
ُص املؤلِّفون يف املوضوع الرئييسِّ عن املعرفة والصوت  َيَتَفحَّ

والسلطة كيفيَّة إنتاج املعرفة ومشاركتها وَتَلّقيها يف قطاع 

يَِّة، كام يدرسون ماهّيَة التغيريات التي  الِهْجرَِة الَقرْْسِ

ميكن، بل ينبغي، إجراؤها للمساعدة يف ضامن مشاركة 

ًعا وتقديرا. السلطة وسامع أصوات تكون أكرث تنوُّ

ويشمل املوضوع الخاص حول الّتامُسِك االجِتامعيِّ 

يف ِسياقاِت اسِتضاَفِة الالِجئنَي سبع مقاالت تحاول 

استكشاف دور التامسك االجتامعي يف سياقات النزوح 

طويل األمد، مع الرتكيز بشكل خاص عىل كينيا ولبنان.

 www.fmreview.org/ar/issue70  قم بزيارة

للوصول إىل موجز املّحّررتني واملجلة الكاملة 

واملقاالت الفردية بالصيغة الرقمية.

ى بشكل منتظم نسخة مطبوعة من املجلة  إذا كنت تتلقَّ

الكاملة ولكنك تعتقد أن موجز امُلحّررتني يلبي حاجتك، 

 فرُيجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين عىل: 

 fmr@qeh.ox.ac.uk لالنتقال إىل هذا املنتج. سيوفر 

لنا هذا اإلجراُء املاَل ويقلِّل من تأثرينا البيئي. شارك / أو 

اشرتك يف إشعارات الربيد اإللكرتوين الخاصة بنا باإلصدارات 

 الجديدة والدعوات الخاصة للمقاالت عىل: 

www.fmreview.org/ar/request/alerts 

 جميع اإلصدارات السابقة متوافرة عىل 

 www.fmreview.org/ar. :إلنرتنت عىل

موضوعات األعداد القادمة

 ،FMR  يَِّة إصدار )71( من َمَجلَِّة َنرشَة الِهْجرَِة الَقرْْسِ

شباط 2023: التكامل االقتصادي االجتامعي املستدام

 ،RMF  يَِّة إصدار )72( من َمَجلَِّة َنرشَة الِهْجرَِة الَقرْْسِ

حزيران 2023: أوكرانيا: الرؤى والتداعيات 

 التفاصيل يف الرابط 

www.fmreview.org/ar/forthcoming

 )Alice Philip( »أليس فيليب« 

)Olivia Berthon( »و »أوليفيا بريثون

يَِّة   امُلحّررتان، َمَجلَِّة َنرشَة الِهْجرَِة الَقرْْسِ
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لَطُة وُت والسُّ املَعرِفُة والصَّ
م موَجُز امُلَحّررتني لَمَحة عامة عن ُمحتوى اإلصدار )70( من َمَجلَِّة َنرشَِة الِهْجرَِة  يقدِّ

لة، وقامئة كاملة بعناوين املقاالت. يَّةِ، مع روابَط للمقاالت ذات الصِّ الَقرْْسِ

لَطُة وُت والسُّ الَمعرِفُة والصَّ
عىل مدى السنوات األخرية، أثارت النقاشات حول العرق والتمثيل وعدم املساواة أسئلة عن السلطة 

فقد  ذاته  الوقت  ويف  واإلقصاء،  التهميش  قضايا  يف  قبل  من  ينخرطوا  مل  الذين  لألشخاص  والصوت 

أعطت زخاًم لآلخرين الذين كانوا من قبل نشطني يف تحدي الوضع الراهن. إن أجندات التوطني داخل 

قطاع املعونة والحركات االجتامعية مثل حركة »حياة السود مهمة«، واملناقشات األوسع حول إنهاء 

االستعامر قد جلبت أفكارا حول عدم املساواة املوجودة يف مجال الهجرة القرْسية، ويف مجال إجراء 

ر املؤلفون يف هذا اإلصدار من  األبحاث وجلب املعرفة، ويف وضع السياسات ومامرسة التطبيقات. ُيفكِّ

م، ولكنهم يفّكرون كذلك يف السبيل الباقية التي  مجلَّة َنرشَة الهجرة القرْسية مليًّا يف ما أُحِرز من تقدُّ

لم، ويقدمون توصيات  ون السلوكات القامئة، ويلقون الضوء عىل حاالت الظُّ يتعنّي سلوُكها. إنهم َيَتحدَّ

للتغيري.

نا بدون مشاركتنا« التمثيل والشراكات: »ال شيء يخصُّ
كان أحد املوضوعات املشرتكة يف العديد من املقاالت يف هذا العدد هو أهمية املسؤولية املشرتكة يف 

إحداث التغيري يف مجال الهجرة القرْسية. فعىل الصعيد العاملي، ُيربز العديد من املؤلفني الحاجة إىل 

اإلدماج الهادف ألصوات النازحني يف املنتديات رفيعة املستوى، كام يطالبون بحوكمة عادلة وشاملة 

Kanyamanza-عىل جميع املستويات )كانيامانزا-أرنولد- فرنانديز؛ هاريل-يل-وازفادوست؛ إيفاشوك

يبدأ  أن  ويجب   .)Kanyamanza-ArnoldFernandez; Harley-Lee-Wazefadost; Ivashuk

القرْسيَّة  الهجرة  تحديات  إىل  األقرب  أولئك  أن  ضامن  أجل  من  فقط  ليس  ة«،  القمَّ »من  التمثيل 

أيًضا كرضورة قيمية وأخالقية.  الناجعة، ولكن  القرار وتصميم الحلول  يلعبون دورًا مركزًيا يف صنع 

ومع أنَّ املجتمع املدينَّ والشبكات التي يقودها الالجئون قد رََشََعت يف وضع النظرية موضع التنفيذ، 

فإّن الدول والهيئات الدولية ما زالت متخلفة عن الركب. وحتى يكون لالجئني متثيل عادل يف املحافل 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  التنفيذية  اللجنة  عىل  يتوجب  فإنه  العاملية، 

UNHCR اتخاذ النموذج الذي تتبعه منظمة العمل الدولية )ILO( وبناء هيكل إدارة منقح يشمل 

فرنانديزKanyamanza-ArnoldFernandez(. وعالوة  أرنولد  )كانيامانزا  الالجئني  ممثيل  من   ٪50

عىل ذلك، فإنه يتوجب عىل اإلدماج أن يتجاوز قضية عدد ممثيل الالجئني الحاليني. وال يقل أهمية 

عن ذلك أن يستمع أصحاب الشأن اآلخرون إىل أصوات الالجئني ويستجيبوا إليها. إنَّ املشاركة الهادفة 

تحمل يف ثناياها االعرتاف بتحديات التمثيل ذاته ودعم عملية إزالة العوائق التي َتُحول دون املشاركة 

