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 الخاتمه 

 

 الجئ  جماعي  (55) 7-2

 

قتلى  ليسوا  إنهم  .األبرياء  المواطنين  من  الضحايا  من  العديد  األهلية  الحرب  أو  الحرب  تسبب   

أجنبية  دول  إلى  وفروا  وطنهم  فقدوا  الجئون  أيًضا  هم  بل  ،  فحسب  المعركة  في  جرحى  أو  . 

 

الحرب  خالل  األوسط  الشرق  في  األوائل  الالجئون  ظهر  ،  الثانية  العالمية  الحرب  بعد   

تسميتهم  تم  .اإلسرائيلية  االستقالل  بحرب  سميت  والتي  ،  1948 عام  اإلسرائيلية  العربية   

أو  إسرائيل  في  الفلسطينية  الذاتي  الحكم  منطقة  إلى  هربوا  .الفلسطينيين  بالالجئين   

مفوضية  في  المسجلين  الفلسطينيين  الالجئين  عدد  بلغ  .ولبنان  األردن  في  الالجئين  مخيمات   

وكان  لبنان  في  لالجئين  مخيما  12 هناك  كان  .مليون  4.5 الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم   

سيئة  معيشية  ظروف  في  العيش  شخص  ألف  450 على  . 

 

الربيع " اندالع  بعد  .سوريا  في  جدد  الجئون  ولد  ،  الفلسطينيين  الالجئين  إلى  باإلضافة   

سوريا  في  للحكومة  المناهضة  والقوات  الحكومية  القوات  واجهت  ،  2011 عام  "العربي  . 

عدد  كان  .(داعش ) اإلسالمية  الدولة  استقالل  اإلسالمية  األصولية  متطرف  أعلن  ،  ذلك  على  عالوة   

من  كبيرة  أعداد  تحمل  تم  .الفلسطينيين  الالجئين  عدد  من  بكثير  أكبر  السوريين  الالجئين   

جماعيون  الجئون " كلمة  تبدو  .والعراق  سوريا  أنحاء  جميع  في  الصراع  مناطق  في  الالجئين  " 

من  كبير  عدد " باستثناء  مناسبة  كلمة  توجد  ال  لكن  .البشري  الجنس  بكرامة  تضر  وقد  سخيفة   

 ."الالجئين 

 

محلًيا  السبل  بهم  تقطعت  شخص  مليون  7.6 و  الخارج  إلى  سوري  الجئ  مليون  4.1 فر  .تقريبا  . 

جميع  في  لالجئين  اإلجمالي  العدد  خمس  احتلوا  لقد  .سوريا  سكان  مجموع  نصف  حوالي  كان   

إغاثة  أنشطة  وتعثرت  .مستنقع  في  سوريا  في  األهلية  الحرب  أصبحت  .العالم  أنحاء   

دول  مخيمات  إلى  الالجئون  وهاجر  .لالجئين  واألدوية  الغذاء  إيقاف  تم  .المحليين  الالجئين   

لديها  يكن  لم  المجاورة  البلدان  في  المخيمات  لكن  .واألردن  ولبنان  تركيا  مثل  الجوار   

الجدد  الالجئين  الستيعاب  كافية  مساحة  . 

 

رحلة  بدأوا  .للمهاجرين  صديقة  دولة  كانت  حيث  ألمانيا  إلى  الهجرة  الالجئون  حاول  لذلك   

الطبقة  من  السوريين  الالجئين  من  العديد  كان  .األقدام  على  سيًرا  ألمانيا  إلى  طويلة   

استمتعوا  ،  رأسهم  مسقط  في  كانوا  عندما  .الحضرية  المناطق  في  يعيشون  الذين  الوسطى   
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المتحضر  وغير  الوحشي  السلوك  عرفوا  ثم  .الغربي  النمط  على  والغنية  الهادئة  بالحياة   

بمجرد  .داعش  سيطرة  تحت  مدينتهم  كانت  إذا  وخائفين  خائفين  كانوا  ."اإلسالمية  الدولة " لـ   

من  .تركيا  إلى  واندفعوا  مبانيهم  كل  باعوا  ،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  خطى  سمعوا  أن   

ألمانيا  استهدفوا  تركيا  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن .  فقراء   المتوسط   األبيض   البحر   عبور   أجل   من   كافحوا   الذين   األفارقة   الالجئون   كان   ،   أخرى   ناحية   من .  فقراء   السوريون   الالجئون   يكن   لم   

كان   حياتهم   بعد   السوريون   الالجئون   يقدره   ما .  سياسيين   الجئين   السوريون   الالجئون   كان   بينما   ،   اقتصاديين   كالجئين   األفارقة   الالجئين   تصنيف   

المقربين   أصدقائهم   من   المعلومات   وجمع   الحالي   الموقع   من   للتحقق   ذكي   هاتف   باستخدام   األقدام   على   سيًرا   الغرب   يستهدفون   كانوا .  ذكيًا   هاتفًا  . 

الحدود   عبور   فيه   يمكنهم   الذي   المكان   عن   يبحثون   فإنهم   ،   الحاجز   إغالق   تم   إذا .  الالجئين   تقبل   التي   الحدودية   التفتيش   نقاط   عن   أصدقاءهم   سألوا   

الذين   بأقاربهم   اتصال   على   ظلوا   لقد .  يتابعونهم   كانوا   الذين   واألقارب   األصدقاء   إلى   المعلومات   هذه   بنقل   قاموا .  قانوني   غير   بشكل   ولكن   بأمان   

لهم   بالنسبة   الحياة   شريان   بمثابة   الذكي   الهاتف   كان .  لالستقرار   جيًدا   مكانًا   طالبين   ،   أوروبا   إلى   بالفعل   هاجروا  . 

 

االقتصادي   العبء   يكن   لم   لالجئين   الحكومة   رفض   سبب .  حد   أقصى   إلى   وصلت   األوروبية   الدول   في   الالجئين   قبول   على   القدرة   فإن   ،   ذلك   ومع   

من   العديد   هناك   كان .  المجتمع   في   انتشر   الذي   اإلسالمي   اإلرهاب   من   الخوف   أو   المهاجرين   من   كبير   عدد   قبل   من   البطالة   من   الخوف   بل   ،   فقط   

مرتفعًا   األفارقة   المسلمين   المهاجرين   من   الثاني   الجيل   بطالة   معدل   كان .  أوروبا   في   الكبرى   المدن   ضواحي   في   استقروا   الذين   األفارقة   الالجئين  . 

اليمين   قوى   ليون األص   األوروبيون   المواطنون   أيد .  المدينة   في   انتحارية   تفجيرات   ونفذوا   يائسين   أصبحوا .  اإلسالمي   بالتطرف   الشباب   بعض   تأثر   

اإلسالم   رهاب   وأصبحوا   المهاجرين   أبعدوا   لقد .  المتطرف  . 
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