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 صورَتا الغالف األمامّي:
ى من فوق  الُيْسَ

مرجعها: مرشوع رِسَفْيِفل ميديا/ُجو لوُهويف 
انظر يف الصفحة 11 ترى الصورة كاملًة.

 الُيْمَنى من تحت
 مرجعها: نادية السبتاوي

 انظر يف الصفحة ٥٣ ترى الصورة كاملًة 
وترى ما ُعلَِّق عليها.

ُيْنرَشُ هذا العدد يف الّشابكة وُيدَفُع إىل املَْطبعِة، واملَْملكُة املتحدة ما تزال ُتفرُِّج الَحْجَر عىل الّتدريج. وإّنا لََنعَلُم 

أّن كثرياً من ُقّراِء نرشَتنا هم اليوَم عىل جهد املعيشة وسوء الحال، فرنجوا لكم الخرَي كّل الخري. 

وبعُد، فقد خرقنا العادة يف هذا العدد وجعلنا بني يديه موضوَعني رئيَسني، فأما األول ففي أزَْمة امُلَناخ 

واملجتمعات املحلّية، وأما اآلخر ففي االتِّجار والتَّهريب، وأضفنا إليهام ‘موضوعاً مصّغراً’ أدرناه حوَل 

)ف-كورونا-19( يف سياق التَّهجري.

ى ملصاعب َعْيشها من  أزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحلّية: ما فتئت كثرٌي من املجتمعات املحلّية يف العامل تتصدَّ

اآلثار التي ُيخّلفها ُمَناٌخ ما يزال َيَتغرّيُ منذ عقود من الزمان. فرَيُْكُز هذا املوضوع هّمه يف ما لذلك من َوْقٍع يف 

املجتمعات املحلّية، وخطط تصّديها له، والدروس الناشئة من ذلك، ومسائل أوسع، من قبيل َصْون الحقوق 

وتحقيق العدالة. )وسوف يأيت عدٌد يف مستقبل الزمان يدور حول االستجابة الدولّية والسياسات(.

االتِّجار والتَّهريب: منذ نرشنا عدداً يف االّتجار بالبرش سنَة 2006، ما زالت التقارير التي تدور حول االتِّجار 

َد االهتامم مبا لهاَتني الظاهرَتني امُلرتابطَتني امُلتباينَتني من أثٍر يتَّسُع، ومن  والتَّهريب تزداد، فكان من ذلك أْن تجدَّ

ٍم، وابتكاٍر، وِفْكٍر  ، وتوهُّ ُوَصٍل َتِصُل بينهام. وَيَتصّفُح هذا العدد شيئاً ماّم هو حارٌض يف هذين الباَبني من تحدٍّ

عميق.

ٌل ُمبّكر: تحت هذا العنوان مقالتان )ويف النسخة اإلنجليزّية من العدد أربع مقاالت(،  )ف-كورونا-19( – تأمُّ

ُهام يف أثر امُلنّظامِت التي يقودها الالجئون، والحاجة  اًل أّولّياً يف جائحة الوباء، فرَتُْكزَاِن َهمَّ ُتقّدمان بني يديهام تأمُّ

إىل املعطيات لتزويد االستجابات باملعلومات واألخبار. 

يطيب لنا أن َنْشُكرَ َكرِْماّل ُبهَلر )من ِوزارة الخارجّية االتحادّية السويرسّية(، وخالد ُكورِس )من الصندوق العاملي 

إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل التكّيف(، وُروِجر ِزِتر )من مركز دراسات الالجئني(، وذلك عىل 

مساعدتهم، فقد كانوا ُمْستشاِريَن يف َمْوُضوَعي هذا العدد. وَنْشُكُر أيضاً حكومَة إمارة ليختنشتاين، ومكتب 

مود والحلول التي َتْتَبُع  مانياّل من منظمة روزا لوكسمبورغ، وِوزارَة الخارجّية االتحادّية السويرسّية، وشعبة الصُّ

الت  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومرشوع الربط يف مجلس البحوث األسرتايل واسمه ‘التنقُّ

ٍ’، وذلك عىل ما جادت بِه هذه الجهات من َدْعٍم مايلٍّ لهذا العدد خصوصاً. البرشّية التحويلّية يف ُمَناٍخ ُمتغريِّ

 www.fmreview.org/ar/issue64 من شاَء أنساَق العدد 64 يف الّشابكة وجدها هنا

• املجلَُّة كلُّها 

• موجز أرسة التحرير )وهو تحليٌل موَجٌز ملضُمْوِن العدد( 

األعداد املقبلة: انظر www.fmreview.org/ar/forthcoming أو انظر َظْهَر العدد. 

  عىل الَخرْيِ والرَبََكة

 ماريون كولدري وجيني بيبلز

رَتا نرشة الهجرة القرسية ُمحرِّ

سُة روزا لوكسمبورغ، بتمويٍل من الوزارة االتحادية للتعاون  لت بالعدد 64 من نرشة الهجرة القرسيَّة مؤسَّ تكفَّ

والتنمية يف امليدان االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية.

تقع مسؤوليَّة هذه النرشة عىل نرشة الهجرة القرسية وحدها وليس بالرضورة أْن تستوي آراء النرشة وأراء 

سة روزا لوكسمبورغ. مؤسَّ
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