التي يواجهها الالجئون من أجل تطبيع مشاركة الالجئني املتنوعة والشاملة واملستدامة عرب مجموعة 

.Harley-Lee-Wazefadost(من مجاالت صنع القرار )هاريل- يل- ويزفادوست

وُتطَرُح كذلك الدعوة إىل إعادة توازن االختالالت يف القوة واالنتقال من املشاركة الرمزية إىل التمثيل 

الجنسية يف  انعدام  املعرفة حول  الجنسية. ونظرًا ملحدودية  انعدام  يتعلق بقضية  ]الحقيقي[ فيام 

جميع أنحاء العامل، فإن الخطوة األوىل تتمثل يف زيادة الوعي الشامل واملتخصص حول هذه القضية، 

للتصّدي للمعلومات املضللة وتحديد اسرتاتيجية الجهات الفاعلة الحكومية املتمثلة يف إنكار انعدام 
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املَعرَِفُة والّصوُت والّسلَطُة
باإلضاَفِة إىل َموضوٍع خاصٍّ عن:

الّتامُسُك االجِتامعيُّ يف 

ِسياقاِت اسِتضاَفِة الالِجئنَي
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موجز أرسة التحرير: العودة املعرفة والصوت والسلطة

وأن  الجنسية  عدميي  األشخاص  مع  يعمل  أن  الدويل  املجتمع  عىل  إّن  الجنسية. 

يوفر لهم بيئة آمنة لضامن أن ُتسمع أصواتهم. وهناك حاجة متزايدة للمساءلة 

املشرتكة، من املبادرات والشبكات التي يقودها عدميو الجنسية إىل الهيئات الدولية 

مثل األمم املتحدة UN، ملكافحة جميع أشكال التمييز ومكافحة حرمان األشخاص 

)Ivashuk عدميي الجنسية من حقوقهم )إيفا شوك

ُيَعدُّ انخراط أصحاب الشأن يف قطاعات العمل اإلنساين والحوكمة واألكادمييا أمرًا 

رضورًيا أيًضا من أجل إنشاء رَشاكات هادفة حيث يشارك السكان النازحون بشكل 

كونتزملان  ويقرتح  الربامج.  وعمل  السياسات  وضع  يف  املتََّخَذة  القرارات  يف  كامل 

بعد  »ما  املشاركة  عليه  تبدو  قد  ملا  تقييمهام  يف   ،)Kuntzelman-Noor( ونور 

بـ  مرورا  لـيك«،  »العمل  من  ينتقل  تحويلًيا  إطارًا  العملية،  املامرسة  التشاور« يف 

»العمل من أجل«، وانتهاء بهدف الرشاكة النهايئ املتمثل يف »العمل مع«. وهام 

النازحني  القوة ومتكني  املستمرة يف  التباينات  يوصيان بخطوات متقدمة إلضعاف 

عملية  أسئلة  اقرتاح  ويتم  للمعرفة.  املشرتك  اإلنتاج  متساوين يف  يصبحوا  أن  من 

عىل أصحاب الشأن من أجل تقييم مناهجهم التشاركية الحالية )كونتزملان– نور

)Kuntzelman-Noor

وَيعتِمُد منوذج آخر لتمكني الرشاكات املفصلة يف هذا اإلصدار عىل آراء العديد من 

َدت أربعة أشكال  املؤلفني للعمل مًعا عىل تعليم الالجئني يف إندونيسيا. فقد ُحدِّ

القرار، تبدأ من اإلقصاء الرصيح من  إلدماج / استبعاد الالجئني يف عمليات صنع 

خالل املشاركة الرمزية إىل الرشاكة املتكافئة، وصواًل إىل قيادة الالجئني ]أنفسهم[. 

ويف الطريق إىل تحقيق قيادة الالجئني، ميارس سامرسة السلطة املميزون وحراس 

الذين لديهم خربة معيشية يف  البوابات دورًا رئيسًيا »كحلفاء« لتمكني األشخاص 

الهجرة القرْسية للتأثري عىل وضع السياسات ومامرسة التطبيقات. ورغم أّن هذا 

بعيٌد كلَّ البعد عن املثالية، فإنَّه رضوري يف الوقت الذي ما تزال الحواجز النظامية 

)Sarwari-Ahmadi-Donehueأمام الوصول قامئة. )رسواري - أحمدي – دونهو

التزام بالتغيير التنظيمي
بُعمق،  به،  يشعر  ما  هو  التحوييّل  التغريُّ  نحو  املشرتكة  العمل  مسؤولية  إنَّ 

مهريتو- ؛  نامبيار-باالسوندرام  )مصطفى-  القضية  هذه  يف  املشاركون  املامرسون 

 Mustafa-Nambiar-Balasundaram; Mhretu-Akok;؛ ديفيز-إلدرفيلد أكوك 

الحالية  املامرسات  تغدو  أن  أجل  من  بأنه  إدراك  ومثَّة   .)Davies-Elderfield

وديناميكيات القوة بعيدًة عن قبضة يد »ثقافة الجنس األبيض املهيمنة« السائدة 

يف قطاع الهجرة القرْسية، فإنَّه يتوجب عىل الجهات الفاعلة الدولية االلتزام بالتغيري 

عىل  يجب  االلتزام،  هذا  يف  تقدم  وإلحراز  املستمر.  وبالتعلم  الداخيل  التنظيمي 

القدمية  السلطة  ديناميكيات  لفهم  الداخلية  املعرفة  بناء  يف  االستثامر  املنظامت: 

التنوع،  إىل  والدعوة  العنرصية  ومكافحة  الالجئني،  قيادة  عىل  والرتكيز  والجارية؛ 

وتنفيذها.  بالصدمات  الواعية  واملشاركة  املامرسات  وإدراك  واالندماج؛  واملساواة 

وهذه العملية تتطلب التزاًما عميًقا بتوافر الطاقة والوقت واملوارد من قبل القيادة 

عىل جميع مستويات املنظمة وكذلك االستثامرات املستمرة إلحداث تغيري طويل 

.)Mustafa-Nambiar-Balasundaramاألجل )مصطفى-نامبيار-باالسوندرام

ام  إنَّ إنشاء مساحات كافية لتعزيز ملكيَّة النازحني وفاعلّيتهم يتطلَّب نهًجا مصمَّ

املختلفة.  للمجموعات  الفريدة  االحتياجات  إىل  يستجيب  أن  الغاية، ميكنه  لهذه 

تطوير  )StARS(عىل  أندرو«  »سانت  الالجئني يف  القاهرة، عمدت خدمات  ففي 

مجلس استشاريٍّ للشباب )YAB( من أجل ضم أصوات الشباب واألطفال الالجئني 

كمجموعة  السياسات،  ووضع  القرار  صنع  مناقشات  يف  بذويهم  املصحوبني  غري 

تواجه تحديات محددة يف إمكانية الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واملوارد 

