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نهدف يف "نرشة الهجرة القرسية" إىل توفري
منتدى لتبادل الخربات العملية واملعلومات
واآلراء بشكل منتظم بني الباحثني والالجئني
والنازحني داخل أوطانهم ،وملن يعملون معهم
أو يُعنون بشؤونهم وقضاياهم .وتصدر النرشة
ثالث مرات يف السنة باللغات اإلنجليزية
واإلسبانية والعربية والفرنسية عن مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم تأسيسها عام
 1998بالتعاون مع املجلس الرنويجي لالجئني.
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ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة
آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت
التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

حقوق الطبع:

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة
بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع
النرشة إذا أمكن أو إىل املقالة املعينة.
ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات
أو تصميم النرشة  -الرجاء االتصال بنا عن
طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.
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كلمة أرسة التحرير
ليس طلب اللجوء جرمية يعاقب عليها القانون ،لكنَّ طالبي اللجوء من رجال ونساء وأطفال يتعرضون
باستمرار وبصورة متزايدة لالحتجاز ويُجربون عىل اإلقامة الجربية يف شتى بقاع العامل كام الحال بالنسبة
ألعداد غفرية من املهاجرين اآلخرين .ويف بعض األحيان ،يُحتجز طالب اللجوء ألمد غري محدد يف ظروف
احتجاز غالباً ما تكون مزرية ،وال تقترص معاناتهم بذلك عىل حرمانهم من الحرية بل قد تتعرض حقوقهم
وينع االتصال بالعامل
اإلنسانية نفسها لإلساءة ،فتترشذم العائالت و ُتهمل الحاجات الطبية والنفسية ُ
الخارجي ،وتطبق القواعد الصارمة والرقابة املشددة ،وكل ذلك يحط من الكرامة اإلنسانية للمحتجز ويهينه
ويرض به ناهيك عن غياب املعلومات وانعدام األمل اللذين يقودان إىل اليأس واإلحباط.
قد يبدو االحتجاز للوهلة األوىل ح ًال مناسباً للمساعي السياسية التي تبذلها دولة ما يف إدارة الهجرة ،لكنَّه
أيضاً خيار مكلف الثمن ويرتك آثاراً وندباً ال متحى من ذاكرة املحتجزين وتؤثر عىل قدرتهم يف االستقالل
واالكتفاء الذايت واالنخراط يف املجتمع املحيل بعد إطالق رساحهم .ومن هنا ،بدأت املنظامت والسلطات
الحكومية يف تجربة مناهج أكرث إنسانية وأقل تكلفة من االحتجاز بعضها واعد من ناحية تخفيض مستويات
فرار طالبي اللجوء ورفع مستوى االندماج .لكن ليك تصبح البدائل املعيار املتبع بدالً من االحتجاز ال بد من
إحداث نقلة يف املواقف وال بد من تطبيق تجارب عملية ناجحة لتلك البدائل.
ومن جهة أخرى ،يرى كثري من الناس َّأن احتجازهم مقدمة لرتحيلهم من البالد (أو “إزالتهم” حسب
املصطلح املستخدم) .وهنا من جديد ،يبدو أن هناك نقص واضح يف رعاية حقوق الناس وحاميتهم ناهيك
عن تأمني سالمتهم وإنجاح اندماجهم املستدام.
تتقدم نرشة الهجرة القرسية بجزيل الشكر إىل كل من جريومي بيلبس وروبني سامبسون وبيزا ساشرت
ملساعدتهم بصفتهم مستشارين خاصني للموضوع الرئييس لهذا العدد .ونتوجه بعظيم االمتنان لكل من
منظمة أوك ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل متويلهم لهذا العدد.
يتضمن هذا العدد أيضاً موضوعاً فرعياً مصغراً حول األزمة يف سوريا باإلضافة إىل عدد من املقاالت التي
تتطرق إىل جوانب مختلفة أخرى من جوانب الهجرة القرسية.
العدد الكامل متاح إلكرتونياً عىل الرابط التايل  www.fmreview.org/ar/detentionبنسقي  htmlوpdf
وكذلك متاح بامللفات الصوتية .والقامئة املمتدة للمحتويات موجودة أيضاً لهذا العدد عىل الرابط التايل
www.fmreview.org/detention/ar/hijra44listing.pdf
يرجى املساهمة يف نرش هذا العدد ما أمكن بتمريرها عىل الشبكات ونرش الروابط وذكرها يف حسابكم عىل
تويرت وفيسبوك أو إضافة الرابط املفيض إليها عىل قوائم املوارد لديكم .ويف حالة رغبتكم بالحصول عىل ،سخ
مطبوعة من هذا العدد ،يرجى االتصال معنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
ميكنكم أيضاً االطالع عىل موضوعات األعداد القادمة عىل الصفحة .95
للحصول عىل تنبيهات بشأن األعداد الجديدة والقادمة من نرشة الهجرة القرسية ،يرجى االنضامم إىل قامئة
التنبيهات عرب الربيد اإللكرتوين لدينا من خالل الرابط التايل  www.fmreview.org/ar/request/alertsأو
االنضامم إلينا عىل موقعي فيسبوك وتويرت.
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