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األزمة السورية والتَّهجري والحامية

فيها  النَّازحني  أعداد  ازديــاد  مع  سوريا  يف  النُّزوح  أزمة  أضحت 
عدد  أكرب  عىل  أيضاً  تنطوي  رمبا  العامل،  يف  للنازحني  األكرب  األزمة 
إىل  سوريا  من  رين  املهجَّ أعداد  وكذلك  األزمة.  يف  »العالقني«  من 
رون عىل السوريني  الدول األخرى ما زالت يف ازدياد، وال يقترص املهجَّ
والفلسطينيني  العراقيني  الالجئني  عىل  أيضاً  يشتملون  بل  فحسب 

وغريهم من املقيمني يف سوريا.

 ومل تكن الصفة الرسمية وال الظروف املادية واالستقبال االجتامعي 
روا إليها ومل  لالجئني هي نفسها يف كل املناطق الجغرافية التي ُهجِّ
أنَّها ستستمر يف  الوقت، بل ال شك يف  تكن هي نفسها عرب مرور 
التغري. ومع 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، ويطرح 

مؤلفو املقاالت يف هذا العدد امللحوظات التي ميكن أن تكون ذات 
املساعدات  مالمح  ورسم  املهجرين  حامية  مستوى  رفع  يف  قيمة 
رين والبلدان واملجتمعات التي  التي يجب تقدميها إىل كل من املهجَّ

»تستضيفهم«.

الدامناريك  املجلس  من  ستاراب  لكاثرين  الجزيل  بالشكر  نتقدم 
عىل  الالجئني  دراســات  مركز  من  ي  الشطِّ الضحى  ولنور  لالجئني 
مساعدتهم ,وعىل آرائهم التي أثروا العدد بها بصفتهم مستشارتني 

خاصتني لهذا العدد.

يف الوقت ذاته الذي ننرش فيه عدداً عن سوريا، ننرش أيضاً ملحقاً 
النقاشات  امللحق  ذلك  وسيعكس  واإلبداع«  »الالجئني  حول  خاصاً 
الدائرة حالياً حول اإلبداع اإلنساين والنتائج التي توصل إليها مؤمتر 
الالجئني.  دراسات  مركز  يف  اإلنساين  اإلبداع  مرشوع  مؤخراً  عقده 

محتويات امللحق موجودة عىل الصفحة الخلفية لهذه القامئة.
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تقديم: وراثة الخسارة
نايجيل فيرش )األمم املتحدة(

مع استمرار الحرب األهلية يف سوريا، ما زال نطاق التَّهجري والنُّزوح يف ازدياد. ومع أنَّ األزمة 
قد تطول، ال بد من تقديم الدعم لالجئني والنَّازحني اآلن لتأمني حاميتهم واستشفائهم عىل 

املدى القصري املبارش واملدى البعيد.
www.fmreview.org/ar/syria/fisher

اإلمناء وتحديات الحامية يف سياق أزمة الالجئني السوريني
 روجري زيرت  )مركز دراسات الالجئني(  وإيلويش رواديل  )مستشارة مستقلة(

ر  املبكِّ التعايف  عىل  أكرب  تركيزاً   2014 السادسة  السورية  اإلقليمية  االستجابة  خطة  م  تقدِّ
وتدخالت التامسك االجتامعي واالنتقال من املساعدات إىل التدخالت التي يقودها اإلمناء 

باإلضافة إىل استمرار املساعدات اإلنسانية وبرامج الحامية عىل نطاق واسع.
  www.fmreview.org/ar/syria/zetter-ruaudel

أزمة الالجئني يف لبنان واألردن: الحاجة إىل 
اإلنفاق عىل التنمية اإلقتصادية

عمر ضاحي )كلية هامبشاير /مركز كارنيغي الرشق األوسط يف بريوت(

املجاورة دوراً  الدول  تتوىل  أن  السوريني هي  الالجئني  أزمة  فعالية ملعالجة  األكرث  الطريقة 
الوظائف،  واستحداث  التحتية  البنية  وتحديث  التنموية  املشاريع  عىل  اإلنفاق  يف  قيادياً 