املالية. وُيعدُّ املجلس االستشاري للشباب YAB منوذًجا قاباًل إلعادة تكراره ألولئك 

الذين لديهم خربة معيشية يف النزوح وللذين يدافعون بنجاح عن التغيري امللموس 

. ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات قامئة إلدراج  يِسّ ويحققونه عىل املستوى املؤسَّ

أصوات الشباب الالجئني غري املصحوبني بذويهم خارج املنظامت الفردية يف سياقات 

إنسانية أوسع، حيث تكون املنّصاُت واملساحات املتاحة مُلنارََصَة الشباب محدودة 

.)Mhretu-Akok العدد )مهريتو أكوك

سات يف قطاعنا  لطة والصوت يف املؤسَّ ويجب أن تتجاوز مسألة معالجة قضايا السُّ

املامرسني  قبل  من  املستخدمة  األدوات  يف  التغريات  لَتطال  الهيكلية  التحوُّالت 

الفرديني. ويوضح عدد من املامرسني الذين يكتبون لهذا اإلصدار كيف تؤثِّر حواجز 

أكوك؛  إلدرفيلد؛ مهريتو  )ديفيز  ُتسمع أصواتهم   االتصال عىل من  اللغة وقضايا 

اللغة  بدور  فاالهتامم   .)Davies-Elderfield; Mhretu-Akok; Obiyeأوبــيــي

أمر رضوريٌّ إلدماج النازحني يف صنع القرار، ولتقديم الخدمات األساسية. وميكن 

للمامرسني يف املجال اإلنساين، الذين يعملون عىل تصميم وتنفيذ أطر عمل املراقبة 

مخاطر  لتقليل  مرجعية  قامئة  استخدام   ،)MEAL( والتعلم  واملساءلة  والتقييم 

التشويه واالستبعاد الناجَمني عن مشاكل اللغة، وبالتايل ضامن أن اللغة هي عامل 

.)Davies-Elderfieldمتكني لالندماج )ديفيز إلدرفيلد

االستماع واإلنصات ]لهم[

دة. فباإلضافة  ٌد من زوايا متعدِّ ُمؤكَّ إن أهمية أن َتسمع وأن تكون مسموعا أمر 

العاملية واملرشعني  الهيئات  فإنه تقع عىل كاهل  األفراد واملنظامت،  إىل مسؤولية 

والحكومات مسؤولية تسهيل االستامع املناسب. ويجب أن تقف االستجابة لدعوات 

هو  كام  الالجئني،  ألصوات  الحقيقي  اإلنصات  مع  جنب  إىل  جنًبا  الالجئني  متثيل 

موضح من خالل تحليل الخطابات التي ألقاها الالجئون يف املنتدى العاملي لالجئني 

لعام 2019. كام يجب عىل أصحاب الشأن يف كل قطاعات الهجرة القرْسية التعامل 

مع رسائل الالجئني عىل أسس فردية ومؤسسية. ويشمل ذلك االستامع إىل كيفية 

تعريف الالجئني بأنفسهم وتحديد األشخاص الذين يسعون لتمثيلهم، باإلضافة إىل 

Harley-Lee- الخاصة بسياستهم  )هاريل يل وازيفادوست للتوصيات  االستجابة 

.)Wazefadost

العاّم،  الصعيد  اإلنصات ألصواتهم، عىل  التحدث وحقهم  الالجئني يف  يعتمد حق 

عىل السياسات الوطنية واألنظمة القانونية. ويف كثري من األحيان، ُتسًتبَعُد الفئات 

يتوىل  التي  املنظامت  أو  الوطنية  املنظامت  وتقوم  العامة.  املشاركة  من  َشة  املهمَّ

قيادتها  الالجئون بدوٍر رئييسٍّ يف الضغط من أجل مشاركة الالجئني ويف محاسبة 

القادة. وتوضح مشاركة الالجئني يف تطوير قانون الالجئني لعام 2019 يف كينيا كيف 

ميكن أن تستخدم املشاركة العامة أداًة لتمكني الالجئني. وتكشف هذه التجربة عن 

بلغات  بالسياسات  الخاصة  الوثائق  أهمية ضامن مشاركة  رئيسية، تشمل  دروس 

متاحة، وإيالء اهتامم خاص باألقليات واملجموعات املهمشة، وكذلك تزويد الالجئني 

.)Obiye باملهارات واملعرفة للمشاركة )عبّية

أصوات  فيها  تكون  التي  املواقف  يف  ثاقبة  نظرات  أيًضا  العدد  هذا  يقدم  كام 

يف  الالجئون  ويترصف  القامئة.  الهياكل  داخل  مسموعة  أو  ُممّثلة  غري  النازحني 

هذه السياقات إليقاف سياسات التمثيل واكتساب الفاعلية فيام يتعلق برواياتهم 

Secen; ZiaHero-Kent- )سيسن-زياهريو-كينت-وتوفسيك-فاطمة  الخاصة 

Kotowski-Fatema(. إّن الالجئني السوريني، يف تركيا وأملانيا، يعمدون إىل إنشاء 

وسائل  تفرضها  التي  السلبية  الروايات  ملواجهة  ومستقلة  بديلة  إخبارية  منصات 

اإلعالم الرئيسية، ولتوفري رؤية بديلة وأكرث توازناً. فوسائل اإلعالم هذه التي يديرها 

الالجئون تلقي الضوء عىل املشكالت التي تواجه مجموعات الالجئني املتنوعة، مثل 

التداعيات والقيود املفروضة عىل السياسات من مثل حالة وضع الحامية املؤقتة 

يف تركيا وحالة الحامية الفرعية املمنوحة لالجئني السوريني يف أملانيا، باإلضافة إىل 

 )Secen إخراج املساهامت اإليجابية لالجئني إىل أعني البلدان املضيفة لهم )سيشن

2

http://www.fmreview.org/ar/issue70/ivashuk
http://www.fmreview.org/ar/issue70/kuntzelman-noor
http://www.fmreview.org/ar/issue70/kuntzelman-noor
http://www.fmreview.org/ar/issue70/sarwari-ahmadi-donehue
http://www.fmreview.org/ar/issue70/mustafa-nambiar-balasundaram
http://www.fmreview.org/ar/issue70/mhretu-akok
http://www.fmreview.org/ar/issue70/davies-elderfield
http://www.fmreview.org/ar/issue70/mustafa-nambiar-balasundaram
http://www.fmreview.org/ar/issue70/mhretu-akok
http://www.fmreview.org/ar/issue70/davies-elderfield
http://www.fmreview.org/ar/issue70/mhretu-akok
http://www.fmreview.org/ar/issue70/obiye
http://www.fmreview.org/ar/issue70/davies-elderfield
http://www.fmreview.org/ar/issue70/harley-lee-wazefadost
http://www.fmreview.org/ar/issue70/harley-lee-wazefadost
http://www.fmreview.org/ar/issue70/obiye
http://www.fmreview.org/ar/issue70/secen
http://www.fmreview.org/ar/issue70/ziahero-kent-kotowski-fatema
http://www.fmreview.org/ar/issue70/ziahero-kent-kotowski-fatema
http://www.fmreview.org/ar/issue70/secen


