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األمامي:
صور َتا الغالف
ّ
سى من فوق
ُالي ْ َ
ميديا/جو لوهُ ويف
مرجعها :مرشوع ِس َف ْي ِفل
ُ
انظر يف الصفحة  11ترى الصورة كامل ًة.
ُالي ْمنَى من تحت
مرجعها :نادية السبتاوي
انظر يف الصفحة  ٥٣ترى الصورة كامل ًة
وترى ما ُع ِّلقَ عليها.

كلمة أرسة التحرير

ُين َ ُ
ْش هذا العدد يف ّ
الح ْج َر عىل التّدريج .وإ ّنا لَنَع َل ُم
الشابكة ويُد َف ُع إىل املَ ْطبع ِة ،واملَ ْملك ُة املتحدة ما تزال ُتف ِّر ُج َ
ُ
ً
ّ
َ
ّأن كثريا من ق ّرا ِء نرشتنا هم اليو َم عىل جهد املعيشة وسوء الحال ،فرنجوا لكم الخ َري كل الخري.
رئيسني ،فأما األول ففي أ ْز َمة ا ُملنَاخ
وبعدُ  ،فقد خرقنا العادة يف هذا العدد وجعلنا بني يديه موضوعَني َ
واملجتمعات املحل ّية ،وأما اآلخر ففي اال ِّتجار والتَّهريب ،وأضفنا إليهام ‘موضوعاً مص ّغراً’ أدرناه َ
حول
(ف-كورونا )19-يف سياق التَّهجري.

أ ْزمَة ا ُملنَاخ واملجتمعات املحل ّية :ما فتئت كث ٌري من املجتمعات املحل ّية يف العامل تتصدَّى ملصاعب َع ْيشها من
في ُك ُز هذا املوضوع ه ّمه يف ما لذلك من َو ْق ٍع يف
اآلثار التي يُخ ّلفها ُمن ٌَاخ ما يزال َيت ّ ُ
َغي منذ عقود من الزمانْ َ .
املجتمعات املحل ّية ،وخطط تصدّيها له ،والدروس الناشئة من ذلك ،ومسائل أوسع ،من قبيل َص ْون الحقوق
وتحقيق العدالة( .وسوف يأيت عددٌ يف مستقبل الزمان يدور حول االستجابة الدول ّية والسياسات).

اال ِّتجار والتَّهريب :منذ نرشنا عدداً يف اال ّتجار بالبرش سن َة  ،2006ما زالت التقارير التي تدور حول اال ِّتجار
َّسع ،ومن
والتَّهريب تزداد ،فكان من ذلك ْأن تج َّد َد االهتامم مبا لها َتني الظاهر َتني ا ُملرتابطتَني ا ُملتباينتَني من أث ٍر يت ُ
و َُصلٍ َت ِص ُل بينهام .و َيتَص ّف ُح هذا العدد شيئاً ّ
مم هو ٌ
حارض يف هذين البا َبني من تحدٍّ ،وتوهُّ ٍم ،وابتكا ٍر ،و ِف ْك ٍر
عميق.
(ف-كورونا – )19-تأم ٌُّل مُب ّكر :تحت هذا العنوان مقالتان (ويف النسخة اإلنجليز ّية من العدد أربع مقاالت)،
فت ُكزَانِ هَ َّمهُام يف أثر ا ُمل ّ
ُتقدّمان بني يديهام تأ ُّم ًال أ ّول ّياً يف جائحة الوباءْ َ ،
امت التي يقودها الالجئون ،والحاجة
نظ ِ
إىل املعطيات لتزويد االستجابات باملعلومات واألخبار.
ُ
وس (من الصندوق العاملي
يطيب لنا أن َن ْش ُكرَ َك ْر ِم ّل بُه َلر (من ِوزارة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية) ،وخالد ك ِ
وجر ِز ِتر (من مركز دراسات الالجئني) ،وذلك عىل
إلرشاك املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل التك ّيف) ،و ُر ِ
مساعدتهم ،فقد كانوا ُم ْستشا ِرينَ يف َم ْو ُضوعَي هذا العدد .و َن ْش ُك ُر أيضاً حكوم َة إمارة ليختنشتاين ،ومكتب
ّ
الصمود والحلول التي َت ْت َب ُع
مانيل من منظمة روزا لوكسمبورغ ،و ِوزار َة الخارج ّية االتحاد ّية السويرس ّية ،وشعبة ُّ
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومرشوع الربط يف مجلس البحوث األسرتايل واسمه ‘التن ُّقالت
تغي’ ،وذلك عىل ما جادت ب ِه هذه الجهات من َدع ٍْم ما ٍّيل لهذا العدد خصوصاً.
البرش ّية التحويل ّية يف ُمن ٍَاخ ُم ِّ ٍ
َ
أنساق العدد  64يف ّ
الشابكة وجدها هنا www.fmreview.org/ar/issue64
من شا َء
• املج َّل ُة ك ُّلها
ٌ
ملضم ْونِ العدد)
• موجز أرسة التحرير (وهو تحليل َ
موج ٌز ُ

األعداد املقبلة :انظر  www.fmreview.org/ar/forthcomingأو انظر َظ ْه َر العدد.

عىل َ
والب َكة
الخ ْ ِي َ َ
ماريون كولدري وجيني بيبلز
ُمح ِّر َرتا نرشة الهجرة القرسية

مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ ،بتمويلٍ من الوزارة االتحادية للتعاون
تك َّفلت بالعدد  64من نرشة الهجرة القرس َّية َّ
والتنمية يف امليدان االقتصادي بجمهورية أملانيا االتحادية.
تقع مسؤول َّية هذه النرشة عىل نرشة الهجرة القرسية وحدها وليس بالرضورة ْأن تستوي آراء النرشة وأراء
مؤسسة روزا لوكسمبورغ.
َّ

