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مرشد المعلّم

العيش سويا مع الالجئين

العيش مع بعض مقّدمة 1: مشكلة تواجهنا

أالن ُكرِدي طفل في الثالثة من العمر، ُوِجَد مّيتا عىل شواطيء تركيا أثناء • 

محاولته الهروب إىل أوروبا من الحرب األهلية في سوريا. تّم العثور عىل 

كردي مّيتا في طريقه إىل أوربا في العام 2015 بعد حادث تحّطم سفينة 

في البحر األبيض المتوسط. صورة عرضها اإلعالم التركي في ذلك الوقت 

أظهرت وجه كردي منكفيا عىل األرض صدمت كثير من الناس حول 

العالم. هذه الصورة الواحدة أكثر من كافية ليدرك العالم جّديّة مشكلة 

الالجئين. ( خذ وقتا كافيا لتشارك قصة كردي مع الطالّب. سيعطي هذا 

الطالّب الفرصة للتأكيد عىل موضوع الالجئين ) 

من الذي نلومه عىل موت هذا الطفل؟: إنه ليس خطأ الطفل أو والديه • 

أن يوجد طفل الثالث سنوات، و الذي سافر للبحث عن حياة جديدة، مّيتا. 

مقّدمة 2: أزمة الالجئين

هذه فرصة لتسأل الطالّب بعض األسئلة لترى إن كان للطالّب أي أفكار أو • 
خلفية معرفية في هذا الموضوع. 

هل سمعتم أبدا عن الالجئين؟ • 

ماذا يعني مصطلح الجي؟ • 
كيف تعتقد أن مشكلة الالجئين لها عالقة بحياتنا؟ • 

أزمة الالجئين العالمية: كثير من الناس يعتقد أن ليس هناك ارتباط بين  	
قضية الالجئين و حياتهم، لكنا جميعا يمكن أن نصبح الجئين ذات يوم 

بسبب الحرب، اإلضطهاد الديني و التغّير المناخي. 

1. من هم الالجئين؟ 

الجئين: كلمة الجيء ترجع لكل الذين تم إجبارهم عىل الهروب من بلدانهم • 

أو ترك أوطانهم لتفادي مختلف الصراعات، الكوارث أو اإلضطهادات 
التي ظهرت في بلدانهم و طلبوا الحماية من وكالة األمم المتحدة لالجئين.

(UNHCR)
إن إتفاقية منظمة األمم المتحدة لحماية الالجئين للعام 1951 و  	

بنودها المتعلّقة بحالة الالجئين تقول المادة 1 فيها: إّن مصطلح الجيء 

ينطبق عىل أي شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، 
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بسبب خوف له ما يبرره من التعّرض لإلضطهاد بسبب العنصر أو الدين 

أو القومية أو اإلنتماء إىل طائفة إجتماعية معينة أو إىل رأي سياسي، و ال 
يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل/تستظل بحماية ذلك 

البلد أو العودة إليه خشية التعّرض لإلضطهاد. 
المهاجر: المهاجر هو شخص إختار أن يهاجر لدولة أخرى بحثا عن وظيفة • 

أفضل أو مستوى حياة أفضل أو بيئة تعليمية أفضل. 

2. لماذا يترك الالجئون أوطانهم؟ 

الجئو الحروب: هم أؤلئك الذين أجبروا عىل الهروب بسبب الصراعات • 

المسلّحة أو الصراعات العرقية أو اإلثنية أو اآليدلوجية أو اإلقليمية أو 

بسبب النزاعات حول الموارد تحت األرض، مثالً، الالجئين السوريين و 

الصوماليين و األفغان. 

الالجيء السياسي: هم أؤلئك الذين تّم قمعهم بواسطة األنظمة • 

الحاكمة في بلدانهم بسبب إختالف الرؤية السياسية و اآليدلوجية مثالً: 

اليمن، األكراد العراقيين و فنزويال. 

