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الجئي أوكرانيا 
 هل رحيل مؤقت أم استوطان أوروبي دائم؟

تفاقمــت األزمــة االوكرانيــة وأتســعت أبعادهــا وتأثيراتهــا ســواء علــى الشــرق األوســط أو علــى أوربــا والعالــم 
بشــكل عــام، بتزايــد أعــداد الالجئيــن األوكرانييــن نتيجــة اســتمرار الحــرب والقصــف لوقــت طويــل، وتأثــرت 
الــدول األوروبيــة بشــكل خــاص بهــؤالء االشــخاص القادميــن إليهــا، فــكان البــد مــن وجــود خطــط محــددة 
تســتوعب هــذه األعــداد حتــى تســتقر األمــور ويتــم توجيههــم إـلـى أماكــن ســكنية مســتقرة وآمنــة، نظــًرا 
لكــون األغلبيــة العظمــى مــن هــؤالء هــم مــن كبــار الســن والنســاء واالطفــال وبالتالــي كان التعاطــف كبيــر 
تجاههــم مــن مختلــف الــدول األوروبيــة لهــذا الســبب ولعــدة أســباب أخــرى يشــوبها التمييــز، وتســابقت 

الــدول إلمدادهــم بالطعــام والمالبــس والمســاعدات الطبيــة والصحيــة. 

وعليــه ينطلــق هــذا التقريــر لتوضيــح عــدد مــن النقــاط مــن بينهــا؛ إلقــاء الضــوء علــى حجــم الالجئيــن وكيفيــة 
تعامــل الــدول األوروبيــة معهــم، وحجــم المســاعدات االنســانية التــى خصصــت لهــؤالء فــى ســبيل تخطــي 
األزمــة االنســانية التــى يتعرضــون لهــا، وإمكانيــة إندماجهــم داخــل المجتمعــات األوروبيــة مــن عدمــه فــى ظــل 

تــوارد عــدد مــن التصريحــات المختلفــة والتضــارب فــى اآلراء داخــل المجتمــع األوروبــي.

 حجم وديمغرافيا الالجئين األوكرانيين المتجهين نحو أوروبا

2.9 مليــون شــخص يحتاجــون إلــى المســاعدة فــي أوكرانيــا قبــل األحــداث األخيــرة وفًقــا لمفوضيــة األمــم 
كثــر مــن 2.5 مليــون  المتحــدة لشــئون الالجئيــن، وعليــه أعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن هنــاك أ
شــخص غــادر أوكرانيــا منــذ انــدالع الحــرب وحتــى أخــر بيــان المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــى 11 مــارس 2022، 
وتعــد هــذه الموجــه مــن اللجــوء هــى األكبــر داخــل أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة متجهيــن إلــى عــدد مــن 

الــدول مــن بينهــا رومانيــا وبولنــدا وســلوفاكيا نظــًرا لقربهــم مــن أوكرانيــا.

وأبــدى االتحــاد االوروبــي اســتعداده إلســتقبال مالييــن مــن الالجئيــن، وبــادر بتقديــم الحمايــة الفورية لالجئين 
األوكرانييــن لمــدة تصــل إـلـى ثــالث ســنوات مــع تقديــم مــا يلــزم مــن مســاعدات وبشــكل ســريع وتضــم 
كثــر مــن  التغطيــة التأمينيــة والتواجــد فــى ســوق العمــل، حيــث وصــل عــدد الالجئيــن االوكرانييــن إلــى ألمانيــا أ
20 ألــف الجــئ يــزداد عددهــم بشــكل يومــي وهــو مــا اســتدعى الحكومــة األلمانيــة لفتــح عــدد مــن المالجــئ 
لتوفــر الحمايــة والمــأوى لهــؤالء الالجئيــن. وتتوقــع األمــم المتحــدة أن عــدد الالجئيــن ســوف يــزداد بمــرور 
الوقــت وقــد يصــل مــا بيــن 4-7 مالييــن الجــئ، وهــو مــا يؤكــد أن عــدد الالجئيــن النازحيــن إلــى أوروبــا ســوف 

