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.. أزمـــة أوروبيـــة جديـــدة  الالجئـــون األوكرانيـــون 
تلـــوح فـــي األفـــق

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري

منـذ اللحظـات األولـى لقـرع طبـول الحـرب بين روسـيا 

االتحـاد  أروقـة  داخـل  المخـاوف  تفاقمـت  وأوكرانيـا، 

علـى  لألزمـة  المحتملـة  التداعيـات  بشـأن  األوروبـي 

أوكرانيـا وعمـوم أوروبـا، واحتـل ملـف الالجئيـن صـدارة 

وأن  ما  سـيَّ ال  الشـأن،  هـذا  فـي  األوروبـي  االهتمـام 

موجـة الالجئيـن األوكرانييـن التـي تمخضـت عـن األزمة 

الحـرب  منـذ  أوروبـا  تاريـخ  فـي  األكبـر  ُتعـد  األوكرانيـة 

العالميـة الثانيـة؛ حيث تجاوز عدد الالجئين األوكرانيين 

العمليـات  بـدء  4 مالييـن شـخص منـذ  يربـو علـى  مـا 

العسـكرية، في 24 فبراير 2022، وتشـير تقديرات االتحاد 

مالييـن   7 إلـى  سـيصل  العـدد  هـذا  أن  إلـى  األوروبـي 

الالجئيـن  غالبيـة  بـأن  المتحـدة  األمـم  وأفـادت  الجـئ، 

مـن األطفـال والنسـاء؛ إذ ُيمنـع الذكـور الذيـن تتـراوح 

أوكرانيـا؛  مغـادرة  مـن  عاًمـا   )60  -  18( بيـن  أعمارهـم 

بموجـب  اإللزامـي،  العسـكري  للتجنيـد  ويخضعـون 

زيلينسـكي".  "فالديميـر  األوكرانـي  الرئيـس  قـرار 

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

دول الجــوار تســتحوذ علــى نصيــب 
األســد مــن الالجئيــن األوكرانييــن

الالجئيـــن  لغـــوث  األوروبـــي  الســـباق  ضـــوء  فـــي 

صـــدارة  األوكرانـــي  الجـــوار  دول  ـــت  احتلَّ األوكرانييـــن، 

المشـــهد، إذ تشـــترك أوكرانيـــا فـــي حدودهـــا البريـــة مـــع 

أربـــع دول أعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبـــي، هـــي: رومانيـــا، 

وســـلوفاكيا، والمجـــر، وبولنـــدا، باإلضافـــة إلـــى حدودهـــا 

الجنوبيـــة مـــع مولدوفـــا؛ حيـــث عمـــدت تلـــك الـــدول 

ـــذ  ـــى إقـــرار ُجملـــة مـــن اإلجـــراءات لغـــوث الالجئيـــن من إل

ـــل  اإلرهاصـــات األولـــى لألزمـــة األوكرانيـــة، والتـــي ُتمثِّ

أوروبـــا  دول  واجهتـــه  لوجســـتي   
ٍ
تحـــد أكبـــر  بدورهـــا 

مـــن  كلٌّ  فقامـــت  الحديـــث،  العصـــر  فـــي  الشـــرقية 

بولنـــدا ورومانيـــا بتدشـــين مراكـــز الســـتقبال الالجئيـــن 

األوكرانييـــن تصـــل ســـعتها إلـــى مليـــون شـــخص، فيمـــا 

أنشـــأت المجـــر وســـلوفاكيا مرافـــق مماثلـــة تســـتوعب 
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نحـــو 600 ألـــف، و500 ألـــف شـــخص علـــى الترتيـــب، كمـــا 

عمـــدت بعـــض الـــدول األوروبيـــة إلـــى تدشـــين مالجـــئ 

مؤقتـــة لالجئيـــن، وأماكـــن مخصصـــة لإلقامـــة علـــى 

المدييـــن القصيـــر والطويـــل. 

هــذا، وقــد أعلنــت الــدول األوروبيــة "سياســة الحــدود 

ــي عــن  المفتوحــة" أمــام الالجئيــن األوكرانييــن، والتخلِّ

شــرط ســلبية اختبــار فيــروس كورونــا لهــم، وعمــدت 

تلــك الــدول إلــى تعبئــة جيوشــها الوطنيــة لمســاعدة 

الالجئيــن الوافديــن فــي مراكــز االســتقبال المؤقتــة 

األوروبيــة  الحــدود  طــول  علــى  إنشــاؤها  تــّم  التــي 

األوكرانيــة المشــتركة. 

أولًا: بولندا.. أرض آمنة لالجئين األوكرانيين

الســامية  المفوضيــة  عــن  الصــادرة  التقاريــر  تشــير 

بولنــدا  أن  إلــى  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم 

وحدهــا اســتقبلت مــا يربــو علــى نصــف عــدد الالجئيــن 

الســتقبال  مراكــز  بتدشــين  وقامــت  األوكرانييــن، 

وإيــواء الالجئيــن علــى طــول حدودهــا المشــتركة مــع 

وارســو  وخففــت  ميــل،   300 نحــو  والبالغــة  أوكرانيــا، 

القيــود المفروضــة علــى حدودهــا، وســمحت لجميــع 

األوكرانييــن الفاريــن مــن الحــرب بدخــول أراضيهــا، حتــى 

ا  أولئــك الذيــن ليــس لديهــم أي وثائــق رســمية؛ نظــًر

وألغــت  األوكرانــي،  الداخــل  فــي  األوضــاع  لخطــورة 

كورونــا.  فيــروس  اختبــار  بســلبية  الخــاص  شــرطها 

الســـلطات  علـــى  اإلغاثـــة  جهـــود  تقتصـــر  ولـــم 

المواطنـــون  شـــارك  وإنمـــا  فحســـب،  البولنديـــة 

ــا  ــي مقدمتهـ ــة، وفـ ــات الدوليـ ــون والمنظمـ البولنديـ

اإلغاثـــة،  مـــواد  توفيـــر  فـــي  األحمـــر،  الصليـــب 

مـــن  والعديـــد  واألدويـــة،  الصحيـــة،  والخدمـــات 

هـــذا،  والغـــذاء.  كالمالبـــس،  الماديـــة،  االحتياجـــات 

وقـــد أعلـــن ســـكان العاصمـــة البولنديـــة وارســـو عـــن 

توافـــر نحـــو 2500 شـــقة يمكـــن لالجئيـــن اإلقامـــة بهـــا، 

وتـــّم نشـــر دليـــل بأماكـــن الفنـــادق والمنـــازل الُمتاحـــة 

لالجئين عبر شبكة اإلنترنت.   