وتحديداً تلك املناطق يف هذه الدول التي تفتقر إىل التنمية.
 www.fmreview.org/ar/syria/dahi

السوريون ُيسِهمون يف النُّمو االقتصادي الكردي 
أنوبها سود ولويزا سيفرييس )املجلس الدامناريك لالجئني(

الظروف الالزمة لوضع برامج ناجحة لسبل كسب الرزق لالجئني وللمساهمة يف االقتصاد 
املحيل موجودة يف إقليم كردستان العراق.

 www.fmreview.org/ar/syria/sood-seferis

محدودية الصفة القانونية لالجئني من سوريا يف لبنان
داليا عرنيك وأوليفيا كاليس )املجلس الرنويجي لالجئني(

ملحدودية الصفة القانونية تبعات سلبية مبارشة عىل قدرة الالجئني السوريني عىل الوصول 
إىل الحامية واملساعدات طيلة مدة إقامتهم يف لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية  أيضاً 

من مخاطر اإلساءة واالستغالل.
www.fmreview.org/ar/syria/aranki-kalis

دور املجتمعات املضيفة يف شامل لبنان 
هيلني ماكريث )الجامعة األمريكية يف بريوت(

ار شاميل لبنان إىل أنَّ الدور الذي ميثله املجتمع املضيف  تشري الدراسات التي أُجريت يف عكَّ
وتبنيِّ  القدرة املحلية الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع املشاركة والتمكني املتحرضين 

يف املستقبل.
 www.fmreview.org/ar/syria/mackreath

نشطاء الالجئني يف لبنان يسعون إىل مزيد 
من املشاركة يف جهود اإلغاثة
فرانسيس توبهام سمولوود )جامعة أمسرتدام(

هناك طاقم من الالجئني السوريني املثقفني من الطبقة الوسطى ممن كرّسوا جهودهم يف 
تحسني ظروف السوريني يف بالدهم ويف لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً يف املنفى، 

لكنَّهم يواجهون عوائق يف تعزيز حضورهم وتحسني مستوى فعاليتهم. 
 www.fmreview.org/ar/syria/smallwood

األزمة السورية والتَّهجري والحامية
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عبارة حائطية يف حمص، سوريا،
»وعندما أرحل تأكدوا أنَّ بذلت 

كل ما بوسعي ألبقى.«

التنبؤ به.  الذي ميكن  النوع  السابق[ من  كانت حياتنا ]يف 
كنا جميعاً نعرف بداية قصتنا ومنتصفها ونهايتها ثم جاءت 
من  يعد  مل  عقب.  عىل  رأساً  كل يشء  وقلبت  األزمة  هذه 
املمكن أن أعود ألفعل ما كنت افعل من قبل. مل يعد من 

املمكن يل أن أكون مجرد امرأة وديعة وعادية«. 

العمر  من  تبلغ  اإلنجليزية  اللغة  يف  ومحارضة  )مرتجمة 
مساعدات  توزيع  عن  مسؤولة  اآلن  وهي  عاماً  أربعني 
الطوارئ لنحو عرشة آالف أرسة يف الشهر يف مدينة حلب، 

من مقالة زيرين حداد(



اسرتاتيجيات التكيُّف بني السوريني املستوطنني ذاتياً يف لبنان 
كاثرين ثوراليفسون )جامعة أوسلو(

يقول الالجئون يف لبنان إنَّهم يفضلون العيش خارج املخيامت حيث ُتتاح لهم فرص أفضل 
للتأثري عىل وضعهم.

www.fmreview.org/ar/syria/thorleifsson

الجئ بحكم ارتباطاته 
بالنش تاكس )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

كثري من السوريني حتى عند عدم انتقائهم عىل أساس فردي يستوفون معايري الالجئني عىل 
أطراف  بأحد  العموم  عىل  ارتباطهم  تصور  بسبب  االضطهاد  لخطر  معرضون  أنهم  أساس 

النِّزاع. 
 www.fmreview.org/ar/syria/tax

تحديات التنقل املعيقة للحامية
ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب 

