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 مقدمةال

   عضو كون أوكرانيا ُيعزى إىل  رصاع مستمر  بل ه   الحرب الروسية األوكرانية حديثة،ليست 
 
ف

  و االتحاد الس
  عام و . والمحاوالت المستمرة لحلف الناتو بضم أوكرانيا قبل تفككه،   فيت 

 
تجدد  ، 2021ف

  االنضمام إىل الناتو، مع 
 
، كون حلف الناتو رغبة أوكرانيا ف اتيج   لالتحاد الروس  و هو مايمثل خطر است 

بدأت  ، حيثالموقفمحارًصا للحدود الروسية، فبدأت روسيا محاوالتها لحل المعادي لروسيا سيصبح 

  تعزيز عسكري كبتر بالقرب من الحدود الروسية األوكرانية  
 
، ولكن قوبل هذا القرار تحذير كنوع من الف

فتثم  باالنتقادات الدولية والعقوبات االقتصادية من دول الغرب،   اعت 
ً
الحكومة الروسية دبلوماسيا

  دونيتسك ولوهانسك الشعبيتير  
  كانت تناضبجمهوريت 

ن، ل من أجل استقاللها عن أوكرانيا منذ زم، والت 

  دونيتسك ولوهانسك، و  ةتهمم وأخذتهم ذريعة للتدخل،
ه يوجتم تالحكومة األوكرانية بمهاجمة مواطت 

  دونباس، فيما وصفته روسيا بـ "مهمة حفظ السالم"
 
، ولكن منذ غزو روسيا القوات الروسية باالنتشار ف

من جرائم الحرب موثقة من قبل األمم المتحدة مثل االعتداء عىل  ألوكرانيا ارتكب الجيش الروس  عدد 

 المستشفيات وقتل المواطنيير  العزل. 

  الم
  العالم العرب   ومثل هذا صدمة حضارية لدول العالم جميًعا، مما جعلنا نفكر ف 

شهد الحارص  دائًما ف 

؛ دولة أوروبيةولكن الفرق أنه عنا  أو مختلف السابق ليس بغريبالمشهد وتعامل نفس الدول معه. 

حقوق وهو ينتهك كل الاالحتالل اإلرسائيىل  لفلسطير  بدأ من قبل إعالن قيام الدولة اإلرسائيلية، ف

، موالقوانير  الدولية ال   وسط صمت من المجتمع الدوىل 
سنة،  75ويستمر منذ أكتر من تعارف عليها ف 

  باستمرار، عىل كدولة وكشعب باالعتداء   خاللها  تقوم إرسائيل
و ما يفعله االحتالل الشعب الفلسطيت 

  ال يخف  عىل أحد من 
بمحاولة تهجتر قرسي للفلسطينيير  بهدف زيادة المستوطنات اإلرسائيلية ف 

  
  الفلسطينية ف 

  المسجد األقىص، و  2022إىل ، 2021األراض 
تصاعد المضايقات اإلرسائيلية للمصلير  ف 

مرات باقتحام المسجد، ومنع المصلير  من الدخول واالعتداء عليهم  حيث قامت القوات اإلرسائيلية عدة

، وأبسط  والقبض عليهم، ومنع صوت األذان من المسجد األقىص، كما ازداد العنف ضد الفلسطينيير 

وكان آخر هجوم عىل  ،مثال هو قتل امرأة فلسطينية معزولة السالح من قبل القوات اإلرسائيلية

  مايو 
ين  2022الفلسطينيير  ف  ، عندما أطلقت القوات اإلرسائيلية النار عىل الصحافية الفلسطينية شتر

ة بينما كانت ترتدي اأبو ع   رأسها أسفل الخوذة الواقية مبارسر
قله خالل غارة إرسائيلية. أصيبت برصاصة ف 

ة تشتر بوضوح إىل أنها صحفية. 
 ست 

قوبلت أوكرانيا  حيث ،ضد فلسطير   عن المعايتر المزدوجة للغربالروس  ألوكرانيا لقد كشف الغزو 

 75منذ أكتر من  المحتلة فلسطير  لم تحظ به  والدول والمنظمات الدوليةبدعم من وسائل اإلعالم 

  أحسن األحوال بالحياد.  بل وتقابل، ا عامً 
عىل عىل الرغم من أن القانون الدوىل  ينص ذلك و باإلدانة أوف 

  تقرير المصتر والدفاع عن النفس، إال أن الغرب ال يمنحها تلك الحقوق. 
 حقها ف 

ويرجع هذا إىل اهتمام الغرب بمصالحهم السياسية عىل حساب حقوق االنسان، حيث أن موقفهم 

كة معها، واختالفاتهم السياسية واأليدولوجية مع روسيا، لهذا   الداعم ألوكرانيا ينبع من مصالحهم المشت 

، بالرغم  فمن السهل عىل الغرب اتخاذ موقفهم والتعبتر عنه، بينما تغاضيهم عن حقوق الفلسطينيير 
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  مصالحهم بالمقام األول مع إرسائيل، لهذا يوضح 
 
من تشابه األوضاع بينهم وبير  أوكرانيا، يرجع إىل تالف

 الخاصة. التقرير كيف أن حقوق اإلنسان ه  مجرد عذر يستخدمه الغرب لتحقيق مصالحهم 

  الصحفات او
 
يبدأ فالفلسطينية.  قضيةبير  االستجابة الغربية لألزمة األوكرانية وال التقرير  يقارن ةلتاليف

. بتحديد حقوق كل من األوكرانيير  والفلسطينيير     القانون الدوىل 
 
  تقرير المصتر والدفاع عن النفس ف

 
ف

  التغطية اإلعالمية الغربية، ورد فعل 
 
الحكومة الغربية. كما يناقش استجابة المنظمات ويدرس الفرق ف

. و  ،الدولية لكلتا األزمتير     رد الفعل الغرب  
 
 يسلط التقرير الضوء عىل المعايتر المزدوجة ف

 