لنحـــو  ُتعـــد موطًنـــا  بولنـــدا  أن  إلـــى  وتجـــدر اإلشـــارة 

األراضـــي  إلـــى  منهـــم  العديـــد  فـــّر  أوكرانـــي،  مليـــون 

جزيـــرة  لشـــبه  روســـيا  ضـــم  أعقـــاب  فـــي  البولنديـــة 

القـــرم عـــام 2014، وتشـــير تقديـــرات األمـــم المتحـــدة إلـــى 

احتماليـــة انضمـــام مـــا يصـــل إلـــى ثالثـــة مالييـــن أوكرانـــي 

إليهـــم جـــراء العمليـــات العســـكرية الراهنـــة. 

ثانًيا: رومانيا.. تضامن شعبي قوي

ـــل رومانيـــا الوجهـــة الثانيـــة لالجئيـــن األوكرانييـــن  ُتمثِّ

الوافديـــن  الالجئيـــن  عـــدد  تجـــاوز  إذ  بولنـــدا؛  بعـــد 

ـــو علـــى نصـــف مليـــون شـــخص، وُقوبـــل  إليهـــا مـــا يرب

بـــل 
ِ
ق مـــن  حـــار  بترحيـــب  األوكرانيـــون  الالجئـــون 

 ســـواء؛ 
ٍ
الســـلطات الرومانيـــة والشـــعب علـــى حـــد

لت لجنـــة ترحيـــب مؤقتـــة مكونـــة مـــن  حيـــث تشـــكَّ

الســـلطات الرومانيـــة، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، 

لمقابلـــة  والمواطنيـــن  الكنســـية،  والجماعـــات 

المتطوعـــون  واصطـــف  األوكرانييـــن،  الالجئيـــن 

لهـــم.  المجانيـــة  واإلقامـــة  الغـــذاء  لتقديـــم 

ورغـــم أن بوخارســـت أبـــدت تضامنهـــا مـــع الحكومـــة 

مجـــال  فـــي  الدعـــم  تقديـــم  خـــالل  مـــن  األوكرانيـــة 

األمـــن الســـيبراني، فـــإن جهودهـــا فـــي إغاثـــة الالجئيـــن 

إلـــى  تـــرق  لـــم  لهـــم  المالئـــم  المســـكن  وتوفيـــر 

ـــا الشـــرقية، وإنمـــا  مســـتوى نظرائهـــا مـــن دول أوروب

تفوقـــت جهـــود اإلغاثـــة الشـــعبية علـــى الحكوميـــة 

فـــي هـــذا الشـــأن، فعمـــد المواطنـــون الرومانيـــون إلـــى 

أعلنــت الــدول األوروبيــة "سياســة الحــدود 
ــي  المفتوحــة" أمــام الالجئيــن األوكرانييــن، والتخلِّ
كورونــا،  فيــروس  اختبــار  ســلبية  شــرط  عــن 
وعمــدت إلــى تعبئة جيوشــها الوطنية لمســاعدة 
االســتقبال  مراكــز  فــي  الوافديــن  الالجئيــن 
المؤقتــة التــي تــّم إنشــاؤها علــى طــول الحــدود 

المشــتركة. األوكرانيــة  األوروبيــة 
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التواصـــل مـــع جيرانهـــم األوكرانييـــن مباشـــرة عبـــر 

ـــم المســـاعدات  منصـــات التواصـــل االجتماعـــي لتقدي

ــم.  ــة لهـ الالزمـ

ثالثًـــا: مولدوفـــا.. مقـــر مؤقـــت لالجئيـــن 
األوكرانييـــن

مولدوفـــا،  فـــي  االقتصاديـــة  األوضـــاع  تـــردي  رغـــم 

باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أفقـــر الـــدول األوروبيـــة، تدفـــق 

إليهـــا مـــا يتجـــاوز 394 ألـــف الجـــئ أوكرانـــي، لتصبـــح 

بعـــد  األوكرانييـــن  لالجئيـــن  الثالثـــة  الوجهـــة  بذلـــك 

حـــاالت  لثلثـــي  بالنســـبة  ولكنهـــا  ورومانيـــا،  بولنـــدا 

ـــن  ـــم تعـــدو كونهـــا محطـــة اســـتراحة لالجئي اللجـــوء ل

األوكرانييـــن فـــي طريقهـــم إلـــى دول االتحـــاد األوروبـــي، 

ويـــؤول ذلـــك بصفـــة رئيســـة إلـــى تفاقـــم المخـــاوف 

ما  مـــن عمليـــة روســـية وشـــيكة فـــي مولدوفـــا، ال ســـيَّ

فـــي أعقـــاب إعـــالن رئيســـة البـــالد "مايـــا ســـاندو" حالـــة 

ــالد.  ــوي للبـ ــال الجـ ــالق المجـ ــوارئ، وإغـ الطـ

وفيمـــا يخـــص جهـــود تشيســـيناو فـــي غـــوث الالجئيـــن 

نحـــو 4 مالييـــن دوالر  تنفـــق مولدوفـــا  األوكرانييـــن، 

يومًيـــا لدعـــم الالجئيـــن األوكرانييـــن، كمـــا ســـمحت 

لألوكرانييـــن بدخـــول البـــالد بوثائـــق الهويـــة الوطنيـــة 

فقـــط دون جـــوازات ســـفر، وتخّلـــت عـــن الشـــروط 

الخاصـــة بتقديـــم شـــهادة التطعيـــم ضـــد فيـــروس 

الصلـــة،  ذات  االختبـــارات  ســـلبية  ثبـــوت  أو  كورونـــا 

مـــت خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة لالجئيـــن، هـــذا  كمـــا قدَّ

باإلضافـــة إلـــى الجهـــود الشـــعبية فـــي غـــوث الالجئيـــن؛ 

حيـــث عـــرض العديـــد مـــن المواطنيـــن عبـــر منصـــات 

التواصـــل االجتماعـــي توفيـــر المســـكن والمالبـــس 

والغـــذاء لألوكرانييـــن الفاريـــن مـــن الحـــرب. 

رابًعـــا: المجـــر .. العـــدول عـــن الموقـــف 
المناهـــض للهجـــرة

المناهـــض  المجـــر  موقـــف  مـــن  النقيـــض  علـــى 

البرلمـــان  دفـــع  والـــذي  الســـابق،  فـــي  للهجـــرة 

األوروبـــي للتباحـــث بشـــأن اتخـــاذ إجـــراءات تأديبيـــة 

للمهاجريـــن،  المناهضـــة  المجـــر  سياســـة  ضـــد 

األوكرانييـــن  أمـــام  حدودهـــا  بودابســـت  فتحـــت 

الرابعـــة  الوجهـــة  لتصبـــح  الحـــرب،  مـــن  الفاريـــن 

يربـــو  مـــا  اســـتقبلت  حيـــث  األوكرانييـــن؛  لالجئيـــن 

علـــى 390 ألـــف الجـــئ فـــي غضـــون شـــهر مـــن انـــدالع 

أوكرانيـــا.   فـــي  الروســـية  العســـكرية  العمليـــة 

ورغـــم عـــزوف بودابســـت عـــن إرســـال مســـاعدات 

أقـــرت ُجملـــة مـــن  إلـــى كييـــف، فإنهـــا  عســـكرية 

اإلجـــراءات لدعـــم الالجئيـــن، وذلـــك عبـــر العـــدول 

عـــن بعـــض قواعـــد الهجـــرة الصارمـــة الخاصـــة 

الذيـــن ال  أمـــام األوكرانييـــن  الحـــدود  بهـــا، وفتـــح 

تطعيـــم  شـــهادات  أو  رســـمية  وثائـــق  يحملـــون 

ضـــد فيـــروس كورونـــا. 