يتجــاوز عــدد الذيــن دخلــوا أوروبــا فــى عــام 2015. 
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كثــر مــن نصــف الالجئيــن عبــروا  وتعــد بولنــدا هــي المســتقبل األكبــر لالجئيــن األوكرانييــن حيــث أســتقبلت أ
حدودهــا، حيــث بلــغ عددهــم مــن 24 فبرايــر حتــى 11 مــارس بمــا يتجــاوز  1.525.000 مليــون الجــىء، 
وســاعد الشــعب البولنــدي الالجئيــن األوكرانيــن وقــام بتزويدهــم بالبطاطيــن والمالبــس نظــًرا إلنخفــاض 
درجــات الحــرارة ـفـى هــذا التوقيــت، وســاعد فتــح الشــركات المشــغلة للســكة الحديــد األوروبيــة الالجئيــن 
بالســماح لهــم بالســفر مجانـًـا لــكل مــن يحمــل هويــة أوكرانيــة باإلضافــة إلــى منحهــم تصاريــح إقامــة مؤقتــة 

لتســهل عليهــم عمليــة االنتقــال وتهــون عليهــم وطئــة الحــرب.

أزدواجية المعايير في تقبل الالجئين بدول أوربا

بالرغــم مــن أن بولنــدا ســبق وأن رفضــت هــى وهنغاريــا والنمســا قبــول طلبــات الالجئيــن الســوريين إال أن 
كبــر عــدد منهــم وســهلت لهــم اإلجــراءات ويرجــع الســبب إلــى أنهــا  بولنــدا رحبــت باألوكرانييــن وأســتقبلت أ
المرة األولى التى تدق فيها أجراس الحرب على أوروبا بهذا الشكل وهو ما دفع الدول األوروبية للترحيب 
بهــؤالء الالجئيــن األوكرانييــن عـلـى اعتبــار أنهــم ينتمــون إـلـى القوميــة األوروبيــة وهــو مــا يســتدعي تغييــر 
التفكيــر فــى إمكانيــة إســتقبال الجئيــن هــذه المــرة. وقبــل الحــرب بأســابيع قامــت بولنــدا ببنــاء تحصينــات 

علــى حدودهــا مــع بيــال روســيا لمنــع دخــول الالجئيــن العراقييــن واألفغــان مــن العبــور لحدودهــا.

وأثنــاء الحــرب األوكرانيــة عانــى الكثيــر مــن األفارقــة المقيميــن فــى أوكرانيــا أثنــاء دخولهــم بولندا حيث تعرضوا 
لعــدد مــن المضايقــات ومــع مــن الدخــول وهــو أعلنــة وزيــر خارجية جنــوب إفريقيا.

ومــازال التمييــز فــى اســتقبال الالجئيــن يحــاوط بولنــدا والنمســا حيــث تعــارض كل منهمــا مــن إســتقبال غيــر 
الحاملييــن للجنســية األوكرانيــة مــن العبــور لحدودهــم وهــو مــا يثيــر انقســاًما داخــل االتحــاد األوروبــي، ورًدا 
علــى هــذه التوجهــات فقــد صرحــت لوكســمبورغ بانهــا ســوف توفــر الحمايــة لــكل شــخص قــادم مــن أوكرانيــا 

دون تمييــز فــى اللــون واللغــة والديــن.

كثــر مــن 7500 الجــئ أوكراـنـي خــالل أســبوعين، باإلضافــة إـلـى إرســال فرنســا 33 طًنــا  وأســتقبلت فرنســا أ
كدفعــة أوليــة مــن المســاعدات األنســانية إلــى بولنــدا لمســاعدة الالجئيــن األوكرانييــن هنــاك وســيتم إرســال 

30 طًنــا إلــى مولدوفــا فــى وقــت قريــب.

تشــير البيانــات والتحليــالت أن معظــم الالجئيــن االوكرانييــن هــم مــن االطفــال والنســاء وكبــار الســن ألن 
الحكومــة األوكرانيــة تجبــر الرجــال مــن ســن 18 – 60 عــام علــى التجنيــد اإلجبــاري ويتــم منعهــم مــن مغــادرة 
البــالد، وبالتاـلـي تتعاظــم األزمــة االوكرانيــة بضــرورة إيــواء هــؤالء االطفــال والنســاء وكبــار الســن ـفـى منــازل 

آمنــه وهــو مــا تســعى الــدول األوروبيــة لتحقيقــة.
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الدول التى يستقر فيها الالجئين األوكرانيين

وفًقــا للبيانــات المحدثــة حتــى يــوم 11 مــارس يبلــغ عــدد الالجئيــن فــى بولنــدا نحــو 1.525.000 ، كمــا بلــغ عدد 
الالجئيــن إلــى ســلوفاكيا 176.000، أمــا المجــر 225.000، ورومانيــا 85.000، ومولدوفــا 105.000، 100.858 

فــى روســيا وبيــال روســيا،  ايرلنــدا 5500 الجــئ وباقــى الــدول األوروبيــة األخــري 282.000.