املعرفة والصوت والسلطةموجز أرسة التحرير: العودة

قد ينشأ السعي لتمثيل الذات كوسيلة للمنارَصة يف شكل مبادرات مبنية عىل الفنون 

وعىل التقنيات الرقمية. وقد اسُتخِدم الفن والتكنولوجيا يف استجابة »الروهينجا« 

داخلًيا  والنازحني  لالجئني  الفرص  ولخلق  الحواجز،  عىل  للتغلب  كأدوات  لالجئني 

فيه  تحدث  ال  مكان  يف  القرار  صناع  مع  أو  اإلعالم  وسائل  مع  مبارَشة  ليتفاعلوا 

التواصل  قنوات  الروهينجا  نشطاء  استغل  لقد  تقييدها.  أو  أصواتهم  »فلرتة« 

االجتامعي لجذب االنتباه العاملي إىل ما يواجهونه عىل أرض الواقع، وكذلك لتكون 

مبثابة آلية ردود فعل فورية لتوجيه االستجابة اإلنسانية. وتوفر املبادرات اإلبداعية 

مساحة للمصورين وغريهم من الفنانني ملنارَصة مجتمعهم وتأطري رواياتهم الخاصة 

)ZiaHero-Kent-Kotowski-Fatema زياهريو-كينت-كوتوفسيك-فاطمة(

الشخصية وسيلة مقنعة وفعالة إلسامع أصوات  القصص  أن تكون مشاركة  ميكن 

تشا تشوي  باو  )هاريل-يل-وازفادوست.  السلطة  مواقع  يف  لألشخاص  النازحني 

 )Meh Sod( »فقصة »ميه سود .)Harley-Lee-Wazefadost; Paw-Choi-Cha

الخاصة بإعادة توطينها يف الواليات املتحدة من تايالند ورحلتها نحو العثور عىل 

هويتها وإحساسها باالنتامء يف بلد جديد توضح أهمية توفري الفرص ألولئك الذين 

روا قرًْسا ملشاركة تجاربهم. فمن خالل االستامع الحقيقي ألصوات مثل »ميه  ُهجِّ

سود« Meh Sod ميكن فقط تطوير االستجابات املالمئة من الناحية الثقافية وذات 

Paw-Choi-تشا تشوي  )باو  التطبيقات  ومامرسة  السياسات  وضع  عند  الصلة 

.)Cha

ديناميكيات القوة في البحث والمعرفة
الهجرة  أبحاث  يف  والسلطة  والصوت  املعرفة  قضايا  عىل  املؤلفني  من  عدد  ز  ُيركِّ

د كل مقالة من هذه املقاالت العوائق الكبرية عند إجراء األبحاث،  القرْسية. وُتحدِّ

النزوح أو من  الذين لديهم تجربة معيشية يف  التي يواجهها أولئك  العوائق  تلك 

هم يف جنوب الكرة األرضية. وإحدى العقبات الرئيسية تتمثل يف نقص الوصول إىل 

النازحني بسبب مامرسات التمويل  الباحثني  التمويل ويف الضوابط املفروضة عىل 

MárquezLameda; Silver- القامئة )ماركيز الميدا؛ سيلفر أويات-كيم-إسامعيل

النزوح  أزمة  أبحاًثا حول  ُيجرون  الذين  األكادمييون  ويربز   .)Oyat-Kim-Ismail

واالجتامعي  الثقايف  الواقع  إقرار  يف  الشامل  يف  التمويل  وكاالت  فشل  الفنزوييل 

العقبات  ُتَعّد  كام  األرضية.  الكرة  جنوب  يف  البحوث  إجراء  عملية  يف  املتجذر 

البريوقراطية كذلك عائقاً رئيسياً يف تأمني التمويل، وذلك بسبب القدرة املؤسسية 

لها  التي  التمويل  دعوات  إطالق  عند  األبحاث  مرشوعات  تقديم  عىل  املحدودة 

متطلبات باهظة التكلفة أو غري ممكنة. كام ترتبط تحديات التمويل بدورها بنقص 

النزوح  الحال يف سياق  الرؤية. وكان هذا هو  األكادميية وعدم وضوح  املصداقية 

الفنزوييل عىل وجه التحديد بالنسبة للباحثني التطبيقيني الذين يتفاعلون بشكل 

مبارَش مع املهاجرين والالجئني، وهم الذين من غري املرجح أن ُينظر إليهم عىل أن 

لهم سلطات ذات مصداقية عىل الرغم من وجهات النظر الفريدة التي يطرحونها 

عىل طاولة املفاوضات )ماركيز الميداMárquezLameda(. فعىل الرغم من التقدم 

الذي أُحِرز يف توطني ]أقلمة[ إنتاج املعرفة، ما زالت الحواجز تعرقل أيًضا الجهود 

املبذولة لدعم األبحاث التي يقودها الالجئون. إن هيكل طلبات التمويل ومتطلبات 

األهلية الصارمة لدعوات التمويل تحيل الباحثني من الالجئني ومن املنظامت التي 

يقودها الالجئون إىل مواقع ثانوية يف املشاريع البحثية أو قد متنع مشاركتهم كلًيا. 

املوارد  أو شحيحة  نائية  بيئات  يف  العلامء  التكنولوجية  التحديات  تجعل  قد  كام 

ومؤسساتهم معهم يف وضع ال ُيحَسدون عليه بشكل منهجي. فكل هذه الحواجز 

املتاحة  والفرص  الالجئون  يقودها  التي  للمنظامت  املدى  طويلة  القدرة  تحبط 

.)Silver-Oyat-Kim-Ismailللباحثني الالجئني )سيلفر أويات-كيم-إسامعيل

عىل الرغم من أن أصوات الالجئني تحظى بتقدير متناٍم يف عمليات إجراء األبحاث، 

فإّن املؤلفني النازحني من سوريا ورَشق إفريقيا وأفغانستان يبّينون التقدم املطلوب 

ملعالجة التحيز املنهجي واإلقصاء يف املجاالت األكادميية )عّقاد؛ جيتاتشو- جيتاهي 

Akkad; Getachew-Gitahi-Ramazani-الله دالرتي ؛ ربيع  - رمزاين - يوسف 

Yousif; Rabi-Ullah-Daltry(. ويواجه األكادمييون السوريون النازحون يف أوروبا 

والرشق األوسط التهميش واإلقصاء من عامل أكادميي ُتهيمن عليه املعرفة املنتجة 

ونقص  بحّريَّة  التحرك  عىل  القدرة  عدم  عوامل  وُتجرِب  األرضية.  الكرة  شامل  يف 