خامًسا: سلوفاكيا

ُتعـــد الوجهـــة السادســـة لالجئيـــن األوكرانييـــن؛ إذ تجـــاوز 

عـــدد الالجئيـــن األوكرانييـــن الوافديـــن إليهـــا 300 ألـــف 

ــن،  ــع الالجئيـــن األوكرانييـ ــد رحبـــت بجميـ شـــخص، فقـ

نقدًيـــا  دعًمـــا  الســـلوفاكية  الماليـــة  وزارة  مـــت  وقدَّ

قـــدره 200 يـــورو شـــهريًّا لجميـــع المنـــازل والمؤسســـات 

الســـلوفاكية التـــي تســـتضيف مواطًنـــا أوكرانًيـــا، كمـــا 

100 يـــورو شـــهريًّا لمـــن  مـــت منحـــة ماليـــة قدرهـــا  قدَّ

ــا.   ــن أوكرانيـ ــن مـ ــال الالجئيـ ــتقبل األطفـ يسـ

ــة  ــة الثالثـ ــد الوجهـ ــا تُعـ ــم أن مولودفـ رغـ
ـــم تعـــدو كونهـــا  لالجئيـــن األوكرانييـــن، فإنهـــا ل
مجـــرد محطـــة اســـتراحة لالجئيـــن األوكرانييـــن 
األوروبـــي،  االتحـــاد  دول  إلـــى  طريقهـــم  فـــي 
تفاقـــم  إلـــى  رئيســـة  بصفـــة  ذلـــك  ويـــؤول 
روســـية  عســـكرية  عمليـــة  مـــن  المخـــاوف 

وشـــيكة فـــي مولدوفـــا.
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خطــة  المؤقتــة"..  الحمايــة  "آليــة 
الالجئيــن لغــوث  أوروبيــة 

شـــهد االتحـــاد األوروبـــي خـــالل الســـنوات القليلـــة 

المهاجريـــن  مـــن  متالحقـــة  موجـــات  الُمنصرمـــة 

والالجئيـــن؛ إذ تفاقمـــت أزمـــة اللجـــوء فـــي االتحـــاد 

األوروبـــي منـــذ عـــام 2015، وزادت وطأتهـــا خـــالل العـــام 

الماضـــي 2021، مـــع موجـــة الالجئيـــن األفغـــان جـــراء 

ســـقوط كابـــول فـــي أيـــدي حركـــة طالبـــان، باإلضافـــة 

إلـــى أزمـــة الالجئيـــن العالقيـــن علـــى الحـــدود البولنديـــة-

األزمـــات  مـــن  النقيـــض  علـــى  ولكـــن  البيالروســـية، 

ســـالفة الذكـــر، فـــإن أزمـــة الالجئيـــن األوكرانييـــن هـــي 

األكبـــر مـــن نوعهـــا منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

يتمتعـــون  األوكرانييـــن  فـــإن  ذلـــك  علـــى  عـــالوًة 

ـــدون تأشـــيرة،  ـــى منطقـــة شـــنجن ب ـــزة الدخـــول إل بمي

ــن  ــة، ومـ ــورة قانونيـ ــا بصـ ــو 90 يوًمـ ــا نحـ ــة بهـ واإلقامـ

ـــّم، فـــإن بروكســـل ال يمكنهـــا وقـــف تدفـــق الموجـــة  ث

الراهنـــة مـــن الالجئيـــن إلـــى أراضيهـــا، ومـــن الجديـــر 

ـــل ســـابقة هـــي  بالذكـــر أن الحـــرب فـــي أوكرانيـــا تمثِّ

األولـــى مـــن نوعهـــا لدولـــة مجـــاورة لالتحـــاد األوروبـــي، 

وُمعفـــاة مـــن شـــروط تأشـــيرة شـــنجن. 

وفـــي إطـــار مســـاعي االتحـــاد األوروبـــي للتعاطـــي 

دائـــم  حـــل  وتقديـــم  المـــأزوم،  الوضـــع  هـــذا  مـــع 

يوًمـــا،   90 الــــ  حـــد  نفـــاد  بمجـــرد  الالجئيـــن  لهـــؤالء 

قامـــت بروكســـل فـــي مطلـــع مـــارس 2022،  بتفعيـــل 

آليـــة لـــم يســـبق اســـتخدامها مـــن قبـــل فـــي ربـــوع 

دول الكتلـــة كافـــة، والتـــي ُتعـــرف بــــ "آليـــة الحمايـــة 

 ،)temporary protection mechanism( "المؤقتـــة

ـــان أزمـــة الجئـــي كوســـوفو  والتـــي تّمـــت بلورتهـــا إبَّ

ــم  ــام 2001؛ بهـــدف تقديـ ــروب يوغوســـالفيا عـ ــراء حـ جـ

الحـــرب  لالجئـــي  الفوريـــة  والحمايـــة  المســـاعدة 

مؤقًتـــا؛ إذ ُتســـهم هـــذه اآلليـــة فـــي التحايـــل علـــى 

إجـــراءات اللجـــوء األوروبيـــة الُمثقلـــة بالتعقيـــدات، 

وتوفـــر بدورهـــا مســـاًرا ســـريًعا ومبســـًطا للحصـــول 

علـــى الحمايـــة داخـــل االتحـــاد األوروبـــي. 

ومـــن المقـــرر أن ُيمنـــح الالجئـــون األوكرانيـــون بموجـــب 

تلـــك اآلليـــة تصاريـــح إقامـــة مؤقتـــة داخـــل االتحـــاد 

األوروبـــي لمـــدة عـــام واحـــد علـــى األقـــل، وهـــي فتـــرة 

يمكـــن تمديدهـــا عاميـــن إضافييـــن فـــي حـــال اســـتمرار 

األوكرانيـــة،  األراضـــي  علـــى  العســـكرية  العمليـــات 

ـــن حـــق النفـــاذ  ـــح الالجئي ـــك فإنهـــا تمن ـــى ذل عـــالوًة عل

إلـــى ســـوق العمـــل داخـــل االتحـــاد، والوصـــول إلـــى 

ــا  مزايـــا خدمـــات الرعايـــة االجتماعيـــة، وفـــي مقدمتهـ

اإلســـكان، والرعايـــة الطبيـــة، والخدمـــات التعليميـــة. 