الالجئ الديني: هؤالء هم الذين غادروا أوطانهم ليتفادوا الصراع و • 

اإلضطهاد و القتل بسبب اإلختالفات الدينية مثل الجئي الروهينقا في 

ميانمار. 

الجئو المناخ: هم أؤلئك الذين فقدوا مساكنهم بسبب الكوارث • 

الطبيعية التي اليمكن التحكم فيها بواسطة اإلنسان، مثل: الفيضانات، 

الجفاف، اإلنفجارات البركانية، الزالزل و التسونامي، مثل الجئي كيريباتي. 

3. متى بدأت أزمة اللجوء؟ (تاريخ اللجوء منذ القرن العشرين)

الالجئين اليهود (1934): عندما تأسس النظام النازي في ألمانيا، فّر • 

حوالي 2.5 مليون من ألمانيا بمن فيهم اليهود هروبا من شر إضطهاد 

النازية. 
الالجئين الفلسطينيين (1948): بنى اليهود إسرائيل في إقليم فلسطين • 

الذي يحكمه البريطانيون، و فجأة فقد الفلسطينيون العرب الذين كانوا 

يقيمون هناك منذ أكثر من ألفي عام، فقدوا أرضهم. لقد أسفر هذا عن 

نزوح أكثر من 700,000 فلسطيني تركوا أوطانهم و عاشوا كالجئين في 

معسكرات في الدول المجاورة. 

الالجئين الفيتناميين (1973~1988): عندما حكم الشيوعيون فيتنام، • 

خرج أكثر من مليون شخص إىل البحر بحثا عن الحريّة. لكن مات كثيرون 

في الطريق بسبب عدم وجود دول تقبل الالجئين. 

الالجئين الروانديين (1990): الصراع بين القبائل في رواندا إنقلب إىل • 

حرب أسفرت عن 3 مليون الجيء. لقد هرب الالجئون إىل الدول المجاورة 

مثل يوغندا و زائير، لكن كثيرون ماتوا بسبب النقص في الطعام و 

األمراض الوبائية مثل الكوليرا. 

 كان هناك الجئون كثر منذ أن بدأت البشرية الحروب. تاريخ الالجئين كان  	
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حولنا منذ األزمنة القديمة، لكن منذ القرن العشرين كان إندالع الحربين 
العالمية األوىل و الثانية سببا في إجبار عشرات الماليين للجوء في كل 

العالم. خالل تلك العهود كثير من الالجئين نزحوا إىل أمريكا و بريطانيا 

للبحث عن مأوى. و بانتهاء الحرب العالمية الثانية و تأسيس األمم 

المتحدة فإن اإلتفاقية المتعلّقة بحالة الالجئين قد تّم تبّنيها و اتفق كل 

العالم عىل حماية الالجئين. اإلتفاقية أوضحت أّن األمر الطبيعي األوحد هو 

أن تقبل الدول الالجئين الذين عبروا الحدود إليها للبحث عن مالذ. 

4. كم عدد الالجئين حسب إحصائيات 2019؟ 

1% من سكان العالم: 79,5 مليون شخص، يعادل 1% من سكان العالم، • 
يعيشون كالجئيين. 

تضاعف الرقم في السنوات العشر الماضية: لقد تضاعف عدد الالجئين • 

في كل العالم خالل السنوات العشر الماضية. 

الدول التي يأتي منها أكثر الالجئين هي: سوريا، اليمن، أفغانستان، • 

جنوب السودان، ميانمار و فنزويال. 

عدد األشخاص الذين طلبوا الحماية من دول أخرى: العدد الكلّي للناس  	

الذين عاشوا كالجئيين في بلدانهم أو في بلدان أخرى خالل العقد الماضي 

منذ 2010 بسبب تهديد سالمتهم و أمنهم بلغ 100 مليون شخص. 
النقص الحاد في الغذاء و سوء التغذية: أكثر من 80% من الالجئين  	

يقيمون في دول أو أقاليم تعاني من نقص في الغذاء أو سوء التغذية، و 

كثير من هذه الدول معّرضة لخطر الكوارث و التغّير المناخي. 

