر

يف تنزانيــا ،تعيــق العزلــة الجغرافيــة للمســتوطنات وضعــف
إمكانيــة الوصــول إىل األســواق الخارجيــة إىل درجــة كبــ ة
مــن قــدرة الالجئــ البورونديــ الســابقني عــ املــدى
البعيــد ع ـ كســب دخــلٍ مــن إنتاجهــم الزراعــي ،ويف هــذه
الحالــة تظهــر رضورة العمــل مــع الحكومــة إلتاحــة الوصــول
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