ــة  ــل أي دولـ بـ
ِ
ــن ق ــة مـ ــة المؤقتـ ــح الحمايـ ــذا، وُتمنـ هـ

فـــي االتحـــاد األوروبـــي، وليـــس الدولـــة التـــي تطأهـــا 

الحمايـــة  "آليـــة  تســـتند  حيـــث  أوًلا؛  الالجـــئ  قـــدم 

المؤقتـــة" لعـــام 2001 إلـــى سياســـة "تـــوازن الجهـــود" 

بيـــن دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي اســـتضافة الالجئيـــن، 

ـــل تحـــوًلا صارًخـــا عـــن أزمـــة الهجـــرة التـــي  بمـــا يمثِّ

الـــدول  شـــهدتها أوروبـــا عـــام 2015؛ حيـــث عارضـــت 

األوروبيـــة حينهـــا سياســـة تقاســـم األعبـــاء، وتركـــت 

الـــدول الســـاحلية المطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط فـــي 

ــن  ــات المهاجريـ ــة موجـ ــة لمواجهـ ــوط األماميـ الخطـ

والالجئيـــن مـــن إفريقيـــا والشـــرق األوســـط، األمـــر 

ـــد مـــن  ـــدروه كاهـــل تلـــك البلـــدان بالعدي الـــذي أثقـــل ب

األعبـــاء، ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن شـــركات الســـكك 

الحديديـــة فـــي ألمانيـــا، والنمســـا، وفرنســـا، وبلجيـــكا 

ــن  ــة لالجئيـ ــر مجانيـ ــرة تذاكـ ــة األخيـ ــي اآلونـ ــت فـ مـ قدَّ

األوكرانييـــن الراغبيـــن فـــي عبـــور دول القـــارة. 

إن االتحـــاد األوروبـــي ال يمكنـــه وقـــف 
تدفــــــق الـمـوجــــة الـراهـنــــــة مـــن الالجـئـيــــــن 
إلـــى األراضــــــي األوروبـيــــــة؛ حيــــــث يـتـمـتــــع 
إلـــى منطقـــة  الدخـــول  بميـــزة  األوكرانيـــون 
شـــنجن بـــدون تأشـــيرة، واإلقامـــة بهـــا نحـــو 

90 يوًمـــا بصـــورة قانونيـــة.
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ــرة  ــات الهجـ ــة أزمـ ــة لمعالجـ ورغـــم الجهـــود األوروبيـ

واللجـــوء منـــذ موجـــة اللجـــوء الســـورية عـــام 2015، فـــإن 

وجنـــوب  دول شـــرق  بيـــن  العميقـــة  االنقســـامات 

أوروبـــا حالـــت دون إحـــراز تقـــدم فـــي هـــذا الشـــأن، 

ولكـــن يـــؤول اإلســـراع فـــي تفعيـــل تدابيـــر الحمايـــة 

المؤقتـــة فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى مســـاعي بروكســـل 

أجمـــع  العالـــم  إلـــى  رســـالة  بعـــث  إلـــى  الحثيثـــة 

"متحـــد ومتضامـــن"  األوروبـــي  االتحـــاد  أن  مفادهـــا 

فـــي مواجهـــة روســـيا، فضـــًلا عـــن أن أزمـــة الالجئيـــن 

الســـوريين عـــام 2015، والمناوشـــات الالحقـــة مـــع تركيـــا 

فـــي  قـــد ســـاهمت  الشـــأن  فـــي هـــذا  وبيالروســـيا 

ـــا،  بلـــورة تدابيـــر االســـتعداد ألزمـــات اللجـــوء فـــي أوروب

ــر  ــذار المبكـ ــات اإلنـ ــي آليـ ــتثمارات فـ ــز االسـ ــر تعزيـ عبـ

والتنبـــؤ، باإلضافـــة إلـــى زيـــادة التفويضـــات الممنوحـــة 

ــرة،  ــؤون الهجـ ــي شـ ــة فـ ــوكاالت المختصـ لبعـــض الـ

ــدود  ــرس الحـ ــة لحـ ــة األوروبيـ ــا الوكالـ ــي مقدمتهـ وفـ

وخفـــر الســـواحل "فرونتكـــس" )Frontex(، ووكالـــة 

االتحـــاد األوروبـــي للجـــوء )EUAA(، ووكالـــة االتحـــاد 

األوروبـــي للتعـــاون فـــي إنفـــاذ القانـــون )اليوروبـــول 

– Europol(، بمـــا يخـــول لهـــم التدخـــل فـــي أزمـــات 

الهجـــرة واللجـــوء، وبنـــاء القـــدرات الالزمـــة لمعالجـــة 

ــن.  ــداد الالجئيـ ــي أعـ ــة فـ ــادة المفاجئـ الزيـ

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن "آليـــة الحمايـــة المؤقتـــة" 

ألنهـــا  نظـــًرا  االنتقـــادات؛  مـــن  بُجملـــة  ُقوبلـــت 

يتمتعـــون  الذيـــن  المواطنيـــن  علـــى  اقتصـــرت 

األوكرانيـــة فقـــط، وتجاهلـــت قطاًعـــا  بالجنســـية 

عريًضـــا مـــن أولئـــك الذيـــن يمتلكـــون تصاريـــح إقامـــة 

مؤقتـــة فـــي أوكرانيـــا، والذيـــن قدرتهـــم المنظمـــة 

الدوليـــة للهجـــرة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة قبـــل بـــدء 

ألـــف   470 بنحـــو  الروســـية  العســـكرية  العمليـــات 

الموســـميون  العمـــال  وفـــي صدارتهـــم  نســـمة، 

والطـــالب األجانـــب الذيـــن يدرســـون فـــي الجامعـــات 

األوكرانيـــة؛ إذ ُيســـمح لهـــم بالدخـــول إلـــى األراضـــي 

ألوطانهـــم،  إلعادتهـــم  تمهيـــًدا  فقـــط  األوروبيـــة 

ُتفيـــد بتعـــرُّض  التـــي  التقاريـــر  كمـــا وردت بعـــض 

هـــؤالء األشـــخاص لمعاملـــة تمييزيـــة علـــى الحـــدود 

األراضـــي  إلـــى  وإعادتهـــم  األوروبيـــة،  األوكرانيـــة 

األوكرانيـــة رغـــم دعـــوة بروكســـل حـــرس الحـــدود 

علـــى جانبـــي الحـــدود بيـــن أوكرانيـــا واالتحـــاد األوروبـــي 

بدخـــول  الحـــرب  مـــن  الفاريـــن  بالســـماح لجميـــع 

األراضـــي األوروبيـــة بغـــض النظـــر عـــن الجنســـية 

أو العـــرق. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أفـــاد بعـــض الخبـــراء 

المؤقتـــة"  "الحمايـــة  إجـــراءات  بـــأن  االقتصادييـــن 

ُتثقـــل كاهـــل االتحـــاد األوروبـــي بمليـــارات الـــدوالرات، 

ميزانيـــة  تقليـــص  إلـــى   بروكســـل  تدفـــع  وقـــد 

الهجـــرة واللجـــوء الحاليـــة. 