العديَد  املألوفة  العايل غري  التعليم  أنظمة  للتنقل يف  املستدام  الدعم  أو  التمويل 

من الباحثني النازحني عىل شغل مناصب غري مستقرة )عّقاد Akkad(. لقد أُعيَد 

النظُر يف التحدي املتمثل يف رفع النازحني أصواتهم يف إطار البحث وصنع السياسات 

يف سياق الباحثني النازحني األفغان، حيث أشكال اإلقصاء متعددة الطبقات هناك 

الثقافات  وحيث  العايل،  التعليم  إىل  الوصول  دون  تحول  التي  بالعوائق  مدفوعة 

البحثية املحلية املعادية التي يتم فيها إسكات وجهات نظر الالجئني داخل األوساط 

قيود  بسبب  الدولية  املحادثات  يف  للمساهمة  الفرص  انعدام  وحيث  األكادميية، 

إن   .)Rabi-Ullah-Daltryربيع-الله-دالرتي( املشاركة  تكاليف  ارتفاع  أو  السفر 

التي يقودها  املنظامت  أمر دراسة حول  يتولون  الذين  الداخلني«  رؤى »الباحثني 

لديهم خربة  الذين  أولئك  بها  يساهم  التي  الفريدة  النظر  تبني وجهات  الالجئون 

معيشية يف النزوح يف مجال أبحاث الهجرة القرْسية. إن موقعهم أمر مفيد بشكل 

فريد يف بناء عالقات ثقة مع املشاركني يف البحث، بسبب عوامل الجنسية واللغة 

خطري  تحٍد  هناك  ذلك،  ومع  الفريق.  داخل  املشرتكة  للنزوح  املتنوعة  والخربات 

يجب إدراكه حتى يصبحوا باحثني رَشعيني من قبل عدد أكرب من أصحاب الشأن. 

الداخليني ُيجرَبون عىل  الباحثني  د يف السياق اإلندونييس أعاله، فإن  ووفق ما ُحدِّ

اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  إىل  للوصول  البوايات  الحلفاء من حراس  االعتامد عىل 

 .)Getachew-Gitahi-Ramazani-Yousifجيتاتشو-غيتاهي-رمزاين-يوسف(

كام أن عمليات النرش املعقدة وغري املرنة يف الهجرة القرْسية متنع أيضا الباحثني 

املنح  إعطاء  يف  التحيز  ويثري  نظرهم.  وجهات  مشاركة  من  واملؤلفني  الالجئني 

مجال  يف  السلطة   توزيع  حول  أساسية  أسئلة  األرضية  الكرة  شامل  يف  الدراسية 

إن   .)Alexander-Milner-Philipفيليب ميلرن  )ألكسندر  ذاتها  القرْسية  الهجرة 

عمليات النرش التي تعطي األولوية لألساليب الغربية للكتابة عىل األصوات التي 

تعرب عن التجارب الحية ال توفر مساحة كافية للطرق غري األكادميية يف التواصل 

أو املستويات املختلفة ملحو األمية الرقمية ومهارات الكتابة األكادميية بني املؤلفني 

املشاركني. فنحن نجد املؤلفني املشاركني، حتى يف عملية تكرارية أو عملية تشاركية، 

رَشاكة  تطوير  فإن  لذا،  نرضائهم.  من  بتعليقات  البعض  بعضهم  بتزويد  يقومون 

كتابة عادلة حًقا هي عملية محفوفة بالتحديات املتمثلة يف اختالل موازين القوى 

مبارَش  وغري  مبارَش  تأثري  وللتحّيز  فللتمييز   .)Kaurــاور )ك ]األقلمة[  والتموضع 

عىل استبعاد الباحثني النازحني يف مجال البحث، وغالًبا ما ُيشار إىل اللغة كعائق 

رئييس أمام الوصول نظرًا لهيمنة اللغة اإلنجليزية يف نرش أبحاث الهجرة القرْسية 

 Alexander-Milner-Philip;ــرتي )ألكسندر ميلرن فيليب ؛ أكاد ؛ ربيع الله -دال

)Akkad; Rabi-Ullah-Daltry

قيادة التغيير في أبحاث الهجرة القسرية
يناقش املؤلفون كيفية معالجة هذه التحديات يف املجال األكادميي، وكيفية إعاقة 

البحث  لشبكات  وميكن  القوى.  موازين  واختالل  استغالل  يف  الحالية  األمناط 

التعاون  تعزيز  تساعد يف  أن  للسياق  املراعية  التمويل  األويل وإعالنات  والتمويل 

وزيادة الوصول إىل فرص التمويل )ماركيز الميداMárquezLameda(. ومن أجل 

التي  املنظامت  إىل  للموارد  الجاد  النقل  تعيق  تزال  التي ال  العوائق  التغلب عىل 

يقودها الالجئون، ميكن للمؤسسات التمويلية تكييف متطلباتها ومناذج ميزانياتها، 

يف الوقت الذي توفر فيه فرص تطوير مخصصة لبناء القدرات التنظيمية )سيلفر - 

أويات - كيم – إسامعيلSilver-Oyat-Kim-Ismail(. ويتوجب عىل املانحني متويل 

الالجئون،  الباحثون  حددها  التي  املوضوعات  يف  الالجئون  يقودها  التي  األبحاث 
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الّتامُسُك االجِتامعيُّ يف ِسياقاِت اسِتضاَفِة الالِجئنَي

ويجب عىل املنظامت غري الحكومية الدولية اعتبار الباحثني الالجئني باحثني رَشعيني 

)Getachew-Gitahi-Ramazani-Yousifجيتاتشو-غيتاهي-رمزاين-يوسف(

ميكن ألصحاب الشأن اآلخرين، من أجل زيادة اإلدماج واملشاركة يف أبحاث الهجرة 

االزدهار  عىل  ومساعدتهم  النازحني  لألكادمييني  واإلرشاد  الدعم  تقديم  القرْسية، 

)عّقاد Akkad(. وتشمل خطوات تنويع املحادثات إعطاء األولوية لتعليم الالجئني 

وإنشاء مبادرات للتوعية والجمع بني متطلبات مشاركة الالجئني مع الدعم العميل 

والكتابة  الشامل  النرش  إن   .)Rabi-Ullah-Daltryربيع-الله-دالرتي( لتنفيذها 

التشاركية يتطلبان دعاًم هيكلًيا أكرب وابتكارًا ورغبة من جانب الباحثني والنارَشين 

واملؤسسات األكادميية )كاورKaur(. وقد ُعرِث يف بداية هذا العدد عىل مثال عىل 

القرْسية.  الهجرة  مجال  يف  النرش  يف  التشاركية  لزيادة  املتبعة  السبل  من  واحدة 

الهجرة  َنرشَة  ومجلة  جهة  من  املحلية  للمشاركة  البحث  شبكة  بني  رَشاكة  ففي 

القرْسية من جهة أخرى كان هناك مخطط إرشادي جديد يهدف إىل زيادة إدراج 

فيليب )الكسندر- ميلرن-  التمثيل سابًقا  ناقصة  التي تقدم وجهات نظر  املقاالت 

ُتفيض  أن  االستباقية  الخطوات  ملثل هذه  وميكن   .)Alexander-Milner-Philip

إىل بناء وعي بالحاجة إىل الدعم وذلك لخلق بيئة شاملة يف مجال النرش ويف مجال 

أبحاث الهجرة القرْسية عىل نطاق أوسع.