5. الالجئين من األطفال و المراهقين: 

يشّكلون النصف من العدد الكلّي للالجئين: أكثر من نصف عدد • 

الالجئين قوامه من األطفال و المراهقين. بعضهم قد أجِبروا لترك أوطانهم 

مع والديهم، لكن بعضهم أصبحوا الجئين دون رفقة والديهم للهروب 
من التهديدات التي واجهوها. كل عام يغادر 10 مليون من األطفال 

و المراهقين أوطانهم وحيدين بحثا عن األمان. في كثير من األحيان 
يصبحون الجئين أيتام بعد أن انفصلوا عن والديهم خالل حياة اللجوء. 

ما الذي يهدد األطفال؟: 1/ في بعض الدول يتم إجبار األطفال ليخدموا • 
في الحروب و يصبحوا جنودا. 2/ يتم إجبارهم ليتزوجوا في سن مبّكرة. 3/ 

اآلباء أو السماسرة يبيعون األطفال، و من ثم يتم إرسال هؤالء األطفال 

للعمل في أماكن لم يألفوها أو أن يتم إجبارهم عىل العمل في المصانع 

في ظروف و بيئة عمل قاسية. 

4/ في أفريقيا و بعض بلدان آسيا يتم ممارسة الختان الفرعوني للبنات • 
الصغار. إنها عادة يتم فيها قطع جزء من فرج البنت. و هي ذات خطورة 

عىل البنات الصغار و قد تؤّدي إىل موت البنات. 

الحق في التعليم ( شاهد الفيديو عن تعليم الالجئين): أكثر من نصف • 

األطفال و المراهقين الالجئين ال يتلّقون تعليما مدرسّيا. األطفال و 



SUNHAK PEACE PRIZE

4

المراهقين المحرومين من فرص التعليم و التوظيف أقرب لممارسة 

األعمال غير القانونية في حالة اليأس. لذلك فإن توفير فرص التعليم هو 

أمر مهم لمنح الالجئين من األطفال و المراهقين فرصة لحياة جديدة. 

6. ماذا يحدث في الدول التي غادرها أهلها كالجئين؟ 

سوريا: في العام 2011 نهضت حركة مؤيّدة للديموقراطية ضد الحكم • 
الديكتاتوري الذي استمرألكثر من 40 عاما، و عندما قمعتها الحكومة 

نظمت القوى المعارضة للحكومة جيش معارض لشن الحرب ضد 

الحكومة. توّسع هذا في شكل حرب دينية بانضمام الشيعة لجانب 

نَّة مع جيش المعارضة و التي قادت إلطالة أمد الحرب  الحكومة و السُّ

األهلية و لموت مئات اآلالف من المدنيين. و مما جعل األمور تزداد سوًء 

إضمام الجماعات األصولية المتشّددة، و غرقت سوريا أكثر في الفوضى 

مما أجبر كثير من الناس لمغادرة سوريا. 

أفغانستان: لقد ظلّت أفغانستان منغمسة في الحروب، الغزو السوفيتي • 

ألفغانستان في السبعينيات من القرن الماضي، الحرب األهلية 

في أفغانستان، الحرب بين نظام طالبان و القوى التي تعارضه في 

التسعينات. غزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 نتج عنه 

حاالت لجوء عديدة وسط األفغان. لقد كان عىل األفغان األبرياء أن يعانوا 

خطر الحرب و اإلرهاب و أن يخاطروا بحياتهم تاركين وطنهم بحثا عن 

الحريّة. و بحلول عام 2019 بلغ عدد الالجئين األفغان حول العالم 2,6 

مليون شخص يعيش 95% منهم في باكستان و إيران و 30 ألف يعيشون 

في أوروبا. أفغانستان هي ثاني أكبر دولة ُتعّد مصدرا للالجئين في العالم. 