تدابيـــر  تفعيـــل  فـــي  اإلســـراع  يـــؤول 
الحمايـــة المؤقتـــة فـــي الوقـــت الراهـــن إلـــى 
فـــي  الحثيثـــة  األوروبـــي  االتحـــاد  مســـاعي 
بعـــث رســـالة إلـــى العالـــم أجمـــع مفادهـــا أن 
االتحـــاد األوروبـــي "متحـــد ومتضامـــن" فـــي 

روســـيا. مواجهـــة 
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ازدواجية المعايير .. تباين االستجابة 
األوروبية ألزمات الالجئين

كشـــفت األزمـــة األوكرانيـــة عـــن ازدواجيـــة واضحـــة فـــي 

ـــى  ـــن، عـــالوًة عل ـــة إزاء ملـــف الالجئي ـــر األوروبي المعايي

العنصريـــة المتأصلـــة فـــي المعســـكر الغربـــي، فعلـــى 

النقيـــض مـــن سياســـات الـــدول الغربيـــة المناهضـــة 

الصـــراع  مناطـــق  مـــن  اللجـــوء  وموجـــات  للهجـــرة 

فـــي الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا منـــذ أزمـــة الالجئيـــن 

ـــة العـــام  ـــج األزمـــة األفغاني الســـوريين عـــام 2015، وتأجُّ

الماضـــي، أظهـــرت تلـــك الـــدول تعاطًفـــا منقطـــع 

النظيـــر تجـــاه الالجئيـــن األوكرانييـــن، واســـتقبلتهم 

بحفـــاوة بالغـــة، رغـــم التبايـــن الواضـــح فـــي أعـــداد 

ــو  ــام 2015؛ إذ يربـ ــة بعـ ــة مقارنـ ــن الراهنـ ــة الالجئيـ موجـ

مـــن  يتدفقـــون  الذيـــن  األوكرانييـــن  الالجئيـــن  عـــدد 

ــاف  ــة أضعـ ــى ثالثـ ــي علـ ــاد األوروبـ ــى االتحـ ــا إلـ أوكرانيـ

نظرائهـــم الســـوريين بيـــن عامـــي 2015 و2016، والذيـــن 

عـــدد  وهـــو  الجـــئ،  مليـــون   1.5 بنحـــو  حينهـــا  روا  ُقـــدِّ

األراضـــي  إلـــى  فـــروا  الذيـــن  األوكرانييـــن  الالجئيـــن 

انـــدالع  مـــن  األول فقـــط  األســـبوع  فـــي  األوروبيـــة 

العمليـــة العســـكرية الروســـية. 

لـــت التدابيـــر األوروبيـــة الراهنـــة لغـــوث الالجئيـــن  ومثَّ

ــات  ــة بالسياسـ ــا مقارنـ ــا صارًخـ األوكرانييـــن تناقًضـ

موجـــة  مواجهـــة  فـــي  بروكســـل  أقّرتهـــا  التـــي 

ــاد  ــا االتحـ ــا دعـ ــام 2015، حينمـ ــوريين عـ الالجئيـــن السـ

ـــى  ـــي اللجـــوء لمـــدة تصـــل إل ـــي الحتجـــاز طالب األوروب

ـــات اللجـــوء الخاصـــة  ا، بدعـــوى عـــرض طلب 18 شـــهًر

مخاطـــر  وتفـــادي  أمنيـــة   
ٍ
لـــدواع للتدقيـــق  بهـــم 

التـــي  الـــدول  أن  أيًضـــا  المفارقـــة  اإلرهـــاب. ومـــن 

كانـــت أكثـــر مناهضـــة لموجـــات الالجئيـــن عـــام 2015، 

ومعـــاداة  العنصريـــة  العـــام  خطابهـــا  ويشـــوب 

ــتقباًلا  ــر اسـ ــدول األكثـ ــة الـ ــّدرت قائمـ ــب، تصـ األجانـ

لالجئيـــن األوكرانييـــن حالًيـــا، وهـــي: بولنـــدا والمجـــر 

ورومانيـــا.  وســـلوفاكيا 

ما ما  وُتعد بولندا المثال األبرز في هذا الصدد؛ ال سيَّ

يتعلـق بأزمتهـا مـع بيالروسـيا أواخـر عـام 2021، بشـأن 

والعراقييـن  األفغـان  اللجـوء  وطالبـي  المهاجريـن 

البيالروسـية؛  البولنديـة  الحـدود  علـى  العالقيـن 

هـؤالء  باسـتدراج  مينسـك  وارسـو  اتهمـت  حيـث 

عقوبـات  علـى  انتقامـي  كـرد  وتسـليحهم  الالجئيـن 

حـرس  َتعاَمـل  ثـّم،  ومـن  ضدهـا،  األوروبـي  االتحـاد 

الالجئيـن  هـؤالء  مـع  بوحشـية  البولنديـون  الحـدود 

الذيـن تقطعـت بهـم الُسـبل فـي ظـروف ُيرثـى لهـا، 

ظـل  فـي  مـأوى  ودون  جوًعـا  يتضـّورن  كانـوا  حيـث 

شـخًصا   19 وفـاة  إلـى  أفضـى  ممـا  القـارص،  البـرد 

منهـم. وفـي هـذا اإلطـار، أقامـت وارسـو سـياًجا مـن 

األسـالك الشـائكة، وشـرعت فـي بنـاء جـدار حـدودي 

بطـول 186 كيلومتـًرا لمنـع دخـول طالبـي اللجـوء مـن 

بيالروسـيا، وتبّنت تشـريًعا يسمح بطرد أي شخص 

وال  نظاميـة،  غيـر  بصـورة  البولنديـة  الحـدود  يعبـر 

تعـزى تلـك السياسـات المناهضـة للهجـرة إلـى أزمة 

الحـدود مـع بيالروسـيا فحسـب، وإنمـا ترفض بولندا 

اسـتقبال الالجئيـن حتـى قبـل تلـك األزمـة؛ ففـي عـام 

2020، منحـت وارسـو وضـع اللجـوء لــ 161 شـخًصا فقط 

بطلبـات  إليهـا  تقدمـوا  أشـخاص   2803 إجمالـي  مـن 

لجـوء، كمـا احتجـزت أعـداًدا كبيـرة مـن طالبـي اللجـوء 

-غيـر األوكرانييـن- خـالل العـام الجـاري 2022، حيـث بلـغ 

نحـو   ،2022 ينايـر  لديهـا خـالل شـهر  المحتجزيـن  عـدد 

بــ 122 شـخًصا كانـوا رهـن  1675 طالـب لجـوء مقارنـة 

االحتجـاز علـى مـدار عـام 2020 بأكملـه. 

