
ة  للعقيدة دور يف القطاع اإلنساين ليس من األمور التي ميكن قياسه بسهولة. فالعقائد والنصوص الدينية عامَّ

تؤيد الرتحيب بالغريب، بل هناك كثري من املنظامت )واألفراد( الذين دعتهم العقيدة أو الدين إىل توفري 

الحامية واملساعدة للناس املحتاجني، وكثري من القادة العقيديني واملجتمعات القامئة عىل العقيدة تعمل عىل 

املستوى املحيل لتأمني الحامية واملساعدة. ولعل املساهمة األعظم للمجتمعات القامئة عىل العقيدة تتمثل 

يف شبكاتها وقدرتها عىل السامح للناس املتنقلني أثناء هجرتهم باالتصال معهم والحصول عىل الرتحيب يف 

بيئة ال ُيستبَعد أن تكون عدائية تجاههم. ليس من السهل قياس دور العقيدة يف القطاع اإلنساين. ومع ذلك، 

فإنَّ قياس النشاطات التي تلهمها العقيدة أسهل من قياس االختالف الناتج عن اعتناق عقيدة ما، وقد يظهر 

نوع من التوتر بني املعايري التي تحددها العلامنية ملثل هذه النشاطات وبني اإللهام العقيدي. 

وباإلضافة إىل ذلك، يزداد عمل الفاعلني اإلنسانيني القامئني عىل العقيدة صعوبة يف عامل ميثل فيه الدين جزءاً 

)أو ُيستخدم( يف تخفيف كثري من النزاعات أو إدامتها. أما املجتمعات الدينية وقادتها أيضاً فسوف يواجهون 

مهاماً أصعب بكثري إذا ما وجدوا أنفسهم عالقني يف مثل هذه النزاعات. تقدم املقالة األوىل يف هذا العدد 

التي جاءت من واقع تجربة قادة ثالثة مجتمعات قامئة عىل العقيدة يف جمهورية أفريقيا الوسطى مثاالً 

محفزاً للشجاعة والتصميم يف مثل هذه الظروف. 

وجيمس  الجامعية  لندن  الالجئني/كلية  دراسات  مركز  من  فيديان-قاسمية  إللينا  الجزيل  بالشكر  ونتقدم 

 )ACT Alliance( تومسون من منظمة العمل من أجل السالم، ائتالف العمل للمنظامت غري الحكومية

عىل مساعدتهام ,وعىل آرائهام التي أثريا العدد بها بصفتهام مستشارين خاصني لهذا العدد. نود أن نشكر 

البحار ومؤسسة هيرني لويس، ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية ووزارة  الكاثوليكية لإلمناء فيام وراء  الهيئة  أيضاً 

الشؤون الخارجية الفدرالية السويرسية واملؤمتر األمرييك لألساقفة الكاثوليك ومنظمة اإلغاثة العاملية عىل 

دعمهم املايل لهذا العدد، كام نثّمن دور مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني خاصة خوسيه ريرا عىل 

إدخال نرشة الهجرة القرسية يف هذا الحوار. 

العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغة html وpdf باإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية 

عىل  واإللكرتونية  املطبوعة  بإصداراتها  ُتتاح  وسوف   .www.fmreview.org/ar/faith التايل:  الرابط  عىل 

اإلنرتنت باللغات االنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية. وهناك قامئة أيضاً موّسعة باملحتويات الخاصة 

.www.fmreview.org/ar/faith/hijra48listing.pdf :بهذا العدد عىل الرابط التايل

يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط 

اإلعالن وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. يرجى مراسلتنا عىل 

الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk يف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.
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 .www.fmreview.org/ar/forthcoming :بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون(- عىل الرابط التايل

أو  تويرت  أو  فيسبوك  عىل  إلينا  انضم  الجديدة،  األعداد  صدور  فور  تنبيهات  عىل  للحصول   

التايل: الرابط  عىل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  للمشرتكني  نرسلها  التي  التنبيهات  قامئة  إىل   انضم 
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ماريون كولدري وموريس هريسون

املحرِّران، نرشة الهجرة القرسية

كلمة أرسة التحرير

نرشة الهجرة القرسية 

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 ُيعنون بشؤونهم وقضاياهم. وتصدر النرشة 

ثالث مرات يف السنة باللغات اإلنجليزية 

واإلسبانية والعربية والفرنسية عن مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم تأسيسها عام 

1998 بالتعاون مع املجلس الرنويجي لالجئني.

 أرسة التحرير

 ماريون كولدري وموريس هريسون 

)أرسة التحرير(

 نينا ويفر )مساعدة املالية والرتويج(

شارون إليس )مساعدة االشرتاكات(
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إخالء املسؤولية

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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