الّتماُسُك االجِتماعيُّ في ِسياقاِت اسِتضاَفِة 

الالِجئيَن
يعالج املوضوع الخاص يف اإلصدار )70( من مجلة َنرَشة الهجرة القرْسية FMR دور 

التامسك االجتامعي يف سياقات النزوح طويل األمد. فهناك اعرتاف متناٍم بأهمية 

يتجسد  اتجاه  وهو  للنزوح،  اإلنسانية  االستجابات  يف  املضيفة  املجتمعات  إرَشاك 

بوضوح يف امليثاق العاملي عن الالجئني. وقد أدى هذا التحول يف السياسة إىل انتشار 

الربامج التي تعزز التامسك االجتامعي يف العالقات بني الالجئني واملضيفني. وعىل 

الرغم من هذا، فامزال هناك حاجة إىل فهم أكرب لكيفية تصميم سياسات التامسك 

االجتامعي وبرامجه، وفهم أكرب لفعاليتها يف تحقيق النتائج املرجوة وللعواقب غري 

املقصودة لتوسيع نطاق اختصاص الربامج اإلنسانية لتشمل املجتمعات املضيفة.

الالجئني  بني  التوترات  نحو  ه  املوجَّ املتنامي  االهتامم  متهيدية  مقالة  وتستكشف 

واملجتمعات املضيفة يف برامج املعونة والتنمية منذ السبعينيات. ففي الوقت الذي 

»التعايش«،  السابق عىل  الالجئني يف  الفاعلة يف مجال حامية  الجهات  فيه  ركزت 

واالنتامء  الثقة  لتعزيز  طموًحا  أكرث  رؤية  توافر  يتطلب  »التامسك«  مفهوم  كان 

االجتامعي واالندماج االقتصادي واملشاركة السياسية. ولكن مع ذلك، تبقى األسئلة 

الرئيسية دون إجابة، وذلك ألنه ال يوجد حتى الساعة تعريف متامسك للمفهوم 

كام أن السياسات املتعلقة بالتامسك االجتامعي بقيت مجزأة عرب مجاالت مختلفة. 

للتامسك  املحدد  الدور  حول  وضوحا  أكرث  اسرتاتيجية  إىل  حاجة  هناك  زال  فام 

 UNHCR السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني االجتامعي يف والية املفوضية 

يف  االجتامعي  التامسك  أهداف  دمج  أجل  من  وذلك  األخرى،  الدولية  والهيئات 

.)Rodgersبرامج مساعدة الالجئني بشكل أفضل)رودجرز

وهناك مقاالن يف هذه العدد يركزان عىل التامسك االجتامعي واالستقرار يف لبنان 

)شطي؛ نجديChatty; Najdi(. وقد أصبحت الدولة والجهات الفاعلة يف املجال 

اإلنساين تشعر، يف سياق األزمات املتعددة، بقلق متزايد بشأن التوترات الطائفية 

من  النزوح  آثار  بشأن  املخاوف  م  َتَفهُّ وميكن  والنازحني.  اللبنانيني  املواطنني  بني 

التدفق السوري األخري عىل أفضل وجه من خالل دراسة التاريخ الطويل لالنقسام 

الطائفي يف لبنان، ومن خالل محاوالت الجهات الخارجية تكثيف جهودها لتعزيز 

بني  االجتامعي  التامسك  لتحسني  أساسية  كلبنة  املدين  املجتمع  ويرُبز  االستقرار. 

التي  الناجحة  املبادرات  من  العديد  وجود  مع  لبنان،  يف  املختلفة  املجموعات 

أُطِلقت كتعاون بني الجهات الفاعلة من اللبنانيني والسوريني )شطيChatty(. لكن 

يف أعقاب انفجار ميناء بريوت عام 2020، نشأت التوترات وتزايد االستياء بسبب 

تصورات بني الناس عن وجود التمييز يف اعطاء املعونة والتوزيع غري العادل لها. 

لذا، يتوجب عىل الجهات الفاعلة يف العمل اإلنساين أن يدركوا البعد الرأيس ألطر 

م الغضب عىل املؤسسات املسؤولة عن استهداف  التامسك االجتامعي )حيث ُيجَّ

بني  االنقسامات  التوترات  تشمل  )حيث  األفقي  البعد  وكذلك  املعونة(  وتوزيع 

الجامعات املختلفة( وذلك لتجنب تفاقم التوترات بني الالجئني واملضيفني عندما 

.)Najdiم مساعدات إنسانية )نجدي يتم ُتَقدَّ

اإلسرتاتيجيات  إحدى  الحامية  برامج  يف  كمستفيدين  املحليني  السكان  ضم  ُيعد 

مكن  ولكني  واسع،  نطاق  عىل  األمد  طويل  النزوح  سياقات  يف  التوتر  من  للحد 

 )Kakuma( لهذا أن يجلب مخاطر إضافية عىل املدى الطويل. ففي مخيم كاكوما

املستوى  منخفضة  للتوترات  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  استجابت  كينيا،  يف شامل 

الالجئني ومجتمع توركانا )Turkana( املحيل من خالل توسيع  طويلة األجل بني 

خدمات املعونة املحلية وفرص العمل للسكان املحليني. ولكن كان لهذه الجهود 

مع ذلك نتيجة مل تكن مقصودة تتعلق بتسييس املعونة، مع توقعات متزايدة من 

قبل السكان املحليني بشأن »استحقاقات املضيف« التي مل يتم تلبيتها. فليك متيض 

أجندة »التعايش السلمي« إىل األمام، تربز الحاجة إىل تعزيز األساس القانوين النتامء 

.)Nabenyoالالجئني يف كينيا )نابينيو

ويستكشف مقال آخر يركز عىل السياسات التي تؤثر عىل العالقات بني الالجئني 

واملضيفني يف كينيا التناقضات يف إدارة البالد لشؤون الالجئني منذ عام 2013. أما 

اللجوء،  اليوم، فتتبع كينيا سياسة تخييم صارمة تحد من حركة الالجئني وطالبي 

االندماج  وتعزيز  الذات،  الالجئني عىل  اعتامد  بتعزيز  ذاته  الوقت  تلتزم يف  بينام 