عــلــى الــنــقــيــض مـــن ســيــاســات الـــدول 
اللجوء  وموجات  للهجرة  المناهضة  الغربية 
ج  منذ أزمة الالجئين السوريين عام 2015، وتأجُّ
األزمة األفغانية العام الماضي، أظهرت تلك 
الدول تعاطًفا منقطع النظير تجاه الالجئين 

األوكرانيين، واستقبلتهم بحفاوة بالغة.
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وال تقتصـــر االزدواجيـــة األوروبيـــة علـــى التفرقـــة بيـــن 

الالجئيـــن األوروبييـــن وغيرهـــم، وإنمـــا كانـــت المفارقـــة 

الواضحـــة فـــي التمييـــز بيـــن المواطنيـــن األوكرانييـــن 

وغيرهـــم مـــن ذوي الجنســـيات األخـــرى المقيميـــن 

ـــأن  ـــر ب ـــد مـــن التقاري ـــا؛ حيـــث أفـــادت العدي فـــي أوكراني

األولويـــة كانـــت لعبـــور المواطنيـــن األوكرانييـــن، فيمـــا 

ظـــل أصحـــاب الجنســـيات األخـــرى يكافحـــوا مـــن أجـــل 

ـــة.  ـــر الحدودي ـــاز المعاب اجتي

وتـــؤول االزدواجيـــة المتأصلـــة فـــي المعســـكر الغربـــي 

إزاء ملـــف الالجئيـــن إلـــى ُجملـــة مـــن المؤثـــرات، وفـــي 

صدارتهـــا العوامـــل الجغرافيـــة والتاريخيـــة والثقافيـــة 

ـــا  ــًدا أوروبيًّ ــا بلـ والحضاريـــة المشـــتركة؛ كـــون أوكرانيـ

يشـــاطر الـــدول األوروبيـــة األخـــرى المعاييـــر والخبـــرات 

ـــى فـــي تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء  ذاتهـــا، وهـــو مـــا تجلَّ

أن  ـــد خاللهـــا  أكَّ التـــي  بيتكـــوف"،  "كيريـــل  البلغـــاري 

الموجـــات  عـــن  تختلـــف  الراهنـــة  الالجئيـــن  موجـــة 

هـــم  األوكرانييـــن  الالجئيـــن  ألن  نظـــًرا  الســـابقة؛ 

مواطنـــون أوروبيـــون فـــي المقـــام األول، ويتمتعـــون 

ــة مـــن التعليـــم والـــذكاء.  ــتويات عاليـ بمسـ

هـــذا، ويعـــزى رفـــض الـــدول األوروبيـــة الســـتقبال 

الصـــورة  إلـــى  األوســـط  الشـــرق  مـــن  الالجئيـــن 

باعتبارهـــا  المنطقـــة  عـــن  المنتشـــرة  الذهنيـــة 

ســـاحة معركـــة ُمحاطـــة بسلســـلة مـــن الصراعـــات 

المتشـــابكة، وأنهـــا بيئـــة خصبـــة للصراعـــات العرقيـــة 

الحـــرب  فـــإن  ثـــّم  ومـــن  والمذهبيـــة،  والطائفيـــة 

والدمـــار يرتبطـــان بثقافـــة وهويـــة هـــؤالء األشـــخاص، 

ـــة بصـــورة رئيســـة فـــي  ـــت هـــذه النظـــرة النمطي وتجلَّ

ـــان"  ـــور أورب ـــوزراء المجـــري "فيكت تصريحـــات رئيـــس ال

التـــي وصـــف خاللهـــا الجئـــي الشـــرق األوســـط بأنهـــم 

"غـــزاة مســـلمون". 

أزمــة  تداعيــات   .. ذو حديــن  ســالح 
أوروبــا الالجئيــن األوكرانييــن علــى 

ذو  ســـالًحا  األوكرانييـــن  الالجئيـــن  أزمـــة  ـــل  ُتمثِّ

حديـــن بالنســـبة ألوروبـــا، وتنطـــوي علـــى ُجملـــة مـــن 

التداعيـــات المســـتقبلية علـــى عمـــوم أوروبـــا، يمكـــن 

توضيحهـــا فيمـــا يلـــي:

أولًا: التداعيات االقتصادية

لالجئيـــن  الُمضيفـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  تعانـــي 

تدهـــور  وطـــأة  الشـــرقية  أوروبـــا  فـــي  األوكرانييـــن 

األوضـــاع االقتصاديـــة، ولـــم يتعـــاف العديـــد منهـــا 

بعـــد مـــن التداعيـــات الكارثيـــة لتفشـــي جائحـــة كورونـــا، 

بيـــن  البطالـــة  معـــدالت  ارتفـــاع  عـــن  فضـــًلا  هـــذا 

صفـــوف مواطنـــي تلـــك الـــدول، وفـــي هـــذا اإلطـــار، 

إليهـــا  األوكرانييـــن  الالجئيـــن  موجـــات  تدفـــق  فـــإن 

الماليـــة لســـد  ُيثقـــل كاهلهـــا بمزيـــد مـــن األعبـــاء 

الخدمـــات  فاتـــورة  بدورهـــا  وســـترفع  احتياجاتهـــم، 

فـــي  والنقـــل،  والصحـــة،  كالتعليـــم،  االجتماعيـــة، 

ــور  ــن قصـ ــا مـ ــي بعضهـ ــي يعانـ ــة التـ ــدول األوروبيـ الـ

فـــي تقديـــم هـــذه الخدمـــات، ومـــن ثـــّم فـــإن الـــدول 

تقاســـم  سياســـة  ـــي  تبنِّ إلـــى  ســـتحتاج  األوروبيـــة 

ـــم  ـــة لتقدي ـــة لمواجهـــة التكاليـــف الهائل ـــاء المالي األعب

الخدمـــات العامـــة الضروريـــة لالجئيـــن وفًقـــا للقـــدرات 

االقتصاديـــة لـــكل دولـــة، كمـــا أنـــه ســـيتعيَّن علـــى 

القـــادة األوروبييـــن جمـــع التمويـــل الـــالزم فـــي هـــذا 

ذات  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات  مـــن  الشـــأن 

أوروبـــا، وفـــي مقدمتهـــا  خـــارج  الصلـــة، ومـــن دول 

األمريكيـــة.  المتحـــدة  الواليـــات 

علـــى  األوروبيـــة  االزدواجيـــة  تقتصـــر  ال 
ــم،  ــن وغيرهـ ــن األوروبييـ ــن الالجئيـ ــة بيـ التفرقـ
وإنمـــا كانـــت المفارقـــة الواضحـــة فـــي التمييـــز 
مـــن  المواطنيـــن األوكرانييـــن وغيرهـــم  بيـــن 
فـــي  المقيميـــن  األخـــرى  الجنســـيات  ذوي 
ــاز  ــل اجتيـ ــن أجـ ــون مـ ــن يكافحـ ــا، والذيـ أوكرانيـ

