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قبل أربع سنوات ،نرشنا عدداً حول ‘األزمة السورية والتَّهجري والحامية’ .ويف تصدير ذلك العدد ،الحظ املنسق
اإلقليمي لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية لألزمة السورية ،نايجيل فيرش قائ ًال “مع َّأن األزمة قد تطول ،يحتاج
الالجئون والنَّازحون اآلن إىل الدعم لتأمني حاميتهم وتعافيهم عىل املدى القصري املبارش واملدى البعيد ”.ومع مرور
الذكرى السابعة الندالع األزمة السورية ،ما زال السويون مهجرون وبحاجة للدعم.
وكان الهدف األسايس لهذا العدد الحديث عن التَّهجري يف الرشق األوسط عىل العموم ،لكنَّ غالبية املقاالت التي
تلقيناها ركزت عىل التَّهجري الناجم عن األزمة السورية .ومن هنا ،جاء هذا العدد لريكز ،كام الحال يف عددنا السابق
يف عام  ،2014عىل التَّهجري من سوريا والنزوح الداخيل فيها.
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ويقدم املؤلفون يف هذا العدد أفكاراً مستنرية جديدة تعكس التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها
املهجرين وقدراتهم وفهمها ،والقوالب
املبادرات املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون ،وتحديد مواطن ضعف َّ
النمطية القامئة عىل أساس الجندر أو العمر أو اإلعاقة ،وزواج األطفال ،ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك
االجتامعي ،وال ُه ِو َّية القانونية ،واالستعداد للعودة والتحديات املحيطة بحقوق التعويض واملمتلكات ،وإمكانات
املقاربات االقتصادية واإلمنائية (وهو موضوع سنتناوله تحديداً مبزيد من التفصيل يف عددنا القادم يف يونيو/حزيران
القادم حول االقتصادات والعمل والتهجري).
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ُن ِش هذا العدد مبساعدة من برنامج اإلمناء والحامية اإلقليمي للرشق
األوسط ،وهو مبادرة أوروبية مشرتكة تدعم الالجئني واملجتمعات
املستضيفة يف لبنان واألردن والعراق ميوله االتحاد األورويب وجمهورية
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وحدها وال يجوز بأي حال من األحوال األخذ بها عىل أ َّنها ّ
املانحني الداعمني لهذا العدد.

صورة الغالف األمامي:
بعض العائالت الفا َّرة من سوريا وقد
أحرضوا معهم طيور الحامم الزاجل العزيزة
عىل قلوبهم« .أنظر إليها وأتذكر الوطن»،
هذا ما يقوله أحد الالجئني يف املخيم غري
الرسمي يف مرج الخوخ يف لبنان حيث يشيع رؤية طيور الحامم الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت
سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران موضوعاً مص َّغراً حول العالقة ما
بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.