الرغم من هذه  أنه عىل  للدهشة هو  إثارة  األكرث  االجتامعي واالقتصادي. واألمر 

مارشال  »خطة  وتعد  معسكراتها.  إغالق  إىل  مرارًا  الدولة  دعت  فقد  السياسات، 

إنشاء  بني  التناقض  ترتك  لكنها  السياسات،  اتساق  نحو  واحدة  خطوة  ألفريقيا« 

.)Owiso املخيامت والتكامل االجتامعي واالقتصادي دون معالجة )اوويسو

لقد اسُتكِمَلت هذه الرؤى النوعية لفهم التامسك االجتامعي يف السياسة والربمجة 

املؤلفون،  ويؤكد  النزوح.  التامسك يف سياقات  قياس  تحديات  يركز عىل  مقال  يف 

كاكوما  مخيم  يف  املستخدمة  االجتامعي  التامسك  بحث  ألدوات  تقييمهم  يف 

)Kakuma(، التعقيد يف جمع البيانات وتفسريها باستخدام استطالعات التصورات. 

االجتامعي  التامسك  مقاييس  تكون  أن  حتمية  عىل  الضوء  تلقي  فمالحظاتهم 

وتفسري استجابات االستطالع مصممة لتالئم كل سياق بذاته ليك تتيح الحصول عىل 

التصوارت، عالوة عىل ذلك، مقياًسا  استجابات هادفة ودقيقة. وتعد استطالعات 

املتطرفة  اإلجابات  عىل  يركز  أن  فيجب  االستبيان  تحليل  وأما  للتامسك،  محدوًدا 

Hunt-التي من املرجح أن تتامىش مع الردود املتعمقة يف املقابلة )هنت رودجرز

 .)Rodgers

مفهوم  وهو  املصالحة؛  حول  التأمالت  من  بسلسلة  الخاص  العدد  هذا  ويختتم 

دون  تحول  التي  املشرتكة  فالحواجز  االجتامعي.  بالتامسك  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط 

والتمييز  التهميش  تسبب  التي  الدونية«  مقابل  »التفوق  مشاعر  هي  املصالحة 

لتخطي  العمل  ويبدأ  والظلم.  العنف  لوقف  بالعجز  بالشعور  واإلحباط  والقمع 

املؤلفون  ويتدبر  واملجتمعات.  األفراد  مع  الشخيص،  املستوى  الحواجز عىل  هذه 

التجارب الشخصية للمصالحة يف العمل التي شاركها زمالؤهم يف ميامنار وإثيوبيا 

.)Vella-Ruedaوأوغندا )فيال-رويدا
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المعرفة والصوت والسلطة
توجيه األصوات الجديدة يف مجال النرش حول الهجرة القرْسية
هيذر الكسندر وجيمس ميلرن )جامعة كارليتون( وأليس فيليب )جامعة أكسفورد(

www.fmreview.org/ar/issue70/alexander-milner-philip

تشييد جرْس بني الشباب والسلطة: املجلس االستشاري للشباب 

بالقاهرة
فنان مهريتو ولوكبينى بول أكوك )خدمات الالجئني يف سانت أندرو(

www.fmreview.org/ar/issue70/mhretu-akok  

اسمع صويت: مشاركة الالجئني يف تطوير السياسة الكينية
ليليان أوبيي )اتحاد الالجئني يف كينيا(

www.fmreview.org/ar/issue70/obiye 

معالجة انعدام الجنسية: األهمية األساسية ألصوات األشخاص 

عدميي الجنسية
ألكسيج إيفاشوك )شبكة اباتريد(

www.fmreview.org/ar/issue70/ivashuk

الصوت والسلطة عند تقاطع الفن والتكنولوجيا واملنارصة
ساهات ضياء هريو  وبارمني فاطمة )مستقلني( وأليسون كنت  وألكسندرا كوتوفسيك 

)أوكسفام( 

www.fmreview.org/ar/issue70/ziahero-kent-kotowski-
fatema 

التمثيل الذايت لالجئني السوريني يف وسائل اإلعالم يف تركيا وأملانيا
صفاء سيشن )جامعة أوهايو(

www.fmreview.org/ar/issue70/secen 

التمثيل الهادف يبدأ من األعىل: الجئون يف اللجنة التنفيذية 

)UNHCR( ملفوضية أالمم املتحدة
بهايت كانيامانزا )الوصول إىل اللجوء/ منظمة الشباب الدولية كوبورواس لالنتقال 

بأفريقيا( وإمييل أرنولد فرنانديز )مبادرة قانون اللجوء يف جامعة لندن(

www.fmreview.org/ar/issue70/kanyamanza-
arnoldfernandez  

ليس األمر مجرد حجز مقعد عىل الطاولة: مشاركة الالجئني 

وأهمية االستامع ]لهم[
تريستان هاريل )اعمل من أجل السالم/ مركز كالدور للقانون الدويل لالجئني، جامعة 

نيو ساوث ويلز، سيدين(، سويون يل )أعمل من أجل السالم( ونجيبة وازفادوست 

)اعمل من أجل السالم/ شبكة آسيا واملحيط الهادئ لالجئني/ الشبكة العاملية التي 

يقودها الالجئون(

www.fmreview.org/ar/issue70/harley-lee-wazefadost  

نقل السلطة يف النزوح القرْسي: الحاجة إىل تغيري تنظيمي داخيل
سناء مصطفى وديبا نامبياروراهول باالسوندرام )الوصول إىل اللجوء(

www.fmreview.org/ar/issue70/mustafa-nambiar-
balasundaram 

اللغة والسلطة والصوت يف املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلم: 

قامئة تدقيق مرجعية للُمامرسني
دانيال ديفيز )مستقلة( وإمييل إلدرفيلد )كلري العاملية(

www.fmreview.org/ar/issue70/davies-elderfield 

ما بعد التشاور: إيجاد الرشاكات الهادفة من خالل املشاركة
كريستا شاربونو كونسلامن )جامعة نورث ويست( وأنيال نور  )القيادات النسائية 

الالجئات املستقلة العاملية /TVFF/ املوصالت الجدد من النساء( 

www.fmreview.org/ar/issue70/kuntzelman-noor 

سامرسة السلطة وحراس البوابات كحلفاء: أمنوذج للرشاكة
عبد الله رسواري )مركز تعليم الالجئني - اندونيسيا( وموىس أحمدي )مركز تعليم 

روشان سابقا - جاكارتا( وترييس دونهو )جامعة أوكالند(

www.fmreview.org/ar/issue70/sarwari-ahmadi-
donehue 

الصوت والهوية واالستامع: تأمالت الجئ
ميه سود باو)جامعة شامل كوالرادو(، مينكيونغ تشوي )جامعة املدينة يف نيويورك(، 