)األمانة العامة اإلقليمية للهجرة املختلطة / املجلس الدامنريك لالجئني(

من السهل القول إنَّه عىل األشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا يف املخيامت أو يف املدن 
املحيطة لكنَّ األشخاص يتنقلون ألسباب عدة ويجب عىل الربامج والخدمات التأقلم لتوفري 

املساعدة ألولئك األشخاص.
 www.fmreview.org/ar/syria/philips-starup

واجب وعبء عىل األردن
صالح الكيالن )وزارة الداخلية األردنية(

الثقافية من جهة  التزاماته  يحافظ عىل  وأن  الوطنية  يحمي هويته  أن  لألردن  املهم  من   
ومواجهة التزاماته اإلنسانية من جهة أخرى.  

  www.fmreview.org/ar/syria/alkilani

َنحَو صناعة برامج يقودها املستفيدون يف األردن  
سنيد مكغراث )اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة يف األردن(

األردن،  يف  السوريني  رين  للمهجَّ الحامية  شواغل  معالجة  يف  الواضح  اإلنساين  الرتكيز  رغم 
كان تأثري املستفيدين إىل هذا اليوم محدوداً يف كثري من برامج الحامية عىل شكل استجابة 

الحامية.
  www.fmreview.org/ar/syria/mcgrath

ماذا لو قبلت إرسائيل الالجئني والنَّازحني 
السوريني يف مرتفعات الجوالن؟

بلوترن كريستال )ملركز العريب لحقوق اإلنسان يف مرتفعات الجوالن(

باألزمة أن تكون  رين  املهجَّ السوريني  أمام  الجوالن  هل ميكن إلعادة فتح معابر مرتفعات 
خياراً مفيداً لكل من الفارين من األزمة السورية والعالقات اإلرسائيلية مع جارتها الشاملية-

الرشقية؟ 
 www.fmreview.org/ar/syria/plotner 

الجندر والتجنيد والحامية والحرب يف سوريا 
روشيل دايفيز وآيب تايلور وإميا مرييف )جامعة جورج تاون(

ممن  غريهم  واجهها  التي  والعوائق  سوريا  يف  بقوا  ممن  الرجال  تجّشمها  التي  املكابدات 
املفهومات  تعريف  إلعادة  حاجة  وجود  عن  تكشف  البالد  يف  القتال  من  الفرار  يختارون 
التقليدية لالستضعاف وإعادة النظر يف الرجال املدنيني وحاجاتهم كجزء من الحل ال كجزء 

من املشكلة.
 www.fmreview.org/ar/syria/davis-taylor-murphy

استضعاف الالجئني الفلسطينيني-السوريني 
ليا موريسون )جامعة أكسفورد بروكس(

مستقبل  زال  ما  بالدهم،  إىل  العودة  السوريني  للمواطنني  فيه  ُيكتب  قد  الذي  الوقت  يف 
إىل  الفلسطينيون-السوريون  يتعرض  ذلك،  أثناء  ويف  يزداد غموضاً.  الفلسطينيني-السوريني 
اآلخرون  الالجئون  يتلقاها  التي  املعاملة  من  بأسوء  ويعاملون  من غريهم  أكرب  استضعاف 

الفارون من النِّزاع يف سوريا.
 www.fmreview.org/ar/syria/morrison

أثر التَّهجري عىل املعاقني واملسنني يف مجتمع الالَّجئني السوريني 
ماركوس سكينري )منظمة مساعدة املسنني الدولية(

يف سياقات التَّهجري، من املهم للغاية التعرف عىل بعض املجموعات السكانية التي قد تحتاج 
مة وطرق  إىل اهتامم خاص. وللوعي بهذه الحاجات تبعات أساسية عىل أمناط الخدمات املقدَّ

تقدميها. 
  www.fmreview.org/ar/syria/skinner

وريني الالجئني  حة العقليَّة لألطفال واملراهقني السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآن سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عبايس )مركز ضحايا التعذيب، األردن(