ميانمار: أقلّية الروهينقا البالغة 1,1 مليون شخص، بأغلبية مسلمة، • 

يعيشون في والية راكين غربي البالد. لقد عاشوا في ميانمار ألجيال لكن 

معظمهم بال هويّة. ألّن الدولة في ميانمار ال تمنحهم الجنسية، زاعمًة بأّن 

كل الروهينقا مهاجرون غير شرعيين من بنغالديش. و بسبب سياسات 

التفرقة هذه، فإّن شعب الروهينقا يعيشون في ظروف قاسية جدا و ال 
يستفيدون من خدمات التعليم و الصّحة التي يجدها شعب ميانمار. 

 في عام 2012 فإن التوتر بين شعب والية راكين و أغلبهم بوذيين قد • 
إشتعل بينهم و بين الروهينقا و اندلعت أعمال الشغب. في العام 2016 

عندما هاجمت جماعات مسلّحة من الروهينقا مراكز الشرطة مما نتج عنه 
بعض حاالت الموت، نّفذت القوات المسلّحة في ميانمار حاالت قمع 

عنيف في كل الروهينقا، و في أغسطس عام 2017 ُقِتَل أكثر من 400 

شخص من شعب الروهينقا. و هروبا من هذا الخطر و اإلضطراب تم 

إجبار الروهينقا ليعبروا الحدود في إتجاه بنغالديش. 
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7. ما الذي ينتظر أؤلئك الذين تركوا أوطانهم؟ 

رحلة هروب مهّددة للحياة: إّن هروب الالجئين دوما مصحوب بالخطر. إن • 

الالجئين الذين ال يحملون وثائق ثبوتية رسمّية لعبور الحدود يستعملون 

في الغالب طرق غير شرعية مثل أن يسلكوا ممرات غير رسمية أو أن 

يحصلوا عىل المساعدة من السماسرة. و نتيجة لذلك فليس أمامهم خيار 

إّال أن يعبروا أسوار األسالك الشائكة، أو أن يركبوا عىل مراكب بها ثقوب 

يتسرب منها الماء مما يهددهم بالموت غرقا. و قد يصل األمر أن يخفوا 

أنفسهم في حاويات نقل بضائع ال توجد بها ثقوب إلدخال الهواء لللتنّفس 

في سبيل بحثهم عن مالذ. لذلك فإن عدد الالجئين الذين يفقدون أرواحهم 

خالل رحلة الهروب في تزايد مستمر. 

وجهات الالجئين: في الوقت الحالي معظم الالجئين يتجهون إىل أوروبا.  	

معظم الالجئين قادمون من أفريقيا و الشرق األوسط، و بالنسبة لهم فإّن 

أوربا هي المكان األقرب و األنسب لهم ليستقروا فيه. لكن اآلن أوروبا 
بدأت توصد أبوابها أمام الالجئين. 

 مخّيمات الالجئين: معظم الالجئين يغادرون أوطانهم و هم ال يحملون • 
شيئا و بأيدي فارغة. و لحمايتهم فإن وكاالت اإلغاثة العالمية توّفر 

معسكرات و مخّيمات للال جئين. و بما أّن دول أفريقيا و الشرق األوسط 

تعتبر واحدة من أكبر مصادر الالجئين فإن هذه المعسكرات تقع في 
الدول المجاورة مثل األردن، باكستان، اثيوبيا و كينيا. مع ذلك فإن هذه 

المعسكرات مهّيأة بصورة فقيرة و من الصعب أن تتوقع أن توجد فيها 

خدمات الصحة و التعليم. و هناك فقط القليل من حصص الغذاء و المواد 

التموينية و الخيام لتقيهم األمطار و الرياح. 

البحث عن حق اللجوء: الشخص الذي يتم إضطهاده في بلده قد يطلب • 

الحماية من سلطة سيادية أخرى، و يسمى هذا البحث عن حق اللجوء. 

