
 

اْرِجُعوا اِلَي بِالَدُكم  
	  

أنتم تأتون إلى بلدنا كالجئین تبحثون عن حیاة أفضل.  

...قود، وتعلیم، وخدمات صحیة و عالجیة وغیر ذلك الكثیر أنتم تعیشون في مراكز اإلیواء، والخیم والثكنات العسكریة وبعد ذلك في بیوت وشقق منزلیة. أنتم تأملون في الحصول على سكن، ولباس، ون  

 

بالمائة من سكان بلجیكا في سن التقاعد. الكثیر منھم یتقاضون الحد األدنى  20شخص عاطل عن العمل. نحو  237.736یورو شھریاً بالضبط. في مقاطعة فالندر یوجد  1.249تواجدكم ھنا یكلفنا الكثیر : 
معدل االنتظار حوالي ثالث  :االنتظار للحصول على سكن اجتماعي عائلة على قائمة  40.000روكسل، ھناك أكثر من یورو في الشھر. في عاصمتنا، ب 1.145،80من رواتب التقاعد التي تصل فقط إلى 

والمشاكل األخرى.سنوات. أرضنا، لیست أرض الحلیب والعسل. إنھا مجتمع مزدحم بالسكان بمعدل بطالة مرتفع، مع الكثیر من المشاكل الثقافیة، واالجتماعیة   

 

سیزید من معدالت الجریمة، سیزید من معدالت البطالة وبقیة المشاكل االجتماعیة. بصدق، الشعب ھنا الیرید منكم أن تأتوا إلى بلدنا. تواجدكم ھنا  

 

ئل الرفاھیة لدینا. لھذا فإن رسالتنا كالتالي: ارجعوا إلى ي ووسابعضكم، یھربون من الحرب، والكثیر منكم لیسوا الجئین، بل تبحثون فقط عن حیاة أفضل. أنتم تریدون أن تستفیدوا من نظام األمن االجتماع
ألفضل كثیراً أن تتحملوا مسؤولیة أنفسكم، وأن تحموا عائالتكم، وزوجاتكم البلد الذي أتیتم منھ. لو كنتم حقاً ھاربین من الحرب، یمكنكم الذھاب إلى دولة جارة لتلك البلد التي أتیتم منھا. مع ھذا، ألیس من ا

	 اً أن تعدوا أنفسكم، كي تعودوا و تعیدوا بناء وطنكم ؟ كم؟ ألیست مسؤولیتكم كي تحاربوا وتدافعوا عن أنفسكم ضد "الدولة اإلسالمیة" وبقیة الجماعات الجھادیة في بلدكم؟ ألیس من األفضل كثیروأبناء

 

 

GO BACK TO YOUR OWN COUNTRY! 

You are coming to our country as an asylum seeker in search of a better life. 

You are living in refugee centers, tents and later in houses and apartments. You are hoping to receive welfare 
money, get education, free clothing and health care. 

Your presence here costs us a lot of money: € 1,249 per month to be precise. In Flanders 237.736 people are 
unemployed; almost 20% of the population in Belgium is retired – many of them have a minimum pension of only € 
1.145,80 per month; in our capital Brussels alone, more than 40.000 families are on a waiting list for social housing 
– the average waiting time is almost three years. Our land is not the land of milk and honey. It is one of the most 
densely populated regions in the world, which is already facing serious social problems. 

No support, no added value 

Past experiences teach us that mass immigration often leads to growing unsafety, unemployment and an 
additional pressure on social security. 

Contrary to what the government lies to you, the vast majority of the population finds that immigration should be 
stopped. Our message is therefore clear: not only a country has the right to protect its borders, towards its own 
citizens it has also the duty to do so. 

Go back! 

If you really are fleeing war, then you could have travelled to a neighboring country of the country you originally 
come from. However, wouldn’t it be much better to take your responsibility and take care of your family, wife and 
children in your own country? Is it not your job to defend your country against Islamic State and other jihadists? 
Wouldn’t it be much better to get yourself ready to go back to your own country to rebuild it? To ask the question 
is to answer it. 

		

	


