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 المقدمة 

طة األوكرانيةنا تأوقفلقد " ي السقيع، الشر
 

الحدودية من المعابر ولم يدعونا نمر  رسقوا منا األموالو  ف

 ." الغربية

ي الحرب دمار لإلنسانية وخراب للعمران ي سبيل تحقيق االنتصارات البشر
، ومهما كانت الدول ف 

ي  شت خعىل بعضها فهي قد 
 جزء من اإلنسانية الت 

 
ي،  بها طرنا ف لما والطبيعة وترد علينا العلة  كنجس بشر

ي حق بعضنا البعض. 
 بدر منا ف 

 
ي ح القواني   الدوليةق طب  ت

  الةاإلنسانية ف 
 
اع المسلح، وت م كل األهداف جر  الن  

ي بما فيها األشخاص المدنية المجردة من السالح. المدنية واألعيان المدنية، 
وتحاول األطراف المتضادة ف 

ي 
ي األهداف الت 

م بأعىل معاين  الدقة ف   
  تحتية. ت   أي ب  بس مساالوعدم ترجوها الحرب المسلحة أن تلن 

اير عىل    انيا كر و استيقظت أ ين من فنر ي فجر الرابع والعشر
ب  ذافات الروسية  القا ف  ق تض  ي شر

أماكن عسكرية ف 

ئ و من م  والرعايا مواطني    ، وهلع كل الأوكرانيا  نزحوا للحدود الغربية للوصول لنر األمان. ساكنهم إىل المالجر

وح  الالفرار و ميع هو  الخيار األمثل أمام الجيعد  و  رب نزح ما بعد ثالثة أسابيع من الح، و إىل دول مجاورةن  

  مختلفة، فيما بينهم العرب واألفارقة. نسيات الج يون شخص من األوكرانيي   واللمبعة ر أيقرب من 

وس كوفيدولما بدء العالم التخلص من   ي أوكرانيا  ، ردت روسيا بحرب  19-مضاعفات فن 
صدت  عسكرية ف 

ي  أركان
. دون ذلك، ظهرت موجات من تجزأ من بعضهمتماسكة وجزء ال يبت أن اإلنسانية أنحاء العالم لتث ه ف 

"كراهي "ـبف  عر  ي    هو ما رقة الذين فروا معهم، و واألفا  المواطنيي   العربتمين   ضد  وال   ب غض ال ي ، والذي ة األجنتر

ي و التواصل اق  ي يع
   يشجع عىل العنفإلنسان 

 
ي أوقات األزمات  أحيانا
والكوارث بحيث يفضل الشخص أبناء   ف 

  ينتمون لرعق أو جنسية مختلفة. من عىل دولته 

ي تعرض لها العر 
وح الناتج ب واألفارقة يتناول التقرير صور التمين   الت    وكرانيةألحرب الروسية العن ا أثناء الن  

ي الحرك
ات اإلعالميةف  ي نقل ال  والتضيحات السياسية  ة والتنقل، وكذلك التحن  

ق ف  حرب ضد شعوب الشر

ي تبي   أن ما  إىل اإل   تقرير ستند ال يو   ،األوسط 
ي ضد العرب واألفا  من تضفات  حدثتفاقيات الدولية الت 

رقة ف 

وح    .  الواضح معت  بال  ضدهمهو تمين   الن  
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ي كراهية األج ر  نب   وقت الحرب ليست مي 

أن    عىل والتمين   ضد الرغم من  العنضية  تكافح  ي 
الت  تلك  بأنها  نطاق واسع  األوروبية معروفة عىل  الدول 

 عنضية تحت مسىم "كره األجانب" ضد  
ا
األشخاص من مختلف األلوان أو األديان، إال أنها تمارس أعماًل

"العنضية"   مفهوم  م 
 
ستخد ي   . أوروبيي   ليسوا  الذين  أولئك  أو ضد  الملوني    وخاصة  الواليات األفارقة  ي 

ف 

ي الواليات المتحدة المتحدة عىل نطاق واسع أكنر من مفهوم "كراهية األجانب" حيث  
توجيه العنضية ف 

الغالب يكون   ي 
ف  الملوني    األشخاص  مفهوم   . ضد  استخدام  يتم  قية،  الشر أوروبا  وخاصة  أوروبا  ي 

ف  بينما 

من الغرباء أو األجانب أو من أي   ، وذلك يشن  إىل الخوف والكراهية"Xenophobia"  -"كراهية األجانب" 

ورة التحن   ضد الملوني   ولكن ضد أي شخص   ي بالض 
ي أن كره األجانب ال يعت 

. هذا يعت  ي ء غريب أو أجنتر ي
شر

 ليس من نفس الجنسية. 

عام  ي 
ف  الالجئي    موجة  اندالع  منذ  ذلك،  ومع  قية،  الشر أوروبا  ي 

ف  واسع  نطاق  األجانب عىل  ينتشر رهاب 

األ 2015 بعض  هناك  األجانب،  تزايد كراهية  عامي    ،دلة عىل   
البلدان    2019و  2016وبي   من  العديد  ي 

ف 

ي مؤشر قبول الهجرة  
بناءا عىل ما إذا كان الناس يعتقدون   لمؤسسة جالوباألوروبية، كان هناك انخفاض ف 

ئ  ئ جيد أو ست 
انهم، والزواج من أشهم هو شر ي بالدهم، ويصبحون جن 

 . أن المهاجرين الذين يعيشون ف 

 " ي   Eurobarometer "1"  -وجد استطالع لمرصد "يوروبامين  ي عام التابع لالتحاد األورونر
%  17أن    2018   ف 

ي عن ت  لديهم تصور سلتر
أثن  المهاجرين عىل المجتمع حيث أصبحت الهجرة قضية بارزة  من المستطلعي  