الحدوديـــة. المعابـــر 
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ورغـــم األعبـــاء الماليـــة ســـالفة الذكـــر ألزمـــة الالجئيـــن 

ـــل ســـالًحا ذو حديـــن بالنســـبة  األوكرانييـــن، فإنهـــا ُتمثِّ

للقـــارة األوروبيـــة، فيمكـــن النظـــر لالجئيـــن األوكرانييـــن 

وأن  ما  ســـيَّ ال  عبًئـــا،  وليســـوا  إضافـــة  باعتبارهـــم 

أوكرانيـــا تمتلـــك أعلـــى معـــدالت لإللمـــام بالقـــراءة 

والكتابـــة فـــي العالـــم، وفًقـــا لتقديـــرات منظمـــة األمـــم 

المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة )اليونســـكو(، 

هـــذا فضـــًلا عـــن أن لديهـــا كـــوادر بشـــرية متخصصـــة 

الـــدول  تحتاجهـــا  التـــي  المجـــاالت  مـــن  ُجملـــة  فـــي 

المضيفـــة، كالهندســـة وتكنولوجيـــا المعلومـــات، بمـــا 

يجعلهـــم أصـــوًلا قّيمـــة للقـــوى العاملـــة األوروبيـــة.  

الســـنوات  خـــالل  أنـــه  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 

الرئيـــس  المصـــدر  أوكرانيـــا  لـــت  مثَّ الُمنصرمـــة 

للعمالـــة المهاجـــرة فـــي أوروبـــا، بمعـــدل نصـــف 

مليـــون مهاجـــر ســـنويًّا منـــذ عـــام 2016؛ حيـــث حصـــل 

نحـــو 86% مـــن المهاجريـــن األوكرانييـــن المقيميـــن 

فـــي االتحـــاد األوروبـــي، فـــي عـــام 2020، علـــى تصاريـــح 

إقامـــة ألســـباب تتعلـــق بالعمـــل، وهـــي أعلـــى نســـبة 

ــذا  ــاد، وفـــي هـ بيـــن صفـــوف المهاجريـــن فـــي االتحـ

ــن  ــن األوكرانييـ ــن الالجئيـ ــد مـ ــع العديـ ــار، يتمتـ اإلطـ

وأقـــارب  أصدقـــاء  بشـــبكة  الحـــرب  مـــن  الفاريـــن 

فـــي الـــدول األوروبيـــة، ومـــن ثـــّم، ُتيســـر االتصـــاالت 

الشـــخصية وصـــول هـــؤالء الالجئيـــن إلـــى ســـوق 

العمـــل فـــي أوروبـــا الوســـطى والشـــرقية واالندمـــاج 

فـــي تلـــك المجتمعـــات.

ولكـــن فـــي ضـــوء تدفـــق موجـــات الالجئيـــن المتناميـــة، 

فقـــد شـــهد عـــدد األشـــخاص الذيـــن يفتقـــرون إلـــى 

تلـــك االتصـــاالت الشـــخصية ارتفاًعـــا واضًحـــا، بمـــا 

ُيثقـــل كاهـــل الحكومـــات األوروبيـــة بمهـــام توفيـــر 

المســـاكن المالئمـــة لالجئيـــن األوكرانييـــن، ودمـــج 

مئـــات اآلالف منهـــم داخـــل المجتمـــع، وذلـــك بجانـــب 

المهـــام ذات الصلـــة بتوفيـــر الخدمـــات التعليميـــة 

ــن.  ــار السـ ــة لكبـ ــة الطبيـ ــال، والرعايـ لألطفـ

ثانًيا: التداعيات السياسية

علـــى  بـــرزت  التـــي  السياســـية  التهديـــدات  تـــزال  ال 

 2015 لعـــام  أوروبـــا  فـــي  الالجئيـــن  أزمـــة  خلفيـــة 

قائمـــة، وفـــي طليعتهـــا صعـــود األحـــزاب اليمينيـــة 

ـــة التوظيـــف  ـــى إمكاني المناهضـــة للهجـــرة، عـــالوًة عل

بـــل 
ِ
السياســـي ألزمـــة الالجئيـــن األوكرانييـــن مـــن ق

بعـــض القـــوى الدوليـــة، ولكـــن فريًقـــا مـــن المراقبيـــن 

يـــرى أن الموجـــة الراهنـــة لالجئيـــن األوكرانييـــن مـــن 

شـــأنها التخفيـــف مـــن ســـطوة ســـرديات اليميـــن 

ما  المتطـــرف األوروبـــي المتعلقـــة بالهجـــرة، ال ســـيَّ

ازدواجيـــة  العالمـــي  العـــام  للـــرأي  كشـــفت  وأنهـــا 

مـــع  التعامـــل  فـــي  الســـرديات  تلـــك  فـــي  واضحـــة 

اإلنســـانية.   الكـــوارث 

ســـاهمت أزمـــة الالجئيـــن األوكرانييـــن فـــي إظهـــار  

األوروبـــي،  االتحـــاد  دول  بيـــن  والتضامـــن  الوحـــدة 

والتـــي بـــرزت فـــي القفـــز علـــى االنقســـامات الجذريـــة 

بشـــأن ملـــف الهجـــرة واللجـــوء منـــذ أزمـــة الالجئيـــن 

الحمايـــة  "آليـــة  وتفعيـــل   ،2015 عـــام  الســـوريين 

المؤقتـــة"، عـــالوًة علـــى ذلـــك، فقـــد كشـــفت األزمـــة 

األوكرانيـــة عـــن قـــوة الموقـــف السياســـي لالتحـــاد 

ــر  ــة مؤشـ ــد بمثابـ ــي ُتعـ ــكو، والتـ ــة موسـ ــي مواجهـ فـ

لتوثيـــق الروابـــط الوحدويـــة األوروبيـــة، والتـــي تآكلـــت 

العالميـــة  الماليـــة  األزمـــة  منـــذ  واضحـــة  بصـــورة 

الالجئيــن  ألزمــة  الماليــة  األعبــاء  رغــم 
لالجئيــن  النظــر  يمكــن  فإنــه  األوكرانييــن، 
ــا؛  ــن باعتبارهــم إضافــة وليســوا عبًئ األوكرانيي
حيــث تمتلــك أوكرانيا كوادر بشــرية متخصصة 
فــي ُجملــة مــن المجــاالت التــي تحتاجهــا الــدول 
المضيفــة، بمــا يجعلهــم أصــوًلا قيَّمــة للقــوى 