فــر معظــم الالجئيــن األوكرانييــن إـلـى بولنــدا المجــر ســلوفاكيا رومانيــا مولدوفــا ومجموعــة مــن الــدول 
األخــري التابعــة لالتحــاد األوروبــي، ولكــن تمركــز معظمهــم  فــى بولنــدا نظــًرا النهــا الدولــة االقــرب إلــى أوكرانيــا 
ومنهــا يتــم نقــل الالجئيــن إلــى دول أخــرى، فمثــال تقــوم ليتوانيــا بنقــل عــدد مــن الالجئيــن إلــى دولتهــا  وتوفــر 
لهــم ليتوانيــا المســكن والطعــام والمالبــس باإلضافــة إلــى بعــض الخدمــات الصحيــة والطبيــة لمــدة 3 أيــام 

وبعــد ذلــك ينتقلــون إلــى ســكن أخــر ليقيمــوا فيــه فتــرة اطــول .

ال يحتــاج األوكرانييــن إلــى تأشــيرة دخــول الــى ليتوانيــا ويمكنهــم اإلقامــة فيهــا لمــدة 90 يــوم مــع تقديــم إثبــات 
شــخصية كمــا تســهل الحكومــة فــى ليتوانيــا عمليــة إصــدار وإســتخراج مســتندات جديــدة مثــل جــواز ســفر 

مؤقــت عــن طريــق وزارة الهجــرة .
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 كمــا يمكنهــم أيًضــا التوجــه إلــى إدارة الهجــرة للحصــول علــى تصريــح عمــل، أمــا فيمــا يتعلــق باالطفــال يتــم 
تقديــم الخدمــات التعليميــة لهــم ومنحهــم تأميــن طبــي، ونظــًرا للظــرف التــى يعانــى منهــا المواطــن األوكرانــي 
لــن تتخــذ ليتوانيــا أى مــن اإلجــراءات تجــاه أى مواطــن أوكرانــى تجــاوز مــدة ال 90 يــوم، اذ تمنحهــم الدولــة 

فرصــة باإلقامــة حتــى إذا إنتهــت المــدة.

وفيمــا يتعلــق باألوكرانييــن الذيــن لهــم عائــالت فــى المملكــة المتحــدة يمكنهــم العمــل والعيــش والدراســة 
ـفـى بريطانيــا بموجــب التاشــيرة الخاصــة بهــم ولنفــس الفتــرة الزمنيــة المعــدة لذلــك ، وأبــدت المملكلــة 

المتحــدة إســتعدادها إلســتقبال 200 ألــف الجــئ أوكراـنـي.

ننتقــل إلــى مولدوفــا، أقامــت الدولــة مخيًمــا لالجئيــن األوكرانييــن علــى بعــد 5 كيلو متر من الحدود األوكرانية 
فــى أحــد القــرى الصغيــرة هنــاك لحيــن توفيــر مســاكن آمنــه لهــم . وفــى ســلوفاكيا أهتمــت الدولــة باالجئيــن 

األوكرانييــن وخصصــت لهــم مســاعدة تبلــغ 200 يــورو شــهريًا للبالغيــن و100 يــورو للطفــل.

المميزات الممنوحة لالجئي أوكرانيا من الدول األوروبية

كــز خاصــة  تتيــح الــدول االوروبيــة عــدد مــن المميــزات لالجئيــن عـلـى ســبيل المثــال خصصــت بولنــدا مرا
إلســتقبال الالجئيــن وتقــدم لهــم الطعــام والمالبــس والخدمــات الطبيــة، إذ أعــدت قطــاًرا طبًيــا لنقــل الجرحــى 

األوكرانييــن، باإلضافــة إلــى توفيــر ســبل التعليــم لالطفــال فــى المــدار المحليــة البولنديــة.