. أظهر تقرير خريف   ي )  2019بعد زيادة تدفق الالجئي   %( 36ليوروبامين  أن أكنر من ثلث الشعب األورونر

، متجاوزة إىل حد كبن  ثان أهم قضية، تغن  المناخ ) ي وا الهجرة أهم قضية تواجه االتحاد األورونر %(، 24اعتنر

ي عام  58انخفاض عن الذروة )ولكن ب
،   2020. حت  صيف  2015%( ف  ي

وبسبب الوضع االقتصادي الوبانئ

ي إىل حد بعيد.   اعتنر األوروبيون أن الهجرة هي أهم قضية تواجه االتحاد األورونر

الروسية، لوحظت أعمال تنم عن كره األجانب ضد أشخاص ليسوا أوكرانيي   -منذ اندالع الحرب األوكرانية

، وال سيما ضد من   المجاورة.  وال أوروبيي   للدول األوروبية  وح  الن   أثناء  ي  ي وعرنر
أفريق  ينحدرون من أصل 

 إىل شهود العديد من الطالب العرب واألفارقة الذين علقوا عىل الحدود األوكرانية، تمارس العنضية 
 
واستنادا

ة   الفن  ي 
ف  وأوكرانيا  روسيا  بي    األزمة  وخالل  عديدة.  مختلفة  مستويات  عىل  ي 2022-2021ضدهم 

وف   ، 

اير   ي فنر
، ظهرت تقارير عن طالب أفارقة وهنود كانوا يحاولون الفرار 2022التصعيد العسكري الذي وقع ف 

 
ي األخرى 1  . وهو عبارة عن سلسلة من استطالعات الرأي العام يتم إجراؤها بانتظام نيابة عن المفوضية األوروبية ومؤسسات االتحاد األورونر
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يا   ي جنوب أفريقيا ونيجن 
حيث تم منعهم من الصعود عىل القطارات وعبور حدود بولندا. وعلق المسؤولون ف 

 ارقة والعرب. عىل هذه التقارير وقاموا بإدانة الممارسات العنضية ضد الطالب األف

ية  ي تقرير المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، يتبع حرس الحدود األوكران والبولنديي   سياسة تمين  
ف 

بالطعام   وتزويدهم  بالعبور  لألوكرانيي    السماح  مع  األفارقة  عبور  إعاقة  خالل  من   ، األوروبيي   غن   ضد 

ي نفس الوقت الذي ترحب فيه الدول ا
ألوروبية بالالجئي   األوكرانيي   وتوفر لهم طرق  واإلسعافات األولية. ف 

ي البحر األبيض 
ي بعد غرق قاربــهم ف  ي اللجوء من أصل غن  أورونر عبور رسمية وآمنة، مات سبعة من طالتر

 المتوسط قبالة سواحل اليونان، دون استجابة لنداءاتهم. 

ي والهنود. كما قال 
ي وأفريق  ي أوكرانيا عىل نطاق واسع ضد المنحدرين من أصل عرنر

مارس كراهية األجانب ف 
 
ت

وا عىل الجلوس لساعات طويلة عىل الحدود البولندية دون  شهود عيان من طالب عرب وأفارقة، إنهم أجنر

السوداء،   ة  البشر ي أي مساعدة، وخاصة ذوي 
الحدود. ف  العبور دون أسباب وظلوا عالقي   عىل  نعوا من 

م 

ات والسفر  مح لهم بالعبور بدون تأشن 
ة لألوكرانيي   البيض، الذين س  الوقت نفسه، تم توفن  تسهيالت كبن 

سمح   ة عند فرارهم من البالد، حيث لم ي  بالقطار بدون تذاكر. أما العرب والهنود فقد واجهوا صعوبات كبن 

. لهم بال 
ا
مح لألوكرانيي   بالعبور أوال

 صعود إىل القطارات وتأخر عبورهم، بينما س 

يل بيتكوف، رئيس الوزراء البلغاري:  كما امتد التمين   ليشمل المستويات السياسية الرسمية، حيث قال كن 

تأكدين "هؤالء الناس أذكياء، إنهم أناس متعلمون... هذه ليست موجة الجئي   اعتدنا عليها، أناس لم نكن م

 ." ى   من هويتهم، أشخاص لديهم ماٍض غامض، والذين يمكن أن يكونوا حت  إرهابيي   أبدت دول أوروبية كنر

ي تناقض صارخ مع 
، وأصدرت قرارات لتسهيل استقبالهم وإقامتهم، ف  مرونة، ورحبت بالالجئي   األوكرانيي  

ي اللجوء من   ي اتبعتها عند التعامل مع طالتر
ق األوسط وشمال إفريقيا، سياسة الطرد والرد الت  منطقة الشر

ي بعض األحيان. 
ي ف 
ا رصاعات عنيفة أكنر حدة من الضاع الروشي األوكران 

 
ي تشهد أيض

 والمناطق الت 

الممارسات  هذه  مثل  وقف  عىل  بالعمل  األوكرانية  السلطات  العرب  المسؤولي    مطالبة  من  الرغم  وعىل 

، أن أوكرانيا  2022مارس    7ألفارقة. أفادت األنباء يوم االثني    العنضية، فلم يتحسن وضع الالجئي   العرب أو ا 

 .  من مدينة سومي
 أوقفت إجالء الطالب األردنيي  

 

ة   تغطية إعالمية متحير 

األوكرانيي    الالجئي    أن  حقيقة  عىل  ركز  ا، 
عنضي  ا  خطاب  األوروبية  اإلعالم  ووسائل  الصحفيون  استخدم 

وغن   باإلرهابيي    وصفهم  تم  الذين  إفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر من  الالجئي    عكس  عىل  ين،  متحض 