األوروبيــة. العاملــة 
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ــًلا عـــن األزمـــات المتالحقـــة التـــي  عـــام 2008، هـــذا فضـ

الُمنصرمـــة  الســـنوات  خـــالل  بروكســـل  شـــهدتها 

مـــع تركيـــا، وبريطانيـــا بشـــأن البريكســـت، واألزمـــة 

ـــح  وُيرجِّ كورونـــا،  جائحـــة  تفشـــي  جـــراء  الصحيـــة 

بشـــأن  األوروبـــي  التضامـــن  أن  المراقبيـــن  بعـــض 

ــي  ــدوره فـ ــهم بـ ــد ُيسـ ــن قـ ــن األوكرانييـ ــة الالجئيـ أزمـ

بإنشـــاء  األوروبيـــة  المفوضيـــة  طمـــوح  تحقيـــق 

ـــي للجـــوء" وهـــو مشـــروع قيـــد  ـــة االتحـــاد األوروب "وكال

المناقشـــة منـــذ عـــام 2018. 

ثالثًا: التداعيات الصحية واألمنية

ُيثيـــر تدفـــق الالجئيـــن األوكرانييـــن إلـــى الـــدول األوروبيـــة 

المخـــاوف لـــدى األوســـاط الصحيـــة األوروبيـــة مـــن 

ارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا مجـــدًدا؛ 

ما وأن أوكرانيـــا شـــهدت ارتفاًعـــا واضًحـــا فـــي  ال ســـيَّ

ـــر 2022،  ـــة بالفيـــروس خـــالل شـــهر فبراي حـــاالت اإلصاب

ــارات  ــن اختبـ ــو 60% مـ ــة نحـ ــات إيجابيـ ــرت البيانـ وأظهـ

أوكرانيـــا  فـــي  إجراؤهـــا  تـــّم  التـــي  كورونـــا  فيـــروس 

ا، األمـــر الـــذي ُينـــذر بوضـــع أعبـــاء إضافيـــة علـــى  مؤخـــًر

تـــزال  ال  التـــي  األوروبيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  أنظمـــة 

ــا.  تعانـــي وطـــأة تداعيـــات جائحـــة كورونـ

وفيمـــا يخـــص التداعيـــات األمنيـــة ألزمـــة الالجئيـــن 

احتماليـــة  مـــن  المراقبـــون  يتخـــوف  األوكرانييـــن، 

فـــي  المنظمـــة  اإلجراميـــة  الجماعـــات  اســـتغالل 

الحـــدود  لسياســـة  المهاجريـــن  تهريـــب  مجـــال 

إلـــى  عمالئهـــم  توجيـــه  عبـــر  وذلـــك  المفتوحـــة، 

ـــمَّ إلـــى الحـــدود الشـــرقية  األراضـــي األوكرانيـــة، ومـــن ث

األوروبـــي.  لالتحـــاد  المفتوحـــة 

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول أنـــه فـــي ضـــوء اســـتمرار 

األفـــق  فـــي  تلـــوح  نهايـــة  فـــال  األوكرانيـــة،  الحـــرب 

بعـــض  ـــح  ُترجِّ إذ  األوكرانييـــن؛  الالجئيـــن  ألزمـــة 

الســـيناريوهات بأنـــه فـــي حـــال ســـقوط العاصمـــة 

األوكرانيـــة كييـــف فـــإن موجـــة الالجئيـــن األوكرانييـــن 

ـــحة لالرتفـــاع قـــد تتحـــول إلـــى حالـــة هجـــرة  المرشَّ

ــأن  ــذا الشـ ــي هـ ــرات فـ ــير التقديـ ــة؛ حيـــث تشـ جماعيـ

إلـــى أن مـــا بيـــن 7 إلـــى 15 مليـــون شـــخص ســـيفرون 

مـــن أوكرانيـــا إلـــى األراضـــي األوروبيـــة، والبقـــاء بهـــا إلـــى 

أجـــل غيـــر مســـمى، فيمـــا ُتشـــير أكثـــر الســـيناريوهات 

تفـــاؤًلا -تحقيـــق الســـالم عبـــر التفـــاوض أو النصـــر 

األوكرانـــي- إلـــى ارتفـــاع معـــدالت الهجـــرة األوكرانيـــة 

خـــالل الســـنوات المقبلـــة، فـــي ظـــل التوقعـــات التـــي 

تؤكـــد أن األضـــرار االقتصاديـــة الناجمـــة عـــن الحـــرب 

قـــد تســـتغرق عقـــًدا علـــى أقـــل تقديـــر لمعالجتهـــا، 

عـــالوًة علـــى أن الرجـــال األوكرانييـــن الذيـــن يخضعـــون 

االنضمـــام  ســـيفضلون  حالًيـــا  اإلجبـــاري  للتجنيـــد 

ألســـرهم فـــي أوروبـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب، وليـــس 

العكـــس. 

ورغـــم الجهـــود األوروبيـــة منقطعـــة النظيـــر لغـــوث 

الالجئيـــن األوكرانييـــن، ال تـــزال الـــدول األوروبيـــة بحاجـــة 

إلـــى الشـــروع فـــي وضـــع ُجملـــة مـــن الخطـــط طويلـــة 

األوكرانييـــن  الالجئيـــن  أزمـــة  مـــع  للتعامـــل  األجـــل 

الراهنـــة،  الطـــوارئ  مرحلـــة  انقضـــاء  أعقـــاب  فـــي 

ــي  ــاد الــــ 27 فـ ــذي يتطلـــب تكاتـــف دول االتحـ ــر الـ األمـ

اســـتقبال الالجئيـــن األوكرانييـــن وتمويـــل رعايتهـــم، 

المجانـــي  الركـــوب  سياســـة  اتبـــاع  عـــن  والعـــزوف 

)Free Rider( علـــى بعـــض الـــدول مثـــل بولنـــدا، التـــي 

تســـتضيف نحـــو 60% مـــن الالجئيـــن األوكرانييـــن. 

فـــي ضـــوء اســـتمرار الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، 
ــن  ــة الالجئيـ ــق ألزمـ ــي األفـ ــوح فـ ــة تلـ ــال نهايـ فـ
ــيناريوهات  ــد بعـــض السـ ــن؛ إذ تؤكـ األوكرانييـ
أنـــه فـــي حـــال ســـقوط العاصمـــة األوكرانيـــة 
األوكرانييـــن  الالجئيـــن  موجـــة  فـــإن  كييـــف، 
حالـــة  إلـــى  تتحـــول  قـــد  لالرتفـــاع  ـــحة  المرشَّ

هجـــرة جماعيـــة.
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