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كلمة أرسة التحرير

صورة الغالف األمامّي:

روز ساكوما وهي آخذٌة ِبَيِد امرأٍة أخرى من أعضاء جمعيَّة مكانة النِّساء )Women Standing( يف ِبْغوا بجمهورية 

إفريقيا الوسطى. هرَبت مع بناتها وأحفادها يوَم ابتدأت الَهَجامت عىل منطقتها، قالت: »رُِضْحُت )ُأِصبُت بصدمة 

نفسانية( إذ رَأيُت الَقْتل والرصاص والسواطري، وَشِهْدُت الرُّؤوَس ُتقَطع والناس ُتشَنق. وقد ُقِتَل زوجي ونحن نهرب. 

ولوال جمعيَّة مكانة النِّساء ملا بقيت حيَّة. فحني نلتقي ُنَطمِئُ بعضنا بعضاً«.

بروُنو  مفوضيَّة الالجئني/أدِريَينْي رُسْ

ما كان يف الِحسَبان أن ننرش عدداً آخر من نرشة الهجرة القرسية وُقُيود داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( ما 

رتنا املشاركة الجديدة ألِيس فيليب من دون أن نلقاها بأنفسنا! إال أنَّ من  َب مبحرِّ تزال مرضوبة، وال أن ُنرحِّ

رْنا بإصدار أحدث عدٍد مبحاوره الثالثة. فضل ُمعاَونِة مؤلِّفينا ومانحينا لنا أْن رُسِ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة، والظاهر أنَّه جاَء مليقات الحاجة إليِه  ا املحور الرَّئيس فَدْعم الصحَّ أمَّ

ة العقليَّة تفاقاًم ُمِغاّمً بِفْعل داء الُحَمة التاجية )كوڤيد  ائحة، إذ تتفاقم آثار التَّهجري يف الصحَّ يف أثناء هذه الجَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  19(. ويدور حول هذا املحور 13 مقالة، ُتسرَبُ فيها أَهمّيُة َدْعم الصحَّ

ة العقليَّة والحال النفسانيَّة االجتامعيَّة  يات، وُتناَقُش مبادرات َدْعم الصحَّ وما يالزم هذا امليدان من ُمتحدِّ

وتطبيق هذه املبادرات يف سياقات مختلفة، وُتَناَصُ َتقويُة التعاون وااللتزام وَفْتُح ُطُرق للتفكري جديدة. 

َل إليه من وجوه املناصة لَجْمع املعطيات  ثمَّ تكلََّم املؤلِّفون حوَل محور املعطيات والتَّهجري يف آخر ما ُتُوصِّ

ى به للُقُيود  يات التي تعرتض ذلك، ويف ُطُرق جديدة للمقاربة، ومنها ما ُيتصدَّ واستعاملها، ويف امُلتحدِّ

ائحة.  املرضوبة بسبب الجَّ

وملَّا كان من املهاجرين الذين ميوتون أو يختفون وهم يف رحالت محفوفة باألخطار عدٌد غري معلوٍم، وكان 

َيكرُث أْن ُتدَخُل ُأرَسُهم يف مأزٍق ال َيِبنُي لها مدخله وال مخرجه، أدرجنا يف هذا العدد محور املهاجرين 

املفقودين وفيه َيْسرُب املؤلِّفون ما بودر إليه لَتحِسني َجْمع املعطيات والتشارك فيها، وَتعرُّف ُهُويَّة الجثامني، 

وإِعاَنة األرَُس امُلهَملة.

يطيب لنا أن َنْشُكَر ألَْستا أَْيَجا وجوليا بالك وَكْيت ِديرَدن وِجْمس إيُتنِل وَمتَّى ِجْبِني وراشيل َهْيسِتي وُمورِس 

و– عىل معونتهم يف هذا العدد، وَنشُكُر لكلِّ َمن دعَم باملاِل هذا  ِهرِسن وماريان ُلْكري ودومينيكو تاباسُّ

لينا يف الصفحة التالية. العدَد خصوصاً ونرشَة الهجرة القرسية عموماً. ونورد أسامَء ُمموِّ

 ومجلَُّتنا هذه ورفيُقها موجز أرسة التحرير حارضان بإصداٍر شابيّك وإصداٍر مطبوٍع هنا 

www.fmreview.org/ar/issue66. وهام بثالث لغات: اإلنجليزية والعربية واإلسبانية. ومن أسٍف أنَّ َنْقَص 

التمويل حال دون أن ننرش هذا العدد باللغة الفرنسية.

ة وُسُبل ِحْفظها من نظافٍة وماٍء عذب  ة العامَّ م بني يدي العدد امُلقِبل موضوعاً عريضاً يف الصحَّ امُلقِبل: سنقدِّ

 وَصٍْف صحّي، وموضوعاً أقَصَ يف الدول غري املوقِّعة ونظام الالجئني الدويل. فإن شئت التفصيل فانظر 

 .www.fmreview.org/ar/forthcoming
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