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كلمة أرسة التحرير

رين بطريقة كانت قد نأت عنها  لعقود من الزمن. فتشعبات ما  متر أوروبا بظروف استقبال الحركات الجامعية للمهجَّ
ى اليوم بأزمة الهجرة وتجلياتها هائلة وتتقاطع مع االعتبارات السياسية عىل املستوى الوطنية وكذلك عىل مستوى  ُيسمَّ
االتحاد األورويب ومع املشكالت االقتصادية وكراهية األجانب والخوف من االعتداءات اإلرهابية وغري ذلك من اعتبارات. 

ويبدو أنَّ األزمة تفاقمت بدرجتها وتعقيدها مقزِّمة أي أزمة أخرى واجتها أوروبا منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.  

وتتفاوت تجليات األزمة كتفاوت الجدران املبنية لصد الناس عن العبور بالحدود التي كانت يف العادة 
آمنة، وكتفاوت وفيات األشخاص الذين ينقلهم املهربون عىل قوارب بحرية ال تصلح للمالحة، ومشاحنات 

السياسيني حول منظومة مشرتكة للجوء يف االتحاد األورويب واألعداد التي سوف يسمحون أو يرفضون 
قبلوها يف بلدانهم واختالف وجهات النظر حول االستجابات املطلوبة للكوارث التي ما زالت مستمرة يف 

سوريا. وبالتزامن مع ذلك كله، نشهد ارتفاعاً مفاجئاً يف التعاطف عىل مستوى القواعد الشعبية والتضامن 
واملساعدات املقدمة لألشخاص الذين متثل معاناتهم الهائلة يف أوروبا وحولها واقعاً يحيق بالخطابة العامة.

يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، يلقي أصحاب املقاالت ضوء االعتبارات القانونية والعملية 
ل مالمح »األزمة« هذه.  واألخالقية عىل عدد متنوع من القضايا متعددة الجوانب وتجلياتها التي تشكِّ

ة« حول مختلف جوانب الهجرة القرسية.  يتضمن العدد 51 من نرشة الهجرة القرسية أيضاً طائفة من املقاالت »العامَّ

نتقدم بالشكر لكل من  ليز كوليت )معهد سياسة الهجرة-أوروبا)، وكاثرين كوستيلو  )مركز دراسات 
الالجئني ) وماديالين غارليك )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني) وريتشارد ويليامز ملساعدتهم 

بصفتهم مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد. ونحن ممتنون أيضاً للمنظمة الدولية 
للهجرة ومؤسسات املجتمع املنفتح ووزارة الشؤون الخارجية الفدرالية السويرسية واملكتب اإلقليمي 

ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للشؤون األوروبية عىل دعمهم املايل لهذا العدد.  

 العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي html وpdf عىل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/destination-europe. يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد من خالل 
إرساله إىل الشبكات وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. 

وسيتاح هذا العدد )وملخص املحتويات املرافق القابل للتمدد) عىل اإلنرتنت باللغات 
اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. يف حالة رغبتكم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk املطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

األعداد القادمة:

التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول )مايو/أيار 2016)

املجتمعات املحلية: األوىل واألخرية يف توفري الحامية )سبتمرب/أيلول 2016)

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming ملزيد من املعلومات، انظر

استبيان خاص بآراء القرَّاء: هالَّ تكرَّمت باإلجابة عىل خمس أسئلة ألنَّ إجاباتك سوف تساعدنا يف التكيف 
 http://tinyurl.com/FMR-Survey م لك بها نرشة الهجرة القرسية؟ مع الطرق التي نقدِّ

للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق باألعداد القادمة، انضموا 
إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب الربيد 

 .www.fmreview.org/ar/request/alerts :اإللكرتوين عىل الرابط التايل

 ماريون كولدري وموريس هريسون
ران، نرشة الهجرة القرسية املحرِّ

صورة الغالف

ئون أنفسهم حول النار يف محطة القطار يف بريزيفو،  مجموعة من الجئي الهزارة من أفغانستان يدفِّ
رصبيا، نوفمرب/ترشين الثاين 2015. مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/ دانييل إيرت

تعليق املحررين: اخرتنا هذه الصورة لتقابل بعضاً من أكرث الصور منطية »ألزمة« الالجئني األوروبية. وأحببنا فكرة الجدار 
األخرض الذي يفصل ما بني من يجد الراحة يف الداخل واملقصَّ يف الخارج وفكرة اإلنسانية والشعور بالدفء ضمن 

رنا أنَّ الالجئني واملهاجرين هم أناس ميكنهم أن يبتسموا وأن يدعم بعضهم بعضاً حتى يف أيام الشدائد. األرسة.- ما يذكِّ