حة العقليَّة أْن تكون املفتاح الرئييس الستعادة األطفال واملراهقني عمل الوظائف  ميكن للصِّ
النفسيَّة األساسيَّة ودعم لدونتهم واسرتاتيجيات التكيف اإليجابية.

  www.fmreview.org/ar/syria/james-sovcik-garoff-abbasi

القصة من الداخل: النُّزوح داخل سوريا
إيرين مون )ProCap( منظمة 

»القصة  تتطلب  النِّزاع،  بسبب  من جذورهم  املقتلعني  لثلثي  داخلياً  النَّازحني  تشكيل  مع 
الداخلية« للنُّزوح يف سوريا بذل مزيد من االهتامم.

www.fmreview.org/ar/mooney

تغريُّ أدوار النساء يف سوريا بسبب األزمة
زرين الحّداد )الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني(

املساعدات  تنفيذ  يف  حيوي  أثر  ومستقبالت  موزِّعات  بصفتهن  النِّساء  ألهمية  كان  لقد 
اإلنسانية، لكنَّ ذلك األمر أيضاً يشري إىل ازدهار آلية جديدة من العالقات االجتامعية التي 

نشأت نتيجة االضطرابات التي متخضت عن الحرب. 
 www.fmreview.org/ar/syria/haddad

التنقل عىل أّنه حل
لوكاس أوش )مجموعة البحوث والدراسات حول البحر املتوسط والرشق األوسط  - ليون(

فليس كل من ذهب إىل دول جوار سوريا مسجاًل وليس جميعهم يعّدون نفسهم الجئني
 www.fmreview.org/ar/syria/oesch
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يف  املتمثـل  للتَّهجـري  القبيـح  الوجـه  نتجاهـل  ال  »دعونـا 
اإلفـالت مـن العقـاب الـذي أضحـى مسـترشياً يف سـوريا. 
فلـو كان لنـا أن نصـف أزمـة مسـلحة مـا عـىل أنهـا تنفرد«. 
)بغيـاب التناسـب والتميـز فـال شـك أننـا عندهـا نتحـدث 

عـن الحـرب األهليـة يف سـوريا(

وينبغي أن ال ننظر إىل املجتمعات املضيفة عىل أنها مجرد 

فئة مستضعفة بحاجة للمساعدة بل يجب أن ندرك أيضاً 

نني مفيدين لهم القدرة عىل توليد  أنَّها متثل فاعلني ممكَّ

املبادرات املجتمعية املتامسكة. )هيلني ماكريث, الجامعة 

األمريكية يف بريوت(

ُنرِش هذا العدد مبساعدة برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي، وهو برنامج إقليمي ُينّفذ 

من  ومشاركة  الدامنارك  بقيادة  والعراق،  واألردن  لبنان  يف  سنوات  ثالث  مدى  عىل 

االتحاد األورويب والدامنارك وإيرلندا واململكة املتحدة وهولندا وجمهورية التشيك.

وحدها القرسية  الهجرة  نرشة  مسؤولية  من  هي  العدد  هذا  محتويات   وجميع 

أنَّها تعرّب عن آراء املانحني الداعمني  وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل 

لهذا العدد.
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إذا كنت ترغب يف استالم تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة عىل اإلنرتنت 
أو إعالننا للموضوعات القادمة، يرجى االشرتاك بخدمة تنبيهات الربيد 
www.fmreview.org/ar/request/alerts اإللكرتون من خالل الرابط 

fmr@qeh.ox.ac.uk :أو اتصل بنا عىل العنوان التايل

مقدمة: الالجئون واإلبداع 
أليكساندر بيتس )مركز دراسات الالجئني(

العمل الجيد باإلبداع يفرض تحديات إزاء الكيفية التي ميكننا من خاللها أن نعمل عمالً أفضل 
رين وكيفية متكننا من تحطيم جميع العوائق التقليدية املاثلة أمام الفاعلني  كمنظامت ومع املهجَّ

يف الوقت نفسه الذي نتمسك فيه باملبادئ األخالقية ومعايري الحامية املتعلِّقة بالتَّهجري. 
 www.fmreview.org/innovation/betts