 
 
 

7 
 

ي  ي لشبكة شي نر ين. عىل سبيل المثال، قال تشارىلي داجاتا، المراسل األجنتر
 إس، عىل شاشة التلفزيون المتحض 

ا لعقود.    أن: 
 
ايد ا من  

 
ام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذي شهد رصاع ا، مع كل االحن 

 
"هذا ليس مكان

ضا المدينة، حيث ال  أيا الكلمات بعناية،  ا. ال بد ىلي من اختيار هذه 
ا نسبي  ا وأوروبي  هذا مكان متحض  نسبي 

ي حدوثه."
ورغم اعتذار المراسل بعد موجة انتقادات واسعة عىل منصات التواصل   تتوقع ذلك أو تأمل ف 

ة من الصحفيي   الذين تحدثوا عن األزمة  يحة كبن  ، إال أن تضيحاته تعكس آراء وانطباعات شر االجتماعي

ات متشابهة.   بتعبن 

ية ع ية، مقارنة تمين   ي قناة الجزيرة اإلنجلن  
امج ف  ، مقدم النر ي  دونر

ىل ما يبدو بي   الالجئي   وبالمثل، أجرى بين 

 :
ا
ق األوسط وشمال إفريقيا ، قائال "ما هو مقنع هو مجرد النظر إليهم ، وطريقة   األوكرانيي   والالجئي   من الشر

لبسهم، هؤالء أناس مزدهرون من الطبقة الوسط، ومن الواضح أن هؤالء ليسوا الجئي   يحاولون الهروب 

ي ال تزال
ق األوسط الت  ي الشر

ا يحاولون الهروب من   من مناطق ف  ة، هؤالء ليسوا أشخاص  ي حالة حرب كبن 
ف 

ي شمال إفريقيا، إنهم يبدون مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارها 
 " . مناطق ف 

ي قناة
ي فيليب كورب ف 

"نحن ال    : ، إحدى القنوات الفرنسية األكنر مشاهدة، عىل الهواءBFM   قال الصحق 

ال قصف  من  سوريي    فرار  عن  هنا  مغادرة نتحدث  عن  نتحدث  نحن   ، بوتي   من  المدعوم  السوري  نظام 

ي سيارات تشبه سياراتنا. إلنقاذ حياتهم
ي غضون ذلك ". األوروبيي   ف 

ي ف 
ي بولندا عىل قناة آي ن 

، قال مراسل ف 

يطانية:  ي النر
ي العالم الثالث. هذه هي أوروبا   ف 

 " ! "هذه ليست دولة نامية ف 

ضد الشعوب  تعنتة  تعنر عن العنضية الم  ن  الصحفيي   غ  سياسية  كما جاءت تضيحات عنضية من أشخاص

ي السابق، ديفيد ساكفاريليدزي، الذي ة واإلفريقيةالعربي 
ي شي نائب المدعي العام األوكران  ي نر . استضافت التر

 قال:  
 
قتل ي أرى األوروبيي   بعيون زرقاء وشعر أشقر ي 

 "إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة ىلي ألنت 
 
قت ل األطفال  ون، وي 

 ". ية، والصواريــــخبوتي   و طائراته المروح الرئيس الروشي كل يوم بواسطة صواريــــخ 

والسياسيي    الصحفيي    من  العديد  نجد  بل  فقط  ي 
األوكران  الشعب  عىلي  العنضية  ممارسة  يتوقف  لم 

وىلي   ، األمن  ويليام  األوروبيي   الذين منذ بداية الحرب اخرجوا تضيحات تنم عن تمين   عنضي وكان اخرهم

ي تضيــــح له "
يطانية حيث قال ف  ي أفريقيا وآسيا، عهد المملكة النر

من الطبيعي رؤية الحرب وسفك الدماء ف 

ي أوروبا." 
 ولكن ليس ف 

ا للمادة  
 
من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع   (1)كل هذه الممارسات هي أشكال من التمين   العنضي وفق

ي تعرفها بأنها "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل عىل أساس العرق أو  
أشكال التمين   العنضي، والت 

ي الذي يهدف أو 
اف بحقوق اإلنسان والحريات    اللون أو النسب أو األصل العرف  يؤدي إىل إبطال أو إعاقة االعن 
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ي المجاالت السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية 
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، عىل قدم المساواة، ف 

 " . أو الثقافية أو أي مجال آخر من مجاالت الحياة العامة

ي والدول األوروبية الالجئي   من أعراق يجب أن تشمل المعاملة اإلنسانية لالجئي   من   دول االتحاد األورونر

ي تشن  إىل  
الت  القضايا اإلنسانية  التعامل مع  ي 

المزدوجة ف  المعاين   ا عن 
 
بعيد وديانات وجنسيات مختلفة، 

ي خطن   ي القيمة، وفكر تمين  
 ، و جهل بمبادئ حقوق اإلنسان األساسية. تراجع عميق ف 

 

 األوكرانية العنرصية  

قية تتسم بالعنضية والتمين   ضد األقليات.   ي حقوق اإلنسان أن شعوب أوروبا الشر
، ومن المسلمات ف 

 
تاريخيا

ي اللجوء والالجئي   والطالب والعمال المهاجرين هم من بي    ا لمنظمات حقوق إنسان غربية، فإن طالتر
 
ووفق

 
 
أيض شمل  والذي   ، التحن   بدافع  بأوكرانيا  العنف  كات ضحايا  الشر ي 

ف  بي   
المغن  والموظفي    الدبلوماسيي    ا 

ي أوكرانيا، ومعهم األوكرانيون الذين ساعدوا ضحايا جرائم الكراهية. ويعد 
األجنبية وأفراد األقليات الظاهرة ف 

ا، كانوا من بي   الضحايا الرئيسيي   لجرائم الكراهية. 
 