فقط عندما يتم قبول طلب اللجوء يمكن للالجئين الذين يصلون لبلٍد 

جديد أن يتلّقوا الحماية الرسمية من حكومة الدولة و يتمتعوا بحياة كاملة. 
لكن بصورة عامة من الصعب جدا ضمان حق اللجوء، و قد يحتاج األمر 

لسنوات حتى يتم في النهاية تصديق و تأكيد حق اللجوء. 

عودة الالجئين: (إجبار الالجئين للعودة ألوطانهم بالقّوة). إن إتفاقية • 
الالجئين تنص عىل أنه ( يجب أال يتم ترحيل أي شخص أو إعادته بالقوة 

إىل حدود أي دولة يمكن أن يتم تهديد حياته أو حريته فيها. بسبب الخلفية 

الدينية، العرق، الجنسية أو اإلنتماء السياسي أو اإلجتماعي. هذا هو أكبر 
مبدأ أساسي لحماية الالجئين في إتفاقية الالجئين و ملزمة قانونا لكل 

الدول في العالم تحت القوانين و األعراف الدولية. لكن رغم ذلك كثير من 

الدول خرقت هذه اإلتفاقية و تقوم بترحيل الالجئين بالقوة عىل حسب ما 

تقتضيه أولوية مصالحهم و عالقاتهم بدول الجوار. 
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8. ما هي الطرق التي نساعد بها الالجئين؟ 

توفير المأوى: كل الالجئين و النازحين داخل دولهم هم أناس تم إجبارهم • 
عىل ترك أوطانهم و بيوتهم. لذا فهم يحتاجون لمكان للراحة و النوم فورا. 

في كثير من األحيان يتم إستعمال الخيام كسكن إضطراري مؤّقت. لكن 

في حاالت نادرة يتم تزويد الالجئين بمواد تمكنهم من بناء مساكن بسيطة 

بأنفسهم. 

التسجيل و بطاقات الهويّة: التسجيل ليس الغرض منه هو مجّرد معرفة • 

عدد األشخاص . إن التسجيل يسمح للالجئين بالحصول عىل كثير من 
الخدمات و كذلك يساعد في لم شمل األسر المشتتة. 

الرعاية الصحّية: التطعيم، الدعم الغذائي، مكافحة األمراض القابلة • 
لإلنتشار..إلخ سيقلل ظهور كوارث أكبر و يساعد في تحسين إدارة صحة 

الالجئين العقلية كذلك. 

توفير فرص التعليم: تقديم التعليم األساسي سيعطي الالجئين أنفسهم • 
الفرصة لبناء مستقبل أفضل بجهودهم الذاتية و سيساعدهم للحصول 

عىل التعليم الثانوي في بلدانهم. 

المشاريع المدنية: منظمات غوث الالجئين بالتعاون مع المنظمات • 

السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية للدول التي تؤثر في حياة الالجئين 

بصورة مباشرة. يتم هذا من أجل تشجيع و تأكيد أن سياسات الدول و 

سلوك المواطن العادي و القوانين تلتزم و تتقّيد بالمعايير العالمية.

المعونات العاجلة: العون العاجل يجب تقديمه بالتجاوب بسرعة مع • 

الكوارث المفاجئة مثل الصراعات و الحروب و الكوارث الطبيعية و إعادة 

تشييد البنى التحتية و تقديم الحماية للالجئين 

ما هي الطرق التي نساعد بها الالجئين؟ أطرح السؤال عىل الطالّب و دعهم  	
يفّكروا و يناقشوا التجربة. 

9. المنظمات التي تساعد الالجئين: 

مفوضية األمم المتحدة لغوث الالجئين تّم تأسيسها بواسطة الجمعية • 

العامة لألمم المتحدة في العام 1949، مفوضية غوث الالجئين هي 
المنظمة التي تمثل العون العالمي للالجئين. لقد تم تفويضها لتقود 

و تنظم معايير عالمية عديدة لحماية الالجئين و رفاهيتهم. بحلول عام 
2019 ساعدت الوكالة 70.8 مليون من الالجئين و األشخاص المحتاجين 

للحماية. لقد منحت المنظمة جائزة نوبل للسالم في العام 1954 و مّرة 

أخرى في العام 1981. 