اإلبداع - ماذا، وملاذا، وكيف من منظور 
منظمة تابعة لألمم املتحدة؟

أليكساندر أالينيكوف )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

م اإلبداع لتحسني  اإلبداع رضورة إلنجاح العمل اإلنساين وجعله أكرث فعاليًة وانعكاساً. ونحن نقدَّ
حياة البرش من خالل تحسني الطرق التي نعمل بها. واإلبداع بالنسبة ملفوضية األمم املتحدة 

السامية لالجئني رضورة حتمية إنسانية ال بد من العمل مبوجبها مع رشكائنا.
 www.fmreview.org/innovation/aleinikoff

منحنيات التَّعلم والتعاون يف إعادة تصّور مستوطنات الالجئني
ماريانو-فلورنتينو سويالر وأبارنا سوريندرا )معهد فرميان سبوغيل للدراسات الدولية، جامعة ستانفورد(

يهدف التعاون بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومنظمة مهنديس إينياد إىل ترك 
أثر بعيد األمد عىل تصميم املستوطنات املبدع مع العلم أنَّ املنحنى املبارش للتعلم بالنسبة 

للمتعاونني سيكون منحنى حاداً. 
www.fmreview.org/innovation/cuellar-surendra

التقانة واالنتاج وإبداع الرشاكات يف أوغندا.
موسز موسازي )رشكة التقانة للمستقبل املحدودة(

منذ عام 2007، كان للرشاكة بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني والحكومة األوغندية 
آلالف  الثمن   مقبولة  الصحية  الفوط  توفري   يف  أثر  موسازي  موسز  »ماكابادس«  ومخرتع 
الفتيات والنساء الالجئات والتخفيف يف الوقت نفسه من املرصوفات املرتتبة عىل مفوضية 

األمم املتحدة السامية لالجئني عىل هذه املواد الرضورية. 
 www.fmreview.org/innovation/musaazi

أفكار من مفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني: منرب عىل اإلنرتنت للتغيري
أليس بوسيل )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني(

يهدف برنامج »أفكار من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني« إىل متكني حل املشكالت 
التعاوين وتوليد األفكار بني أفراد مجتمع ينشط عىل اإلنرتنت. 

 www.fmreview.org/innovation/bosley

إعادة التوطني واإلبداع يف سبل كسب الرزق 
يف الواليات املتحدة األمريكية

فايث نيبس )الجامعة امليثودية الجنوبية(

تساعد الحوارات مع أصحاب املصلحة املعنيني املتعددين يف الواليات املتحدة األمريكية عىل 
الرتكيز عىل العوائق التي تحول دون االكتفاء الذايت االقتصادي لالجئني املعاد توطينهم وفرص 

املقاربات املبدعة.
www.fmreview.org/innovation/nibbs

يادة واإلبداع بني الالجئني يف أوغندا. الرِّ
روبريت هاكيزا )منظمة الجئون أفارقة شباب لإلمناء املتكامل(                                                                                    

ساهم  بل  اإلبداع.  آخر سوى  خيار  لهم  يكن  مل  عيشهم،  من كسب  الالجئون  يتمكن  ليك 
يادة واإلبداع.  الالجئون يف أوغندا مساهمة كبرية يف الرِّ

www.fmreview.org/innovation/hakiza

اإلبداع وسبل كسب الرزق لالجئني: منظور تاريخي
إيفان إلييس إيستون- كاالبريا )مرشوع اإلبداع اإلنسان(

الالجئني  نحو  املامرَسة  املبدعة  أو  »الجديدة«  املامرسات  عن  بإقناع  التحدث  الصعب  من 
خاصة فيام يتعلق يف مساعدات سبل كسب الرزق لالجئني مع وجود ثغرة كبرية يف املعارف 

التاريخية والذاكرة املؤسسية. 
www.fmreview.org/innovation/eastoncalabria

اإلبداع من أجل اإلنصاف يف لبنان
لوشيانو كاليستيني )مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، لبنان(