 الطالب األجانب الذين يبلغ عددهم حواىلي أربعي   ألف

ي أو الملوني   هي أهداف واضحة للعيان إن الم
ة من المواطني   والمهاجرين من أصل أفريق  جموعات الصغن 

ا من األشخاص من   نسبي 
ا
ا قليال

 
ومعرضة بشكل خاص للعنضية وكراهية األجانب. وعىل الرغم من أن عدد

ي أوكرانيا، إال أن معدل العنف ضد هذه المجموعة كان غن  عاد
ي يقيمون ف 

ي، ويعيش الالجئون أصل أفريق 

ي تحت تهديد دائم من المضايقات 
والطالب والزوار وعدد من المواطني   والمقيمي   الدائمي   من أصل أفريق 

 والعنف. 

 

1-  " : ي ي التونسي أحمد الحبون     "عتير  كل سا   عي  عىل الميتم التعامل معه  واحد  شخص عرن 

الفرنسي  الطب  ، طالب  ي الحبونر العمر  -أحمد  البالغ من  للتمن      تحدث  ا عام    22التونسي    عىل عن تعرضه 

األوكرانية و   ،الحدود  واإلشائيليي    األفارقة  ذلك  ي 
ف  بما  األجانب،  الرعايا  "جميع  أن  قال  الكنديي    حيث 

 
 
، ط  واألمريكيي  
 
ذهاب إىل بوابة واحدة عند معنر ميديكا من أوكرانيا إىل بولندا، وهو األمر الذي  ب منهم ال ل

، بينما سمح لألوكرانيي   بالمرور بحرية عنر بوابة أخرى  ."سيتعامل مع أربعة فقط، شخص كل ساعتي  
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ي لم أ
ي بشدة لدرجة أنت 

ي الجيش األوكران 
بت  : "رص 

ا
ا عن وحشية الجنود األوكران قائًل

 
ستطع وأضاف متحدث

إىل  ة  مباشر البولندية  السلطات  ي 
نقلتت  بولندا،  دخول  من  ا  أخن   تمكنت  صحيح..عندما  بشكل  ي 

المسر

 .. الذين  و المستشق  الناس  من  اآلالف  هناك  يزال  وال  الحيوانات،  مثل  عوملنا  لقد  مطلقة.  فوض   كانت 

 تقطعت بهم السبل هناك". 

 

ي لنيجا -2    "ير  لألوكرانطابور و بور لألفارقة "طا : واسيو ير

ي عن معاناتهم وتعرضهم للتمين   العنضي أثناء عمليات اإلخالء ت
حدث العديد من المواطني   من أصل أفريق 

ي بأوك  ،واسيو صديق حيث تحدث   قصته ويقول  عن تعرضه للتمين   العنضي حيث يروي    ،رانيا طالب نيجن 

، بعد أربــع ساعات من الكفاح من أجل التحرك عنر الحشود و   ،كان هناك اآلالف من الناس هناك بالفعل

ي هذه العمليةتمكن صديق من عبور البوابة
ي األ   انضمو   ،، لكنه انفصل عن أصدقائه ف 

إىل قائمة انتظار   خر ف 

ا. ساع  24لم تتحرك لمدة   ي عدم تحرك قائمة االنتظار كان بسبب األوكرانيي   أن      واسيو قال    ة تقريب 
، السبب ف 

ته ورفاقه أنهم أجانب ال يحق لهما العبور مع األوكران والتساوي معهم أ  وأثناء ذلك ن هناك امرأة أوكرانية اخنر

ي المعاملة. و 
ا ، قال صديق إن المسؤولي   طلبوا من األ ف  ي التحرك أخن  

فارقة تشكيل طابور عندما بدأ الطابور ف 

 عليهم.  تذمر منفصل وبدأ الالجئون اآلخرون بال 

ي قبل اختيار حواىلي خمسة حرس الحدود    تعاملبعد أن كان هناك طابوران   واسيو   كملي
مع حواىلي مائة أوكران 

ا   ،أفارقة ا بحلول هذ  ، تم ختم جواز سفر صديق وتمت معالجته من أجل اإلخالء. لكن أخن  
 
ا الوقت كان منهك

ا 
 
ا وجفاف  قد الحظ و   ،وجائع 

 
فض هو وطالب سود آخرون. كان يقدم الطعام لالجئي     ا مساعد يقول:  و   ، لكنه ر 

، وقالوا  أننا كنا جائعي     همت وأخنر   ،ذهبنا للقاء هؤالء الناس،  كرونة والقهوةر والمج"كانوا يتشاركون الخنر  والنر 

 " ! للسود إن الطعام لألوكرانيي   فقط وليس 

 

بيث: "النيجرية  -3  رانيون أضلوا طريقنا بالعمد"لمسئولون األوكاالير 

ابيث   طالبة النيجريةقالت ال الحدود البولندية لكنهم واجهوا صعوبة    نها حاولت مع صديقتها الوصول إىلأ  الن  

ذلك من  النقيض  عىل  هناك.  المسؤولي    من  معلومات  الحصول عىل  ي 
الموظفي    ف  أن  ون ، الحظوا  يخنر

ي  
ا األوكرانيي   بالمنصة الصحيحة. عندما وصل القطار ف  ابيث وصديقتها وراء حشد التاسعة صباح  ، كانت إلن  

ي الصعود   ،كبن  عىل الرغم من انتظارهم لساعات
ي حواىلي الساعة    . فشلوا ف 

كانوا  و   ، وصل قطار آخر مساءا   7ف 

ي المكان المناسب 
 ثم حاولوا التقد  حم  س    ،ف 

ا
ي لديهن أطفال بالمرور أوال

م إىل األمام لكنهم وجدوا  للنساء اللوان 
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ابيث: "كنا نحاول الدخول ودفعنا ألسفل بقسوة شديدة واستمروا    ن مقاومة قوية. أنفسهم يواجه تقول إلن  