الخوذات البيضاء: الخوذات البيضاء و المعروفة رسميا بالدفاع المدني • 

السوري، تأسست في العام 2014، إنها منظمة للدفاع المدني خالل 

الحرب األهلية السورية. و عندما اشتدت الحرب األهلية في سوريا توّقفت 

مؤسسات اإلطفاء التي تديرها الحكومة عن العمل في المناطق التي 

يوجد فيها المعارضون. لذا فإّن اإلطفائيين، رجال اإلطفاء و المواطنين 

الموجوديين في األماكن المعزولة بدأوا في تكوين مؤسساتهم الخاصة 
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ألعمال األطفاء بما تبّقى من أدوات األطفاء في عام 2013، مما قاد 

لبداية أنشطة ( الخوذات البيضاء ) قاموا بصورة أساسية بإطفاء الحرائق 
التي تسببت فيها الغارات الجوية و نيران المدفعية التي تطلقها قوات 

الحكومة، و إنقاذ أولئك الذين دفنتهم أنقاض البنايات التي هّدمها 

القصف. في البداية كانوا يعملون بصورة منفصلة في مناطق مختلفة 

كفرقة إطفاء طوعية دون أن يكون لها إسم يجمعها و بصورة أساسية 
تحت إدارة منظمات الحكم الذاتي المدنية. بعد هذا بدأت كقوة دفاع 

رسمية عبر جهود العالقات العامة لمنظمات طوعية مختلفة و بدعم من 

األمم المتحدة. في العام 2016 حصلت ( الخوذات البيضاء ) عىل جائزة 

سبل كسب العيش الصحيحة. 

10. األشخاص الذين يساعدون الالجئين، فريدجوف نانسين. 

دبلوماسي و مكتشف نرويجي (1930-1861) • 

بعد الحرب العالمية األوىل و كمفّوض أعىل لإلتحاد العالمي، بدأ فريدجوف • 
نانسين مشروعا إلصدار (جواز نانسين) و هو عبارة عن جواز سفر للالجئين 

الذين ال يحملون وثائق ثبوتية و أنقذ بذلك 45 ألف الجي فيما بعد. لقد 

ساعد كذلك سجناء الحرب للعودة ألوطانهم و ساعد بهّمة أؤلئك الذين 
عانوا بسبب ما خلّفته الحرب من دمار. خالل الحرب األهلية في روسيا و 
عندما تسببت المجاعة في موت الماليين و بدأ الناجون يأكلون بعضهم 

من أعضاء األسرة، إستخدم كل ثروته الخاصة لتأسيس مركز لإلغاثة نجح 

في منع مآسي أكبر من أن تقع. و لهذا اإلنجاز فقد تم منحه جائزة نوبل 

للسالم في عام 1922. 

 

الجئة أفغانية و معلّمة. • 

سكينة يعقوبي هي مّدرسة تعلّمت في أمريكا و قد وهبت حياتها • 
لمساعدة الجئي الحرب في بلدها أفغانستان، لقد أسست المعهد 

األفغاني للتعليم في العام 1995 لتوفير فرص التعليم و التدريب 

الفني و المهني لعدد 14 مليون الجيء خالل 21 سنة. تحت حكم 

نظام طالبان و عندما كان تعليم المرأة ممنوع بشّدة قامت بتشغيل 

أكثر من 80 مدرسة سّرية تلّقى التعليم فيها حوالي 3000 بنت 
و عملت عىل تطوير حقوق اإلنسان و الوضع اإلجتماعي للنساء 
المسلمات. و لتأكيد أن تعليم النساء و األمهات هو من أهم األشياء 

األساسية التي يمكنها من إحداث التغيير في أفغانستان، ساهمت في 

توفير الدعم لهم إلعادة بناء أوطانهم عبر التعليم. و نظراً لهذه اإلنجازات تم 
منح د. سكينة يعقوبي جائزة صنهاك للسالم في العام 2017. 