املقاربات املبدعة يف لبنان تسعى إىل التصدي بطريقتني مختلفتني للحاجات الخاصة بأكرث 
املستضعفني يف مجتمعي الالجئني واملضيفني عىل حد سواء.

www.fmreview.org/innovation/calestini

اإلبداع والطرق الجديدة يف العمل عرب القطاعات
إيريك أبيلد )املجلس الرنويجي لالجئني(

يجب عىل الفاعلني اإلنسانيني أن يتكيفوا مع العامل املتغري لكّن ذلك التكيف لن يكون سهاًل 
أو بسيطاً. فالعمليات تتغري  نتيجة اإلبداعات التي ُتحرض كثرياً من التحسينات وتفرض معها 

مزيداً من التحديات يف آن واحد.
www.fmreview.org/innovation/abild

اإلبداع اإلنسان، التجديد اإلنسان؟
كريستني بريغتورا ساندفيك )معهد بحوث السالم يف أوسلو(

إذا ما ُأريد استمرار تطور مفهوم اإلبداع اإلنساين، فال غنى عن املشاركة الناقدة لكيفية تفاعل 
هذه األجندة مع املحاوالت السابقة واملعارصة لتحسني العمل اإلنساين.

 www.fmreview.org/innovation/sandvik

مصادر مرشوع اإلبداع اإلنسان
www.fmreview.org/innovation/hip

اإلبداع والالَّجئون
ملحق خاص بهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية سبتمرب/أيلول 2014.

يف سبتمرب/أيلول 2014، سوف ننرش أيضاً ملحقاً صغرياً خاصاً من نرشة الهجرة القرسية حول 
»اإلبداع والالجئني« باإلنجليزية. ولسوء الحظ لن تكون متاحة باللغة العربية. ومع ذلك، فيام 
ييل قامئة باملقاالت التي يضمها امللحق والتي ميكنك االطالع عليها عىل اإلنرتنت عىل الرابط 

 www.fmreview.org/innovation :التايل
يف يوليو/متوز 2014، استضاف مرشوع اإلبداع اإلنساين يف مركز دراسات الالجئني مؤمتراً امتد 
يومني يف أكسفورد سعى إىل تعريف املوضوعات التي يجب أن ُتدرج عىل جدول أعامل 
اإلبداع. يتضمن ملحق نرشة الهجرة القرسية مقاالت تتعلق بنتائج املؤمتر وجوانب من بحث 
الفريق ومقاالت إضافية من عدد متنوع من الفاعلني الخارجيني )األمم املتحدة، واملنظامت 

غري الحكومية، ومجتمعات الالجئني( حول مختلف جوانب موضوع »اإلبداع والالجئني«.  

واملعلومات  العملية  للخربات  املستمر  بالتبادل  حافل  ملتقى  القرسية  الهجرة  نرشة  متثل 

واألفكار بني الباحثني والالجئني والنازحني داخلياً ومن يعملون معهم. 

والنرشة تصدر باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. 
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اإلنرتنت  عىل  مايل  مقابل  دون  متاحة  القرسية  الهجرة  نرشة  من  السابقة  األعداد  جميع 

عىل www.fmreview.org/ar لقراءتها أو تنزيلها. وإذا رغبتم يف معرفة موعد إصدار عدد 

جديد عىل شبكة اإلنرتنت أو إعالننا عن موضوع جديد، فالرجاء التسجيل يف تنبيهات الربيد 

اإللكرتوين الخاصة بنا عىل www.fmreview.org/ar/request/alerts أو مراسلتنا عىل الربيد 

.fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكرتوين

ال تعكس اآلراء الواردة يف أعداد النرشة بالرضورة آراء أرسة تحرير النرشة أو آراء مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد أو آراء املنظامت التي ينتمي إليها بعض كتاب هذه املقاالت.

ميكن اقتباس أية مواد واردة يف النرشة بحرية برشط ذكر مصدرها وعنوان موقع النرشة إذا 

أمكن أو إىل املقالة املعينة. ونرحب بتعليقاتكم بخصوص محتويات أو تصميم النرشة - الرجاء 

االتصال بنا عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أعاله.
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