أمــا عــن التشــيك فقــد ســمحت لالجئيــن بالحصــول عـلـى تأشــيرة مــن نــوع خــاص تســمح لهــم بالبقــاء 
هنــاك، كمــا تطوعــت فرنســا بإرســال األدويــة والمعــدات الطبيــة إلــى بولنــدا، كمــا أبــدى االتحــاد االوروبــي منحة 
األوكرانييــن حــق البقــاء والعمــل فــى دول األتحــاد االوروبــي الســبع والعشــرين لمــدة تصــل إلــى 3 ســنوات بعــد 
أن كانــت ثالثــة أشــهر فقــط، ووفــرت لهــم الرعايــة الطبيــة واالجتماعيــة ومنحتهــم ســكن وفرصــة لتعليــم 

االطفــال.

كثــر مــن  قدمــت منظمــة الصحــة العالميــة الدعــم الصحــي لبعــض المخيمــات ـفـى باالنــكا بعــد أن قــدم أ
112 ألــف شــخص اللجــوء إلــى مولدوفــا. كمــا تشــاركت المنظمــة مــع االتحــاد األوروبــي  والوكالــة االمريكيــة 

للتنميــة الدوليــة لتوفيــر المطهــرات واألقنعــة وأجهــزة التنفــس وبعــض المعــدات الطبيــة .  

تغطيــة  عـلـى  وتســاعد  والمــأوى  والصحــة  والمــاء  الغــذاء  مــن  المســاعدات  األوروبيــة  المفوضيــة  توفــر 
االحتياجــات األساســية، ويقــوم االتحــاد األوروبــي أيًضــا بتنســيق المســاعدة الماديــة مــن خــالل آليــة الحمايــة 
المدنيــة التابعــة لالتحــاد األوروبــي بعــروض مــن 20 دولــة عضــو،  ويشــمل ذلــك 8 مالييــن عنصــر رعايــة طبيــة 

أساســية ودعــم الحمايــة المدنيــة.
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المساعدات اإلنسانية  المقدمة لألوكرانيين خالل العشرة أيام األولى من الحرب

- خصصت األمم المتحدة صندوق طوارئ للمساعدة اإلنسانية لألوكرانيين بقيمة 20 مليون دوالر. 

- دعمت المفوضية األوروبية 90 مليون يورو فى 28 فبراير 2022 كمســاعدة مبدئية لألوكرانيين وســتوفر 
المســاعدات الغذاء والماء والصحة والمأوى وتســاعد على تغطية االحتياجات األساســية.

-  يقــوم االتحــاد األوروبــي أيًضــا بتنســيق المســاعدة الماديــة مــن خــالل آليــة الحمايــة المدنيــة التابعــة لالتحــاد 
األوروبــي بعــروض مــن 20 دولــة عضــو، ويشــمل ذلــك 8 مالييــن عنصــر رعايــة طبيــة أساســية ودعــم الحمايــة 
المدنيــة، كمــا يقــدم 500 مليــون يــورو كدفعــة أولــى مــن المســاعدات التــى ســتقدم إلــى االوكرانييــن لحــل 

األزمــة االنســانية التــى تتعــرض لهــا أوكرانيــا.

- دعمت الواليات المتحدة أوكرانيا بمساعدة إنسانية بمبلغ 54 مليون دوالر. 

- أرســلت فرنســا كدفعــة أولــى  33 طًنــا مــن المســاعدات اإلنســانية إلــى بولنــدا لمســاعدة األوكرانييــن عبــارة 
عــن 500 خيمــة عائليــة، 2300 بطانيــة، 1000 نظافــة صحيــة مجموعــات، 2000 فرشــة أرضيــة، و300 كيــس 
نــوم، والشــحنة ثانيــة تتكــون مــن 8 أطنــان مــن البضائــع الطبيــة الطارئــة مــن فرنســا بإســتخدام طائرتيــن 
لألمــن المدنــي فــي بولنــدا وســيتم تســليمها إلــى الســلطات األوكرانيــة.  وتشــمل هــذه الشــحنة مركــًزا صحًيــا 
متنقــاًل يتكــون مــن مجموعــة مــن األدويــة ومعــدات المستشــفيات المخصصــة لتعزيــز هيــاكل الطــوارئ 

وأيًضــا مجموعــة مــن 36 صندوًقــا لألدويــة، مخصصــة بشــكل خــاص لطــب األطفــال والطــب العــام

الحــرب مــن  البولنديــة تخطــط إلنشــاء صنــدوق بقيمــة 1.75 مليــار دوالر لمســاعدة الجئــي  - الحكومــة 
. أوكرانيــا 
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هــل سيســتقر الالجئيــن فــى دول أوروبــا ويندمجــون فيهــا أم سيعيشــون فــى مخيمــات 
لجــوء لحيــن إنتهــاء الحــرب؟