ا  ا وتكرار  ب صدورنا مرار  ي رص 
ي منتصف منطقة مسار القطار .  ف 

لق  ف  ي كاد أن ي 
، وهو مكان خطن  أحد أصدقانئ

ي األساس
ي طريقنا  وكان علينا فقط أن ،للغاية ف 

  ". حصلنا عىل مقاعد  حت  نقاتل ف 

ي العربة
ا منهم أنهم مجرد أشخاص سود ف 

 
ا أن يبدوا غن  ضارينوإدراك

 
وا إال أنهم تعرض  ، فقد حاولوا جاهد

ول  للعدوان   شعان ما ساء األمر حيث   همعىل أنهم ال يعرفون   أرصوا الذين    قطار من ركاب الوإجبارهم علت الن  

ول من القطار.  ي إجبار السود عىل الن  
ابيث: "  بدأ الركاب ف   تقول إلن  

 
 أ

 
   ت نزل

 
 فتاة سوداء وخ
 
ي ط ي نيجن  ف صتر

ء عن  وتض  معنا منذ البداية."  وا كان  آخر وسحبوهما من القطار  ي
ي أوكرانيا   العنضيةيف: "نحن نعرف كل شر

،  ف 

ي أعتقد أن هذا هو الوقت الذي نعتقد أنه من 
ي أعتقد أن هذا هو أسوأ نوع واجهناه عىل اإلطالق ألنت 

لكنت 

ض أن تكون إنسانيته عىل صدره".   المفن 

 

ية مباغو: " -4 بونا بالعصا ونزعوا مالبالنيجير    ا"سنلم يسمح لنا حرس الحدود األوكرانيير  وض 

ية تبلغ من   ي مباغو، وهي طبيبة نيجن 
ي بلدة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا،   24العمر  تشيت 

عاما وتعيش ف 

ي بلدة ميديكا، فيما سمح إنها    وقالت
 من يومي   عالقة عند معنر الحدود بي   بولندا وأوكرانيا ف 

قضت أكنر

منعوها.  الحراس لكنهم  األجانب  األوكرانيون  األوكراني   بعبور  الحدود  حرس  لنا  يسمح  "لم    ي   وأضافت: 

بونهم و بال اتهم، وكانوا يصفعونهم ويض  عون سن  ، وين   بون الناس بالعصي يدفعونهم إىل نهاية عبور..كانوا يض 

 قائمة االنتظار، كان المشهد مروعا". 

الطبيبة   المعاناة تمكنت  من خالل  فقط  الحدود  ت  "عنر إنها  قالت  لكنها  وارسو،  إىل  الوصول  من  مباغو 

ي طريقها"، مضيف
ي ف 

ة: "كانوا يقولون..النساء واألطفال فقط يمكنهم المرور، لكنهم سمحوا لبعض  والمص 

 
ا
..لم يكن هناك مأوى من الرجال األوكرانيي   بالمرور، وكلما حاولت سيدة سوداء المرور، قالوا..نساءنا أوًل

د..أثلجت..لم يكن هناك طعام أو ماء أو مكان للراحة..كنت أهذي حرفيا من الحرمان من النو   وقالت  ". مالنر

   21شقيقها البالغ من العمر  إن  
 
، وهو طالب طب، منع من المرور عىل الحدود منذ يوم الجمعة، لكنه  عاما

 . وصل إىل بولندا بعد أربعة أيام من المحاولة
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ي د -5
ي رومانيا لبوابات مغلقة ينيس: "تم توجيه العرب واألفارقة والهنود الغان 

 
 " ف

ي يدرس  طالب   ،دينيس نانا 
رأى نفس التمين   عند العبور من أوكرانيا إىل بلدة أنه    ، وأكد رانيا كو بأطب  ال  غان 

الرومانية يت  آخر   نافذة  ، حيث سن  أنه  ،لألوكرانيي   وأخرى ألي شخص  إىل  ا  من   مشن  اآلالف  توجيه  تم 

والنا الزامبيي    فيهم  بمن  ي كانت األجانب، 
الت  البوابات  إحدى  إىل  والباكستانيون،  والهنود  والمغاربة  ميبي   

ها.  ي الغالب، بينما كانت بوابة أخرى مخصصة لألوكرانيي   مفتوحة ويتدفق الناس عنر
 " مغلقة ف 

أنه    اإلنتباه   ولفت  بالمغادرةإىل  بينما كان  عىل مدار حواىلي ثالث ساعات، سمح ألربعة أو خمسة أجانب   ،

وا الحدود ل  لهناك "تدفق هائ  ألوكرانيي   الذين عنر
 
 ، مضيف

ا
، لكننا فهمنا أنه يتعي   عليهم ا: "هذا ليس عدال

 
ا
 " . أن يروا شعوبــهم أوال

 

ي طه درعا: " -6    "ق الجنود األوكران الرصاص علينا حبى ال نعي  أطلالمغرن 

ي  طالب  طه درعا   ي عامه الرابع    ،ا عام    25بالغ من العمر  مغرنر
ي ف  و الطتر ي معهد دنينر

تحدث و  ،طب األسنان ف 

ي  إ  آخرون معه من أصل  ةعن تعرضه وطلب 
طالق الرصاص من قبل الجنود األوكران لمنعهم من إ   إىلفريق 

اير   26  بدأ رحلته ظهر السبت العبور.   ي الساعات األوىل من صباح يوم   فنر
تقريبا وعنر الحدود إىل رومانيا ف 

