
أضحت أزمة النُّزوح يف سوريا مع ازدياد أعداد النَّازحني فيها األزمة األكرب للنازحني يف العامل، رمبا تنطوي أيضاً 

الدول األخرى ما زالت يف  رين من سوريا إىل  املهجَّ عىل أكرب عدد من “العالقني” يف األزمة. وكذلك أعداد 

رون عىل السوريني فحسب بل يشتملون أيضاً عىل الالجئني العراقيني والفلسطينيني  ازدياد، وال يقترص املهجَّ

وغريهم من املقيمني يف سوريا. 

يقول نيغيل فيشري منسق الشؤون اإلنسانية السابق لدى األمم املتحدة لألزمة السورية يف تقديم هذا العدد: 

“دعونا ...ال نتجاهل الوجه القبيح للتَّهجري املتمثل يف اإلفالت من العقاب الذي أضحى مسترشياً يف سوريا. 

فلو كان لنا أن نصف أزمة مسلحة ما عىل أنها تنفرد بغياب التناسب والتميز فال شك أننا عندها نتحدث 

عن الحرب األهلية يف سوريا.”

املناطق  كل  يف  نفسها  هي  لالجئني  االجتامعي  واالستقبال  املادية  الظروف  وال  الرسمية  الصفة  تكن  ومل 

روا إليها ومل تكن هي نفسها عرب مرور الوقت، بل ال شك يف أنَّها ستستمر يف التغري. ومع  الجغرافية التي ُهجِّ

عدم وجود أي مؤرش واضح حول انحسار األزمة داخل سوريا وعدم القدرة عىل التنبؤ بأمد تلك األزمة، تتوافر 

لدى املجتمع الدويل فرصة لتنطلق من ذلك الواقع منذ هذه اللحظة باستجابة فعالة ملا يوشك أن يصبح 

دون أي شك تهجرياً مطوَّالً. ويف وقت تتطور فيه الظروف يف البلدان املجاورة واالستجابات يف الدول األخرى، 

ظهر منط من الحاجات والعوز واملشكالت وليس الوقت مبكراً أبداً إلبداء امللحوظات التي ميكن أن تكون 

رين  ذات قيمة يف رفع مستوى حامية املهجرين ورسم مالمح املساعدات التي يجب تقدميها إىل كل من املهجَّ

والبلدان واملجتمعات التي “تستضيفهم”.

مركز  من  ي  الشطِّ الضحى  ولنور  لالجئني  الدامناريك  املجلس  من  ستاراب  لكاثرين  الجزيل  بالشكر  نتقدم 

دراسات الالجئني عىل مساعدتهم ,وعىل آرائهم التي أثروا العدد بها بصفتهم مستشارتني خاصتني لهذا العدد

العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغة html وpdf  باإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية 

االنجليزية  باللغات  املطبوعة  بإصداراتها  ُتتاح  وسوف   www.fmreview.org/ar/syria التايل  الرابط  عىل 

 والعربية والفرنسية واإلسبانية. وهناك قامئة أيضاً موّسعة باملحتويات الخاصة بهذا العدد عىل الرابط التايل: 

 www.fmreview.org/ar/syria/hijra47listing.pdf

يرجى املساعدة عىل تعميم  هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط اإلعالن وذكره 

 يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر. يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين 

fmr@qeh.ox.ac.uk يف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.

للحصول عىل تفاصيل    األعداد القادمة من النرشة  حول االستجابات القامئة عىل العقيدة للنُّزوح والتغري 

 www.fmreview.org/ar/forthcoming املناخي والبلقان، يرجى النقر عىل الرابط التايل

للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق األعداد القادمة، انضم إلينا عىل فيسبوك 

التايل  الرابط  عىل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  للمشرتكني  نرسلها  التي  التنبيهات  قامئة  إىل  انضموا  أو  تويرت   أو 

  www.fmreview.org/ar/request/alerts
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