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كلمة أرسة التحرير
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 قائاًل “مع أنَّ 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 2014، عىل التَّهجري من سوريا والنزوح الداخيل فيها. 

ويقدم املؤلفون يف هذا العدد أفكاراً مستنرية جديدة تعكس التحديات املستمرة وتغطي مختلف املوضوعات ومنها 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب  املبادرات املحلية واملبادرات التي يقودها الالجئون، وتحديد مواطن ضعف املهجَّ

النمطية القامئة عىل أساس الجندر أو العمر أو اإلعاقة، وزواج األطفال، ومساهمة التعليم يف تعزيز التامسك 
االجتامعي، والُهِويَّة 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(.

وما نتعلمه من االستجابات املنفذة لهذا التهجري واسع النطاق متعدد الجوانب يرتبط بكل وضوح مع أوضاع التَّهجري 
األخرى التي تتجاوز الرشق األوسط. 

نتقدم بالشكر لكل من لينا أيب رافع )الجامعة اللبنانية األمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج اإلمناء 
والحامية اإلقليمي للرشق األوسط( عىل مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. 

أنساق املقاالت ولغاتها: العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي HTML و PDF باإلضافة 
إىل تسجيالتها الصوتية عىل الرابط التايل: www.fmreview.org/ar/syria2018. وسوف ُيَتاح العدد وامللخص 

املصاحب له مجاناً بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت واملطبوع باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية. يف 
 حالة رغبتكم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk

 )www.fmreview.org/ar/forthcoming األعداد القادمة )التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل
• العدد 58 من نرشة الهجرة القرسية: االقتصادات والعمل والتَّهجري )يونيو/حزيران 2018(

•  العدد 59 من نرشة الهجرة القرسية: الذكرى السنوية العرشون للمبادئ 
التوجيهية حول النُّزوح الداخيل )أكتوبر/ترشين األول 2018(

• العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التعليم )فرباير/شباط 2019(

تابعونا عىل فيسبوك أو تويتري أو سجلوا أنفسكم يف قوائم التنبيه الربيدية اإللكرتونية 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts :عرب الرابط التايل

 ماريون كولدري وجيني بيبلز

امُلحرِّرتان، نرشة الهجرة القرسية

ُنرِش 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 

التشيك وإيرلندا وهولندا والرنويج وسويرسا واململكة املتحدة والدامنارك

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نرشة الهجرة القرسية 

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

املانحني الداعمني لهذا العدد. 

صورة الغالف األمامي:
بعض العائالت الفارَّة 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

راً حول العالقة ما     سوف يتضمن عدد نرشة الهجرة القرسية يف شهر يونيو/حزيران موضوعاً مصغَّ

بني اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني.
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