النوم" عدم  من  أيام  بعد   و   . االثني   
ا
قائًل الحدود  ":  أوضح  إىل  حافالت  سيئة..استقلنا  معاملة  عوملنا  لقد 

 الروما
 
ا للغاية، ثم اضطررنا للسن  عنر الحدود أثناء سماع طلقات نارية..كل ما فعلناه هو  نية..كان األمر مخيف

ي نتمتع بها..لقد شاهدت الكثن  من 
الصالة، صىل آباؤنا كذلك من أجل سالمتنا..إنها الحماية الوحيدة الت 

ي مجموعة مع مغربيي   آخرين والعد  ،العنضية"
يد من األفارقة اآلخرين وطلب من أحد الفتا إىل أنه "كان ف 

الهواء إلخافتهم  ي 
ف  بندقيته  النار من  ي إطالق 

الحارس ف  بدأ  بالمرور،  لهم  السماح  ي 
األوكران  الحدود  حرس 

 وتراجعوا". 

..لقد طلب منا العودة..كان الثلج يتساقط علينا،  ":  وتابع طه ي
ي حيان 

لم أشعر قط بهذا القدر من الخوف ف 

 لحشد، استسلموا وسمحوا للجميع بالمرور". ومع ازدياد ا 

 
 
أصيب بعض األجانب الذين وصلوا إىل بولندا   ،  الميدان  أرضلمنظمات اإلغاثة المحلية الموجودة عىل    وفقا

ة إىل المستشفيات بسبب    ،د باإلرهاق والتجملقليلة الماضية  من أوكرانيا خالل األيام ا  وتم نقل بعضهم مباشر

 إصاباتهم. 
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ي باألشكال المعاضة للعنرصية
 بيان مقرر األمم المتحدة الخاص المعب 

الفارين من  البيض  العنضية والمعاملة بدافع كره األجانب ضد األشخاص غن   التهديدات  بيانها بشأن  ي 
ف 

، المقررة الخاصة لألمم المتح  دة المعنية باألشكال المعارصة للعنضية، أوكرانيا، أعربت إي تينداي أشومي

" خالل الحرب  ة ضد األشخاص "غن  األوكرانيي   عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالممارسات العنضية األخن 

وا عىل  الروسية األوكرانية. وحثت المجتمع الدوىلي عىل اتخاذ إجراءات شيعة لحماية الماليي   الذين أجنر

، أرسل األفارقة السود والمواطنون الهنود والمواطنون الباكستانيون   الفرار من هذا الهجوم. منذ  ذلك الحي  

العنضية وكراهية  المعاملة  تقارير عاجلة توثق  هم  ق أوسطية وغن  المنحدرون من أصول شر واألشخاص 

ي أوكرانيا. 
ي تهدد حياتهم أثناء محاولتهم الفرار من العنف ف 

 األجانب الت 

نعوا م ون أن حرس الحدود منعهم من  أفاد البعض أنهم م  ئ داخل أوكرانيا، وأفاد الكثن  ن الوصول إىل المالجر

ا خارج البالد، 
 
ا آمن ي من شأنها أن تمنحهم ممر 

ي من طوابن  النقل الت 
عبور الحدود أو دفعهم إىل الجزء الخلق 

الب ي 
أبلغوا عن حرمانهم من الوصول إىل قنصليات بلدانهم األصلية ف  الحاالت،  ي بعض 

لدان المجاورة. وف 

ي درجات حرارة أقل من الصفر دون مأوى. وأ
ة أطول ف  ون، بمن فيهم األطفال، إىل االنتظار لفن  ضطر الكثن 

الحاالت، هذه  جميع  ي 
العنضي ت  ف  التنميط  خالل  من  ية  تمين   لمعاملة  والجماعات  األفراد  هؤالء  عرض 

ي سي 
، حت  ف  ي والقومي المحظور بموجب القانون الدوىلي

اع المسلح. والعرف   اق الن  

ي جميع أنحاء العالم أثناء محاولتهم  
ا ف 
 
ا مميت الحقيقة هي أن المهاجرين والالجئي   غن  البيض يواجهون تمين   

تشهد الصور والشهادات من األشخاص غن  البيض الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا  و عبور الحدود الدولية.  

 اتخاذ إجراءات فورية لضمان إنهاء المعاملة العنضية وكراهية ، ويجب عليهم التحفن   عىلعىل هذه الحقيقة

 ، سواء أكانت رسمية أم غن  رسمية. األجانب 

بالنظر إىل الوضع خالل الحرب العالمية الثانية عندما فر آالف األوروبيي   من بالدهم بسبب الحرب وتم 

حيب بهم عىل الحدود السورية وسمح لهم بعبور الحدود بأمان.   ي مخيم حلب الن 
عندما يقوم الالجئون ف 

اء اإلمدادات األساسية،  برحلة عدة أميال إىل المدينة، عىل سبيل المثال، قد يزورون المحالت التجارية لشر

ي المخيم. وذلك عىل  
ي السينما المحلية أو ببساطة الحصول عىل إلهاء عن رتابة الحياة ف 

أو مشاهدة فيلم ف 

ي أوكرانيا. عكس ما يتم ممارسته من أفعال 
 عنضية ضد العرب واألفارقة ف 
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ي 
 القانون الدوىلي اإلنسان 

لدوافع  المسلحة  اعات  الن   آثار  من  الحد  إىل  ترمي  ي 
الت  القواعد  من  ي هو مجموعة 

اإلنسان  الدوىلي  القانون 

ي األعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها،ويحىمي    ،إنسانية
كما أنه يفرض   األشخاص الذين ال يشاركون ف 

ي أيضا "بقانون الحرب" 
عرف القانون الدوىلي اإلنسان 

ي الحرب. وي 
 عىل الوسائل واألساليب المستعملة ف 

 
قيودا

المسلحة" اعات  الن   "قانون  تحكم ويشكل    ،أو  ي 
الت  القواعد  مجموعة  أي  العام  الدوىلي  القانون  من  ا 

جزء 

 العالقات بي   الدول. 