جيهي تشا )جامعة جورج واشنطن(

www.fmreview.org/ar/issue70/paw-choi-cha  

 ،)Dadaab(»االلتزامات الخطابية وحقائق التمويل يف »داداب

كينيا 
راشيل سلفر وهايون كيم )لتعليم العايل بال حدود لالجئني(، ومارك أوكيلوأويات 

وسهرة محمد إسامعيل )جمعية داداب استجابة(

www.fmreview.org/ar/issue70/silver-oyat-kim-ismail 

التمويل واملصداقية والظهور: دعم أبحاث الهجرة القرْسية يف 

جنوب الكرة األرضية
روزماري دي ماركيز الميدا )جامعة انديانا بلومنغتون(

www.fmreview.org/ar/issue70/marquezlameda

الكتابة التشاركية واملنشورات املشتملة ]لالجئني[
كريانديب كور )جامعة تل بريغ(

www.fmreview.org/ar/issue70/kaur 

األكادمييون السوريون النازحون: أصوات غري مسموعة يف 

األوساط األكادميية
احمدعّقاد )جامعة واروك(

www.fmreview.org/ar/issue70/akkad 

اإلقصاء من املحادثات: تأمالت الجئني أفغان
أسامء ربيع ونور الله وريبيكا دالرتي )جغ سو لالستشارات(

www.fmreview.org/ar/issue70/rabi-ullah-daltry 

عندما يتوىل النازحون إجراء األبحاث: تجربة من رشق إفريقيا
آبس غيتاشيو، ماري غيتاهي، أويزو رامازاين وأنديرا يوسف )باحثون مستقلون(

www.fmreview.org/ar/issue70/getachew-gitahi-
ramazani-yousif 

قامئة محتويات العدد 70 من نرشة الهجرة القرْسّية قامئة محتويات العدد 70 من نرشة الهجرة القرْسّية
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الّتماُسُك االجِتماعيُّ في ِسياقاِت 

اسِتضاَفِة الالِجئيَن
من التعايش إىل التامسك يف العالقات بني الالجئني واملضيفني 

كوري رودجرز )جامعة أكسفورد(

www.fmreview.org/ar/issue70/rodgers 

تطور قطاع االستقرار يف لبنان: دور املجتمع املدين
نورالضحى الشط )جامعة أكسفورد(

www.fmreview.org/ar/issue70/chatty  

التوترات املرتبطة بتقديم املعونة بعد انفجار مرفأ بريوت عام 

2020
وطفة نجدي )الجامعة العربية يف بريوت(

www.fmreview.org/ar/issue70/najdi 

 السياسات غري املتسقة واألولويات املتناقضة يف كينيا
مايكل اوويسو )جامعة ماسينو(

www.fmreview.org/ar/issue70/owiso 

سياسة تقاسم املعونة مع املجتمعات املضيفة
إيكاي نابينيو )جامعة ماسينو(

www.fmreview.org/ar/issue70/nabenyo 

)Kakuma( قياس التامسك االجتامعي: دروس من مخيم كاكوما
ستيفان هنت وكوري رودجرز )جامعة أكسفورد(

www.fmreview.org/ar/issue70/hunt-rodgers 

تأمالت يف مقاربات املصالحة وعوائقها 
دانييل فيال وديانا رويدا  )خدمة الالجئني اليسوعيني(

www.fmreview.org/ar/issue70/vella-rueda 

املنتظم  للتبادل  منتدى   )FMR( القرْسية  الهجرة  مجلة  تــوفــر 

والالجئني  الباحثني  بــني  ــار  ــك واألف واملعلومات  العملية  للتجارب 

تنرش  واملجلة  معهم.  يعملون  الــذيــن  ــئــك  وأول داخلًيا  والــنــازحــني 

دراسات  مركز  طريق  عن  والفرنسية  واإلسبانية  والعربية  باإلنجليزية 

أكسفورد.  بجامعة  الدولية  للتنمية  أكسفورد  لقسم  التابع   الالجئني 

.fmr@qeh.ox.ac.uk

حقوق النرش: نرشة الهجرة القرْسية مفتوحة املصدر. وملزيٍد من املعلومات 

www.fmreview.org/ar/copyright :يف حقوق الطبع، انقر هذه الوصلة

ليك  القرْسية  الهجرة  لنرشة  اإللكرتونية  التنبيهات  خدمة  يف  اشــرتك 

الوصلة:  هذه  طريق  من  وذلــك  الجديدة  ــداد  األع عىل  لعاً  ُمطَّ  تبقى 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts

موَن الدعَم  نحُن ُممَتّنوَن لجميِع املاِنحني، مع ُشكٍر خاصٍّ ألولئك الذيَن ُيَقدِّ

لِهذا الَعَدد عىل وجِه التحديِد، وهم: برنامُج أبحاِث الحاميِة اإلنسانّيِة التعاويّن 

AHRC-FCDO ]املنحة رقم AH/T007443/1[ امُلَموَّل من مجلِس أبحاِث 

مركز   • األجنبيِة  والتنميِة  الكومنولث  ومكتِب  اإلنسانيِة  والعلوِم  اآلداِب 

أبحاِث التنميِة الدوليِة )IDRC( • الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني • شبكة 

لة من مجِلِس أبحاِث  املشاركِة املحليِة ألبحاِث الالجئني )LERRN( – امُلَموَّ

)SSHRC( العلوِم االجتامعيِة واإلنسانيِة

هنا:  اسامؤهم  املدرجة  اآلخرين  املتربعني  جميع  نشكر  أن  أيًضا   نود 

www.fmreview.org/ar/for-donors/donors

إخالء مسؤولية: اآلراء الواردة يف نرشة الهجرة القرْسية ال تعكس بالرضورة 

آراء املحّررتني أو مركز دراسات الالجئني أو جامعة أكسفورد

قامئة محتويات العدد 70 من نرشة الهجرة القرْسّية قامئة محتويات العدد 70 من نرشة الهجرة القرْسّية

www.fmreview.org/ar/issue70

 )Amin Kamrani املصدر: أمني كمراين( )RWDN( سُة ومديرُة شبكِة تنميِة نساِء الروهينجا رَشيفة شاِكرَة، مؤسِّ

الغالف األمامى

مل َيُكن ِمن الّسهِل الُعثوُر عىل صورٍَة 

ُ عن َموضوِع »املعرَِفة والّصوت  ُتَعربِّ

والّسلَطة«، لكنَّ َمفهوَم االسِتامِع هو 

ما اسَتحوَذ عىل خيالِنا. فهذِه الصورُة، 

التي الَتَقَطها »الري جورج الثاين«، 

ُمناِسبٌة متاًما. هي صورُة شخٍص ميسك 

سامعاِت ُأُذٍن لُِكلِّ واحٍد مّنا. فهل 

سنختاُر أن َنأخَذها ونستمع؟ )املصدر: 

)Larry George II الري جورج الثاين
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