بعــد مغــادرة نحــو مــا يزيــد عــن 2.5 مليــون شــخص مــن أوكرانيــا أصبحــت أوروبــا فــى مــأزق الســتقبال هــذا 
العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن بشــكل مفاجــئ والــذي يتوقــع أن يتزايــد بمــرور الوقــت إذا مــا أنتهــت الحــرب 
ـفـى القريــب العاجــل، حيــث إشــارت التوقعــات أن عــدد الالجئيــن األوكرانييــن قــد يصــل مــا بيــن 4 - 7 
مالييــن شــخص نظــًرا لتدفــق األعــداد فــى كل ســاعة تمــر، وهــو مــا يدفعنــا للتســاؤل عــن مســتقبل هــؤالء 
الالجئيــن وكيفيــة تعامــل الــدول األوروبيــة معهــم، وبالدراســة والبحــث تبيــن أن معظــم الــدول األوروبيــة 
تتعاطــف بشــكل كبيــر مــع الالجئيــن األوكرانيــن وال تتعامــل معهــم كالجئيــن فهــم لــم يقيمــون فــى مخيمــات 
وحتــى وأن حــدث هــذا ـفـى بدايــة األمــر كان طبيعــى نتيجــة عــدم جاهزيــة الــدول الســتقبال هــذه االعــداد 
الكبيــرة، لكــن اآلن أصبــح هنــاك تحــركات واضحــة مــن معظــم دول األتحــاد األوروبــي نحــو دمــج هــؤالء بكافــة 
الســبل مــن تســهيالت فــى األوراق واإلقامــة إلــى الســكن ثــم التوظيــف ثــم تأميــن الرعايــة الصحيــة والطبيــة 
والتعليميــة لهــم والطفالهــم عــن طريــق وضعهــم داخــل المــدارس المحليــة داخــل هــذة الــدول، وبالتاـلـى 
هنــاك دمــج واضــح لالجئيــن األوكرانييــن داخــل المجتمعــات األوروبيــة التــى تعتنــى بهــم بشــكل كبيــر 
شــهد عليــة العالــم علــى عكــس مــا حــدث مــع الالجئيــن العراقييــن والســوريين واألفغــان فيمــا قبــل الحــرب 
الروســية األوكرانيــة، وهــو مــا يلقــى الضــوء علــى التمييــز الواضــح فــى التعامــل مــع الجــئ الشــرق األوســط 
علــى اعتبــار أنهــم فئــة أقــل وهــو مــا أتضــح فــى عــدد كبيــر مــن التصريحــات التــى صــدرت عــن رؤســاء الــدول 

ومســؤليهم مثــل بلغاريــا وغيرهــا.

ـفـى حالــة مــا تــم االنتهــاء مــن هــذه الحــرب ـفـى أقــرب وقــت ســوف يكــون هنــاك مزيــد مــن المســاعدات 
األوروبيــة الحتــواء أوكرانيــا بعــد مــا تعرضــت لــه مــن قصــف، وعليــه يتــم تأهيــل المواطنيــن األوكرانييــن 
للعــودة إـلـى دولتهــم، وـفـى حالــة اســتمرار الحــرب بهــذا النهــج التــى تســير عليــه فســوف يجــد األوكرانييــن 
مســتوي مرتفــع مــن اإلندمــاج داخــل المجتمعــات الغربيــة لــم يتلقــاه أحــد مــن قبــل والمؤشــرات خيــر 

دليــل.

الــدول االوروبيــة أوكرانيــا عســكريًا واقتصاديًــا واجتماعًيــا بشــكل كبيــر وأرســلت العديــد مــن  ســاعدت 
المســاعدات واســتقبلت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن وهــو مــا جعلهــا تواجــه عــدد مــن التحديــات فــى الدمــج 
علــى ســبيل المثــال فــى مجــال التعليــم وهــو مــا قــد يؤثــر علــى النظــام الدراســي وعــدد المعلميــن باإلضافــة 
إلــى مشــاكل اللغــة وإختالفهــا فــى بعــض االحيــان ولكــن هنــاك حلــول عديــدة لتجــاوز هــذه التحديــات نظــًرا 