المسلحة  اعات  الن   ي 
ف  المنخرطة  األطراف  سلوك  يحكم  الذي   ، ي

اإلنسان  الدوىلي  القانون   
بي   التمين    ي 

ينبع 

ي الحرب
وذلك الجزء من القانون الدوىلي العام الذي كرسه ميثاق األمم المتحدة      (jus in bello  -)القانون ف 

المسلحة ضد دولة أخ القوة  اللجوء إىلي استخدام  ي 
الدولة ف   jus adرى )قانون شن الحرب  ويحكم حق 

(bellum  ثني   هما: حالة الدفاع عن النفس ضد  أ. ويحظر الميثاق اللجوء إىل القوة ولكنه يتضمن استثناءين

 ول مجلس األمن التابع لألمم المتحدة استخدام القوة المسلحة. هجوم مسلح، وعندما يخ

عتنر اتفاقيات جنيف األربــع لعام  
 
ألوىل والثانية والثالثة والرابعة( هي المعاهدات )اتفاقية جنيف ا  1949ت

وتوكولي   إضافيي   لعام   كملت هذه االتفاقيات بنر
 
. وقد است ي

الدوىلي اإلنسان  للقانون  هما   1977الجوهرية 

ي 
الثان  ي 

اإلضاف  وتوكول  والنر الدولية  المسلحة  اعات   
الن  بحماية ضحايا  المتعلق  األول  ي 

اإلضاف  وتوكول  النر

ي بحماية ض
ي الثالث لعام  المعت 

وتوكول اإلضاف  اعات المسلحة غن  الدولية؛ عالوة عىل النر  
  2005حايا الن 

ة إضافية هي )الكريستالة أو البلورة الحمراء(  المتعلق باعتماد شارة ممن  

 عسكرية معينة وتحىمي بعض الفئات من 
 
وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة و خططا

: األشخاص   واألعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يىلي

أو ألية أغراض عدائية    1976اتفاقية عام   • البيئة ألغراض عسكرية  ي 
التغين  ف  لحظر استخدام تقنيات 

 أخرى. 

بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة   1980اتفاقية عام   •

ر أو عشوا  ئية األثر وبروتوكوالتها الخمسة لعام. الض 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمن    1993اتفاقية عام   •

 تلك األسلحة. 
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؟" و  ي
، يبق  السؤال هو "مت  يتم تطبيق القانون اإلنسان  ي

 بعد التعريف بماهية القانون اإلنسان 

ي فق
القانون الدوىلي اإلنسان  التوترات أو االضطرابات يتم تطبيق  اع المسلح، وال يشي عىل  الن   ي حالة 

ط ف 

ي  
 القانون الدوىلي اإلنسان 

اع المسلح. ويمن    
ي تصل إىل حد الن 

الداخلية من قبيل أعمال العنف المتفرقة الت 

اعات المسلحة الدولية وغن  الدولية.  اعات المسلحة الدولية هي تلك الن     عالوة عىل ذلك بي   الن   اعات والن  

عتنر حروب 
 
ي تلجأ فيها دولة واحدة أو أكنر من دولة إىل استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى. وت

الت 

ي ظل ظروف معينة، وحاالت االحتالل نزاعات مسلحة دولية. وتحكم اتفاقيات جنيف 
ي ف 
التحرير الوطت 

اعات المسلحة الدولية.  ي األول إليها الن  
وتوكول اإلضاف   األربــع والنر

ي األعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها. تنظم اتفاقيات يش
ي حماية من ال يشاركون ف 

مل القانون اإلنسان 

ي أن يلقاها كل منها خالل 
ي ينبع 

جنيف الحماية المكفولة للفئات األربــع التالية من األشخاص والمعاملة الت 

اعات المسلحة الدولية:   الن  

ي الميدان الجرج والمرض  من أفراد القوات  •
()المسلحة ف   اتفاقية جنيف األوىلي

ي البحار )اتفاقية جنيف الثانية(  •
 الجرج والمرض  والغرف  من أفراد القوات المسلحة ف 

 أشى الحرب )اتفاقية جنيف الثالثة(  •

ي أراضو المدني  •
 محتلة )اتفاقية جنيف الرابعة(.  ن، بمن فيهم المدنيون الموجودون ف 

 تشكل األعمال العدائية ب 
 
ا يحكمه ا دولي  ا مسلح  ي   القوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة األوكرانية نزاع

لعام   )اتفاقيات جنيف األربــع  الدولية  المعاهدات اإلنسانية  لعام   1949قانون  ي األول 
وبروتوكولها اإلضاف 

ي تنظم الوسائل وأساليب الحر   1907، واتفاقيات الهاي لعام  1977
، وكذلك قواعد القانون الدوىلي  بالت 

 . ي
ي العرف 

هم من غن  المقاتلي   و   اإلنسان  ، أو قواني   الحرب، الحماية للمدنيي   وغن  ي الدوىلي
يوفر القانون اإلنسان 

اع المسلح.  اع، حيث ال يجوز أبدا أن  ويتناول سن  األعمال العدائية من مخاطر الن   من قبل جميع أطراف الن  

 
 
هدف المدنيون   ا  يكون 

 
للهجمات. متعمد الممكنة  ا  االحتياطات  جميع  باتخاذ  اع  الن   أطراف  عىل  ويتوجب 

، أو من   ر الالحق بالمدنيي   واألعيان المدنية وعدم شن هجمات ال تمن   بي   المقاتلي   والمدنيي   لتقليل الض 

 . را غن  متناسب للسكان المدنيي    شأنها أن تسبب رص 

ي وبالحديث عن المدنيي   الذين يجب  
حمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فهم أولئك الذين يقعون ف 

رعاياها.  من  ليسوا  هم  محتلة  دولة  أو  اع  الن   أطراف  من  واألطفال    قبضة طرف  والنساء  النازحون  ويعتنر 

وبالنظر إىلي   الالجئي   وعديىمي الجنسية والصحفيون من بي   الفئات المؤهلة للحصول عىل تلك الحماية. 

