
رسالة وداع من ماريون كولدري 
أخربين أحد الالجئني ذات مرة - وكان محبًطا ألن FMR ال ميكنه 

دعم طلب اللجوء الخاص به - أنني حاصل عىل وظيفة فقط بسبب 
ا. وقد حاولت أن أظل متذكرا ذلك طوال  أشخاص مثله. ولقد كان محقًّ

FMR 28 عاًما يف عميل كمحرر مع

لقد كنت عىل الدوام مدركا أيًضا أن كل جنيه اسرتليني وكل دوالر و 
يورو يقدمها املانحون لدعم FMR هي أموال كان من املمكن إنفاقها 
عىل الربامج بشكل مبارش ملساعدة األشخاص الذين أجربوا عىل مغادرة 

منازلهم. ومع ذلك، فإن هؤالء املانحني يعّدون األموال املخصصة 
لنفقات مجلة الهجرة القرسية أمواال ُتنفق يف محلها، ولهذا فإنه كان 
يل الرشف بتلقي التعليقات التقديرية من القراء عىل مدى 28 عاما، 

وتوافر أمثلة عىل تأثري FMR املبارش وغري املبارش.

لذلك، أود أن أشكر، وأنا أغادر FMR، جميع القراء واملؤلفني واملانحني 
)وزماليئ يف FMR عىل مر السنني( الذين تعاونوا جميعا لجعل FMR أداة قّيمة ميكن الوصول إليها لتبادل املعرفة والتعلم 

واإللهام للمساعدة يف تحسني السياسة واملامرسات للنازحني. فإىل أولئك الذين متت مناقشة حياتهم كنازحني وتحليلها يف 
صفحات نرشة الهجرة القرسية )FMR(، أعرب عن أميل أننا كان لنا تقدير عندهم ، وأننا قّدمنا بعض الفائدة.

لقد تغري الكثري خالل هذه السنوات الـ 28 املاضية.

عندما ُأطلقت املجلة يف عام 1987 مببادرة طيبة من مؤّسسِة مركز دراسات الالجئني، باربرا هاريل بوند، كان مجال دراسات 
الالجئني ال يزال مجاال جديدا. ولقد اعتدنا عىل تلقي مقاالت مقدمة من املامرسني أكرث بكثري من تلك املقدمة من الباحثني، 

لكن هذا االتجاه انعكس يف السنوات األخرية. فتغري حجم املجلة وشكلها عىل مر السنني، ولكن الذي مل يتغري لألسف هو 
الحاجة إىل مثل هذا املنتدى.

لقد بذلنا ما يف وسعنا عىل مر السنني لتغطية قضايا الساعة )خاصة التي تركز عىل الدول، مثل بورما والعراق وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية وأفغانستان وسوريا(، وكذلك عىل القضايا ذات األهمية املتزايدة )مثل قضايا تغري املناخ، والنزوح 

من الحرض، والتكنولوجيا( وعىل تلك القضايا التي تستحق اهتامًما أكرب مام تتلقاه اآلن )مثل اإلعاقة وفريوس نقص املناعة 
البرشية/ األيدز واملجتمعات املحلية(. لقد تعلمت الكثري مع كل قضية ... يف بعض األحيان أكرث مام أردت معرفته عن الال 

إنسانية ولكن يف كثري من األحيان كانت املعرفة أكرث عن املرونة واالبتكار والتصميم والرحمة.

إنني أغادر FMR يف وقت يتزايد فيه عدد األشخاص الفارين من أوكرانيا برسعة، مع استجابة العامل التي تقدم مقارنات مثرية 
لالهتامم مع تلك االستجابات للتنقالت الكبرية األخرى لألشخاص الفارين من الحرب والرعب. رمبا يكون هذا موضوع قضية 

مستقبلية يف نرشة الهجرة القرسية؟ لن أكون محررًا حينئذ، لكني سأكون مهتاًم جًدا بقراءة ذاك العدد ...

أشكر القارئ كونك جزًءا من املجتمع العريض الذي يقرأ ويدعم ويستخدم FMR. وأنا فخور ألين كنت جزءا منها.
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www.fmreview.org/ar/climate-crisisال يكون َتْوزيُع النرشة إال باملّجان

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
ell3sf
FMR