لتشــابه وقــرب الثقافــات مــن بعضهــا البعــض وتشــابه اللغــات أيًضــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بســوق العمــل يمتــاز األوكرانييــن بقــوة تعليميــة قويــة تســهل مــن دمجهــم ـفـى العمــل 
فــى مختلــف الوظائــف وتحــد مــن وجــود تحديــات ضخمــة داخــل ســوق العمــل، علــى ســبيل المثــال تعانــى 
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بولنــدى مــن عجــز فــى ســوق العمــل فــى وظائــف معينــة وهــو مــا قــد يســاعد األوكرانييــن فــى االقــدام علــى مثــل 
هــذه الوظائــف لســد العجــز، ونظــًرا لقــدرة األوكرانييــن علــى الســفر داخــل االتحــاد االوروبــي قــد تســاعد هــذه 

الميــزة فــى تلقيهــم وظيفــة مناســبة فــى وقــت أقــل فــى مختلــف دول االتحــاد األوروبــي.

خالصة القول، سوف تستغل أوروبا بشكل عام ودول شرق ووسط أوروبا على وجه الخصوص 
األزمــة األوكرانيــة لصالحهــا نتيجــة معانــاة كثيــر مــن الــدول االوروبيــة مــن نقــص العمالــة وقلــة عــدد الســكان 
فــى بعــض المناطــق نظــًرا النخفــاض درجــات الحــرارة فــى بعــض المناطــق، حيــث تعتبــر هــذه الــدول  هــؤالء 
الالجئيــن أيــدي عاملــة متميــزه مثــل رومانيــا والمجــر بلغاريــا ومولدوفــا بعــد أن اعتــادت هــذه الــدول علــى 
رحيــل ســكانها بشــكل كبيــر.  وبالتاـلـي ســوف يكــون هنــاك إندمــاج واضــح وغيــر مســبوق لألوكرانييــن 
داخــل مختلــف الــدول االوروبيــة فهنــاك فرصــة كبيــرة للتنقــل والتعايــش داخــل هــذه المجتمعــات نتيجــة 
تقــارب اللغــات والثقافــات إلــى حــد كبيــر، وعليــه قــد تعمــل أوروبــا علــى االســتثمار فــى القــوى البشــرية التــى 

ســتنتجها الحــرب الروســية األوكرانيــة لتحقيــق مصالحهــا ولتســدد مــن فجواتهــا.

ولــن يكــون الالجــئ األوكرانــى مماثــالً لغيــره مــن الالجئيــن األفغــان أو الســوريين أو العراقييــن مــن وجهــة 
نظــر عــدد كبيــر مــن الــدول األوروبيــة، فــكان هنــاك ترحيــب وتوقعــات بإندمــاج شــامل داخــل المجتمعــات 
األوروبيــة فهــو لــم يصــل إـلـى مرحلــة االقامــة ـفـى مخيمــات عـلـى حــدود لعــدد مــن الســنيين دون تحــرك 
واضــح مــن الــدول، ولــم يصــل األمــر إـلـى وفــاة االطفــال نتيجــة االنخفــاض الشــديد ـفـى درجــات الحــرارة 
مثلمــا عانــى الســورييون! وهــو مــا يوضــح مســتقبل هــؤالء الالجئيــن األوكرنييــن وماهيــة التعامــل معهــم مــن 
قبــل الــدول األوروبيــة كمــا ســبق االشــارة إلــى المســاعدات المقدمــة والتســهيالت المعــدة لهــم. ولكــن هــذه 
المســاعدات ال تنفــي معانــاة هــؤالء الالجئيــن فخســائر الحــرب واللجــوء تطــال الجميــع ولكــن تختلــف درجــة 

التعامــل معهــا مــن حالــة إلــى أخــرى.

أمــا فيمــا يتعلــق بروســيا، لــن تكــن هنــاك أزمــة بالنســبة لروســيا فــى أن تعيــد بنــاء أوكرانيــا بعــد أن تســتقر 
األمــور وتحقــق أهدافهــا بتغييــر الحكومــة الحاليــة ليحــل محلهــا حكومــة جديدة ترضى عنها روســيا وتختارها 
لتحكــم المنطقــة األقــرب إليهــا والتــى تمــس أمنهــا القومــي بشــكل كبيــر، وبالتالــي فــرص إعــادة بنــاء وتهيئــة 
أوكرانيــا لــن تكــون صعبــة أو مســتحيلة، وهــو مــا ســينعكس باإليجــاب فيمــا بعــد علــى الالجئيــن األوكرانييــن 

فــى حالــة رغبتهــم فــى العــودة إلــى وطنهــم بشــكل أســرع.
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