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من املحررين

َيحتاُج األشخاُص الذيَن عاشوا َتجِرَبَة الّنزوِح إىل أن ُيستمَع لصوِتهم. إنَّ وجهاِت نظرهم واسرتاتيجياِتهم وحلولَهم 

ر الباحثون َمِليًّا، يف هذا العدِد، فيام  حول السياساِت واملامرساِت يجُب أن تكوَن يف صلِب املناقشات. ويفكِّ

وَن  ُ السفر فيها. إنَّهم َيَتَحدَّ يتعلق بالتقدم الذي أُحِرز حتى اآلن، وكذلك فيام يتعلق بالطريق التي ما زال يتعنيَّ

مون توصياٍت من أجِل التغيري. وَء عىل حاالِت الظلِم، ويقدِّ الُسلوِكّياِت القامِِئَة، وُيلقوَن الضَّ

ا يف  ٍة جدًّ ٍد، قد منا بشكٍل َقويٍم حتى َغدا صورًة مكتملًة حول قضايا مهمَّ إنَّ ما بدأَ كفكرٍة لتصويِر وضٍع ُمحدَّ

قطاِعنا، وهي: التمثيُل والتأثرُي واالمتيازاُت وحقُّ الوصوِل والتمييُز وأكرث من ذلك. لقد كان ُمرَشًِّفا يل أن أعمَل عن 

َكَثٍب عىل موضوع »املعرفة والصوت والسلطة« مع شبكِة أبحاِث إرشاِك الالجئنَي املحليِة LERRN رشيًكا رئيسيًّا، 

وأن أتلّقى الدعَم املايلَّ السخيَّ من كلٍّ من شبكة LERRN ومن املرِكِز الدويلِّ ألبحاِث التنمية يِف حكومة كندا. 

 )Heather Alexander( »و»هيذر ألكساندر )James Milner( »َنحُن ُممَتّنون بشكٍل َعظيٍم لـ »جيمس ميلرن

و»روال الرفاعي« )Roula El-Rifai( عىل تأييِدهم لِهذا املوضوِع امُلِهمِّ ومََتكنِي َتغطيِتِه يف نرشِة الهجرِة القرِسيَِّة 

.FMR

ونحُن أيضا ُممتّنوَن لِمجموعِة الباحثنَي واملامرسنَي الذين َمنحوا وقَتهم لِصياغِة الدعوِة لِنرِش املقاالت – فلقد 

 Pascal( »كانت ُرؤاُهم أساسيًَّة يف إخراِج هذا العدد. ونحُن نشكُر املراجعنَي للَعَدد، وهم »باسكال زيغاشان

Zigashane( و»مّي أبو مغيل« )Mai Abu Moghli( و»جنيفر كانجي« )Jennifer Kandjii( و»هيذر 

َمت. ونحُن ُممتّنوَن لجميِع  ِق يف كلِّ مقالٍة ُقدِّ ألكساندر« )Heather Alexander( عىل َنَظرِِهم الدقيِق امُلَتَعمِّ

موا َمقاالٍت أُخرى ُممتازًة مل َتُكن  امُلَؤلِّفنَي الذين شاركوا ِبأصواِتِهم يف هذا العدد، وللعديِد من املؤلفني الذين قدَّ

لدينا مساحٌة لَِنرِشها.

ُجِمع العدُد الخاصُّ حوَل التامُسِك االجتامعيِّ يف سياقاِت استضافِة الالجئنَي مِِبهارٍة فائقة ٍمن قبل »كوري 

رودجرز« )Cory Rodgers( وفريِقِه ِبَدعٍم مايِلٍّ من َمجِلِس أبحاِث الفنوِن والعلوِم اإلنسانيَِّة، ومن مكتِب 

الشؤوِن الخارجيَِّة والكومنولث والتنِمَيِة، ومن الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني.

. إِذ ِبدوِنِهم، لَم َيُكن ِباإِلمكاِن إِنجاُز َنرشَِة َمجّلة  وكام هو الحاُل دامِئًا، فإنَّنا َنَودُّ أْن َنشُكَر ماِنحينا األَساِسّينّيَ

امِت التي َترَبََّعت ِبَسخاٍء هذا العاَم. ا أيضا لِجميِع تلَك امُلَنظَّ الِهجرَِة الَقرِسيَِّة FMR، َكام أنَّنا ُممَتّنوَن ِجدًّ

لَيَست ُكلُّ املَقاالِت يف هذا الَعَدِد َسهَلُة القراءِة. وَيَتساَءُل الكثريون عن الوضِع الراهِن، لكنَّنا َنأَمُل أَْن َيخِلقوا 

َ السياساُت وامُلامرَساُت. ِنقاًشا وُرًؤى جديدًة، واألَهمُّ من ذلك، أْن َتَتَغريَّ

َمَع أطَيِب الَتَمنِّياِت،

)Olivia Berthon( »و»أوليفيا بريثون )Alice Philip( »أليس فيليب«

امُلَحرِّروَن، َمَجلَُّة َنرشِة الهجرِة الَقرِسيَِّة

الغالف األمامى

ُ عن َموضوِع »املعرَِفة والّصوت والّسلَطة«، لكنَّ  مل َيُكن ِمن الّسهِل الُعثوُر عىل صورٍَة ُتَعربِّ

َمفهوَم االسِتامِع هو ما اسَتحوَذ عىل خيالِنا. فهذِه الصورُة، التي الَتَقَطها »الري جورج الثاين«، 

ُمناِسبٌة مَتاًما. هي صورُة شخٍص ميسك سامعاِت ُأُذٍن لُِكلِّ واحٍد مّنا. فهل سنختاُر أن َنأخَذها 

)Larry George II ونستمع؟ )املصدر: الري جورج الثاين
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