ي ظروف الحرب الروسية األوكرانية، فإنه من واجب الدولة األوكرانية توفن  الحماية  وضع العرب واأل
فارقة ف 

ي الجنسيات األخرى خالل الحرب ولكن واقع   االوكران وصاحتر
الكاملة والمعاملة المتساوية بي   المواطني  
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ي أوكرانيا ليس كذلك، حيث شهد العديد من ذوي الجنسيات العربية واألفريق
ية العديد من مظاهر الحرب ف 

اب إىل عدم السماح لهم  التمين   العنضي ضدهم بداية من عدم السماح لهم بالحصول عىل الطعام والشر

ي الطوابن  لساعات عديدة. 
ي بعد انتظارهم ف 

 بالصعود إىل القطارات حت 

ي عدد من المعاهدات 
ي ذلك اال    و بكونها طرف ف 

تفاقية األوروبية اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، بما ف 

(، واتفاقية مناهضة  ICCPR(، والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ECHRلحقوق اإلنسان )

وب المعاملة القاسية والال ه من رص  إنسانية، تكون أوكرانيا ملزمة بتوفن  الحماية الكاملة وكافة  التعذيب وغن 

بل النجاة لجميع المدنيي   عىل أرضها 
ا كانت جنسيتهم. س   أي 

 

 االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميير  العنرصي 

تنص االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمين   العنضي عىل الحقوق المختلفة لكل إنسان بغض 

ظر التمين   تعهد الدول األطراف بح"  حيث تنص االتفاقية عىل  ،النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس

العنضي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمين   بسبب العرق أو اللون أو األصل 

ي المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: 
، ف  ي

 القومي أو اإلثت 

ي معاملة عىل قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات األخرى 
ي تتوىل إقامة العدل، )أ( الحق ف 

 الت 

، يصدر سواء عن موظفي    ي
ي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدن 

ي األمن عىلي شخصه وف 
)ب( الحق ف 

 رسميي   أو عن أية جماعة أو مؤسسة، 

ي االنتخابات  
اك ف  اعا وترشيحا-)ج( الحقوق السياسية، وال سيما حق االشن  اع العام   -اقن  عىل أساس االقن 

ي إدارة الشؤون العامة عىل جميع المستويات، وتوىلي الوظائف العامة عىل المتساوي، و 
ي الحكم وف 

اإلسهام ف 

 قدم المساواة،

   )د( الحقوق المدنية األخرى، وال سيما: 

ي حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة،1"
 
 " الحق ف

ي العودة إىلي بلده." 2"
 
ي ذلك بلده، وف

 
ي مغادرة أي بلد، بما ف

 
 " الحق ف
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وخالل الحرب األوكرانية الروسية نجد أن الجنود األوكران قد انتهكوا المواثيق الدولية وذلك باالعتداء عىل 

ي أوكرانيا. 
ي وعدم السماح لهم بعبور الحدود والفرار من الحرب ف  ي وعرنر

وبينما   كل من هو من أصل أفريق 

ي 
ي ف 
ي حت 

امها لحقوق اإلنسان، نجد أنه ف   وقت الحرب تنتهك تلك الدول حقوق تروج الدول األوربية الحن 

 اإلنسان ويتم ممارسة العنضية ضد كل الجنسيات المغايرة للجنسية األوكرانية. 

 

 الختام  

ي 
قية، ليس فقط ضد األشخاص من أصل أفريق  ي أوروبا الشر

ينتشر رهاب األجانب عىل نطاق واسع ف 

، ولكن من ليس لدي ا ضد األشخاص األوروبيي  
 
ي ولكن أيض هم نفس جنسية الشخص الذي يمارس  أو عرنر

العنضية. وسواء تم تسميته "كره األجانب" أو "العنضية" فهو عمل يدينه القانون الدوىلي والقانون الدوىلي 

ي وجميع اتفاقيات حقوق اإلنسان حيث يجب أن يتمتع جميع الناس بنفس الحقوق وأن يعاملوا عىل 
اإلنسان 

 قدم المساواة. 

ا وبقوة  أالحرب الروسية األوكرانية وجدنا  وبالحديث عن   ن رهاب األجانب أو كراهية األجانب مازال منتشر 

ق أوروبا. حيث تعرض الجميع من جنسيات عربية و  ي دول شر
فريقية إىلي التمين   العنضي ولم يتم توفن   إ ف 

لبالدهم.  الرجوع  إىلي  أو مساعدتهم  لهم  الالزمة  ي   الحماية  أصل عرنر منع كل من هو من  أو  تم  من إ  ي 
فريق 

ا من الصعود  
 
 عليه، تم منعهم أيض

ا
اب إال بعد حصول المواطني   األوكران أوًل الحصول عىل الطعام والشر

 ".
ا
وهم "األوكران أوًل ا عىل األقدام وظل الجنود األوكران يخنر   القطارات وتركهم ليقطعوا الطريق سن  

عىلي مي 

ي بالصعود إىلي القطارات. ولم يتم السماح حت  لللنساء واألطفال من أصل 
ي أو أفريق   عرنر

 


