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كلمة أرسة التحرير
يعيش ُّ
كل أح ٍد منَّا -نحن بني اإلنسانِ -و ْفقَ أخالق َّيات نضعها من عند أنفسنا ولكنْ ما هي املبادئ األخالقية التي ُتس ِّد ُد
أعاملنا؟ ُتنا ِق ُش مواضيع هذا العدد الرئيس َّي ُة كثرياً من األسئلة األخالق َّية التي ُت َثا ُر يف نفوسنا عند وضع الربامج والبحث
والحامية والتط ُّوع ويف استعاملنا البيانات والتِّقانات الحديثة َّ
والصور .ف ْل َيته َّيأ القارئ لهذا العدد ففيه ما ين ِّور
والت ُاس َل ُّ
فكره ويقلقل عقله ويتحدَّاه.
ً
وي َ
ؤس َس ُة مركز دراسات الالجئني ونرشة الهجرة
م
هاريل-بوند،
ا
ر
لباربا
ا
تأبين
القرسية
الهجرة
ُنش هذا العدد من نرشة
ُ ِّ
القرسية .توفيت يف يوليو/متوز سنة  .2018ويناقش املؤلِّ ُف َ
خاص ٍة من املقاالت إرثها؛ أي األثر الذي تركته
ون يف مجموعة َّ
ووثاقة صلته بعملنا اليومَ .فإن أعانك يف عملك ما َص َن َع ْت ُه أو ما ورد يف نرشة الهجرة القرسية ،فت َّربع ليك تدعم عمل نرشة
الهجرة القرسية يف املستقبل  -انظر االلتامس يف الوجه الداخ ِّ
يل لظهر النرشة أو انظره يف
.www.fmreview.org/ar/online-giving
ما للعدد  61من نرشة الهجرة القرسية من َن َس ٍق :املج َّلة ُ
بالكل َّية موجود ٌة باإلنرتنت يف ،www.fmreview.org/ar/ethics
موس ٌ
موج ٌز ملضمون املواضيع الرئيس َّية) َّ
ومعها موجز أرسة التحرير (وهو ٌ
عة مع
عرض َ
وملخ ٌص (وهو قامئة محتوى َّ
ومبلفات صوتية باللغة
رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت ِو ْب) .و ُك ُّل املقاالت موجودة بن ََسقي  PDFو،HTML
ٍ
اإلنجليزية ِّ
للبث ال َّر ْقمي.
كاف لنرش هذا العدد
سيكون هذا العدد ِب ُل َغتني :اإلنجليزية والعربية( .ي ُْح ِز ُننا أ َّننا مل نتمكن من الحصول عىل متويلٍ ٍ
باللغة اإلسبانية واللغة الفرنسية أيضاً ).و َمن يرغب يف نسخ ٍة مطبوع ٍة من هذا العدد ،يرجى ْأن ُي َر ِاسلنا بالربيد اإللكرتو ِّين
من طريق .fmr@qeh.ox.ac.uk
َ
َ
يطيب لنا أن َن ْش ُك َر :كريستينا كالرك-كزَاك (جامعة أوت َوا) ،وتوم سكوت-سميث (جامعة أكسفورد) ،واملجلس االستشاري
الدويل لنرشة الهجرة القرسية وذلك عىل مساعدتهم فقد كانوا مستشارين يف املوضوع الرئييس لهذا العدد ،و َن ْش ُك ُر
زمال َءنا يف مركز دراسات الالجئني وأرسة باربارا عىل عونهم يف قسم تأبني باربارا هاريل-بوند ،و َن ْش ُك ُر املانحني اآليت ِذ ْك ُرهم
نسن ،ومؤسسة مار ِتن جيمس ،وماري َم ْك ِلمونت ،ومركز دراسات الالجئني،
عىل َدع ِْم هذا العدد خصوصاً :كارولني ما ِك ُ
والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية ،ومنظمة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار (/)UKRIصندوق البحث يف
التحدِّيات العامل َّية ( *)GCRFواللجنة النسائية املعنية بالالجئات.
مضت س ِن ٌني والنسخة اإلسبانية من نرشة الهجرة القرسية ُت َ ُ
والسالم
نش بالرشاكة مع املعهد املشرتك للتنمية االجتامعية َّ
ألسباب متويل َّية .لذا ُن ِح ُّب ْأن
( )IUDESPيف جامعة أليكانتي ،ولكنَّنا سنوقف هذه الرشاكة ونعيد الرشاكة مع أكسفورد
ٍ
َن ْش ُك َر ِليفا إسبينار ولَ ْورا مورينو َمنْسيبو حقَّ ُّ
الش ْكر عىل ما أنفقتاه من ِج ٍّد وجه ٍد وعىل ُح ْس ِن االلتزام والتعاون.
رئييس يدور حول العودة ،وموضوعٌ ُمص َّغ ٌر يدور
األعداد ا ُملق ِبلة :سيكون يف عدد أكتوبر/ترشين األول  2019موضوعٌ
ٌّ
حول ُمس ِّببات التَّهجري الجذر َّية .أ َّما يف سنة  2020فن ِّ
ُخط ُط ألعداد ِم ْح َو ُرها املَدا ِئنُ وال ُب ْلدَان ،وأزمة ا ُملنَاخ ،واالعرتاف
بالالجئني .ف َمنْ شاء ِّ
االطالع عىل تفاصيل ذلك فلينظرها بهذه الوصلة www.fmreview.org/ar/forthcoming
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شكراً لكل املانحني الحاليني والسابقني

نتقدم بالشكر للمتربعني واملانحني الحاليني والسابقني عىل دعمهم لنا.
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