11. األشخاص الذين يقومون بمساعدة الالجئين، سكينة يعقوبي.
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12. هل علينا قبول الالجئين أم رفضهم؟ 

الجدل حول قبول الالجئين: الالجئين ثروة بشرية مهّمة. عىل حسب • 

المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فإنه ليس للالجئين أثر سلبي عىل 

اإلقتصاد الكلّي في الدول األوروبية. إّن الدراسة تقول بأن الالجئين ليسوا 

عبئا عىل اإلقتصاد الوطني بل فائدة. و بناء عىل الدراسة فإنه بعد 3 أو 5 
سنوات بعد أن يتلقى الالجئون اإلعتبار من الدول التي قبلتهم ساهموا في 

زيادة الناتج القومي و إيرادات الضرائب بنسبة 1%. أكثر من ذلك فإن من 
الواجب الطبيعي أن نساعد المحتاجين ليعيشوا حياة آمنة. لو تذكرنا أننا 

جميعا يمكن أن نصبح الجئين في يوم ما فسنصبح قادرين عىل أن نتخذ 

قرارات إيجابية في أمر قبول الالجئين. 

الجدل حول رفض الالجئين: إن قبول الالجئين يضع عبء إقتصادي • 

و إجتماعي عظيم عىل الدولة. و من أجل حماية الالجئين عىل الدولة أن 
تنفق ميزانية ضخمة و التي يغطيها دافع الضرائب. أكثر من ذلك فإن 

هناك إقتراحات كثيرة بأنه لو سمح بدخول عدد كبير من الالجئين فإن 

التنافس عىل الوظائف في أوقات الركود اإلقتصادي قد يزيد. كذلك تزيد 

الجريمة و أعمال اإلرهاب بسبب تزايد اإلضطرابات اإلجتماعية لوجود 

الالجئين. إّن الدول األوروبية التي استقبلت الالجئين عىل مدى 5 أعوام 

قبل عام 2020 قد عانت أيضا ألم حاد من القتل، العنف الجنسي و أعمال 

اإلرهاب التي إرتكبها الالجئون. 

13. كيف يجب أن يكون سلوكنا تجاه الالجئين؟ 

كمواطنين عالميين: يمكن القول إن مشكلة الالجئيين ليست فقط • 

مشكلة الدول التي تعتبر مصدر الالجئين لكنها مشكلة لنا جميعا. هذا 

ألن مشكلة الالجئين أصبحت تكبر بصورة منتظمة و مؤثرة ليس فقط 

عىل دول المصدر لكن كذلك تؤثر عىل دول الجوار و عىل كل العالم. لذلك 

فمن أجل إيجاد حل لهذا األمر، يجب أن نرّكز عىل كل إقليم، و تتضافر 

القوى و الجهود بين الدولة و المنظمات غير الحكومية، نقف متضامنين 

و نعمل مع بعض بعقلية المواطنين العالميين بفهم أن كل مواطني العالم 
يحتاجون و يستحقون األمن اإلنساني و يجب إستكشاف العديد من 

الحلول. 

نحن كلنا الجئين أو ربما أصبحنا الجئين ذات يوم: عندما ننظر وراءنا • 

للتاريخ عىل المدى البعيد، فلربما كان بعض أسالفنا الجئين قدموا من 

أماكن بعيدة. أكثر من ذلك فإنه خالل حياتنا قد نصبح الجئين نحن أنفسنا 

نهرب من األخطار و العنف. كل دولة في هذا العالم عرضة ألن تصبح 

مصدرا للالجئين أو دولة تحمي الالجئين. و بهذا الفهم و الشعور نحتاج 

إلعداد طرق لنتعايش مع الالجئين. 