ا
ً
اأول  :االقانوناالدول 

  تقرير المصتر من خالل التصديق عىل ميثاق األمم المتحدةالقانون الدوىل  رسخ ي
 
حيث  ،الحق ف

إنماء العالقات الودية بير  األمم عىل أساس  " : من الميثاق عىل أن الغرض منه هو  2(1) تنص المادة

  الحقوق بير  الشعوب وبأن يكون لكل منها
  بالتسوية ف 

ام المبدأ الذي يقىص  هاااحت  ، حقاتقريرامصير

 ". وكذلك اتخاذ التدابتر األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام

  المادة  باالضافة اىل  
من العهد الدوىل  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  (1)ذلك، يرد بوضوح ف 

 : لجميع  " والعهد الدوىل  الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين ينصان عىل ما يىل 

هاالشعوب    تقرير مركزها السياس   وه   ،بنفسها  حقاتقريرامصير
   ،بمقتىص  هذا الحق حرة ف 

وحرة ف 

  
  ". السع  لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماع  والثقاف 

  تقع عىل عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غتر "
  هذا العهد، بما فيها الدول الت 

عىل الدول األطراف ف 

  واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل عىل تحقيق 
االمتمتعة بالحكم الذاب  وأن  حقاتقريراالمصير

م هذا   ".  الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة تحت 

  القانون الدوىل  بموجب قرار األمم المتحدة 
  الدفاع عن النفس مدرج أيضا ف 

المؤرخ  37/43والحق ف 

عية كفاح الشعوب من أجل االستقالل والسالمة " : عىل يؤكد من جديد ، الذي 1982ديسمت   3 رسر

السيطرة االستعمارية واألجنبية واالحتالل األجنت   بجميع اإلقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من 

 ." المسلح الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح

، وينص يوعالوة عىل ذلك، توضح ديباج ، عىل وجه التحديد إىل حقوق الفلسطينيير  ة القرار أنه يشتر

" :   لحقوقهعىل ما يىل 
  تقرير المصتر  -غتر القابلة للترصف -وإذ ترى أن إنكار الشعب الفلسطيت 

ف 

  ترتكبها إرسائيل ضد شعوب 
، واألعمال العدوانية المتكررة الت  والسيادة واالستقالل والعودة إىل فلسطير 

ا للسلم واألمن الدوليير    ." المنطقة تشكل تهديدا خطتر

ة مرة، ويصفهم رصاحة بأنهم ااألجنبيةاتحتاالس" ويشتر القرار إىل الفلسطينيير  إحدى عرسر يطرة

 والستعمارية".ا
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. ومع ذلك، تنطبق الحقوق المذكورة أعاله وهذه  بالنسبة للغرب يتم فعىل كل من أوكرانيا وفلسطير 

  حير  أن فلسطير  محرومة و 
 
 موضع تساؤل. هذا ذكرها وتمتد فقط إىل أوكرانيا، ف

 

 ا:االتغطيةااإلعالميةثانيًا

  التغطية اإلعالمية 
 
 المستخدمةوالعناوين الرئيسية  كلماتفيما يتعلق بالهناك اختالف صارخ ف

  وسائل اإلعالم الغربية لمناقشة كلتا األزمتير  الكلمات كشفت حيث  
 
المعايتر عن النقاب المستخدمة ف

ببساطة من  حيادهمتم إلقاء و  ،حياديةادعاءاتها بالو وسائل اإلعالم األمريكية واألوروبية لالمزدوجة 

  أوكرانيا.  عند النافذة 
 
 تغطيتهم للحرب ف

. عرضت  عالمئل اإل وسا غلبأن أ ىفت    
معظم التغطية فالهجمات والحرب من المنظور األوكراب 

خر الجانب ال  عىلبينما  المعتدي ومن هو الضحية الطرف من هو  محدد فيها بجالءاإلعالمية الغربية 

  الرصاع باليذكرونه فيساوون بير  الجانبير  تحدثون عن فلسطير  عندما ي
يتضح رسائيىل  بما ال اال فلسطيت 

.  ،معه من المعتدي ومن الضحية   يستخدمونها لوصف كلتا األزمتير 
  الكلمات الت 

 وهذا واضح ف 

  القوى بير  إرسائيل وفلسطير  ستخدمون لغة منحرفة تعط  انطباعً وي
نجدهم  حيث ،ا بوجود توازن ف 

  اوكرانيا  " بحريةاالحتالل" و " الحرب" و "الغزو" مثل كلماتيقومون باستخدام  
 بينما  لوصف الوضع ف 

  فلسطير  عىل أنه " ونيصور 
  مقالها  ". مناوشاتو"" اشتباكات"و" رصاعالعنف ف 

وذكرت ب   ب   س  ف 

  جنازة ةالمقتول ةالذي يغط  الهجوم اإلرسائيىل  عىل جنازة الصحافي
، أن "أعمال عنف اندلعت ف 

ين أبو ع   القدس االصحفية شتر
طة اإلرسائيلية قلة ف  احم مع اشتباكات بير  الرسر  

قية: تعرض نعشها للت  الرسر

". وأشاروا إىل الهجوم عىل أنه "عنف" وصوره عىل أنه صدام بير   والفلسطينيير  أثناء مغادرته المستشف 

  سقوط نعشها 
أطراف متساوية. ولم يذكروا حقيقة أن القوات اإلرسائيلية هاجمت المعزين وتسببت ف 

 م". وليس "تزاح

ووكالة فرانس برس عىل تغطية جميع مزاعم  24عالوة عىل ذلك، دأبت وكاالت إعالمية مثل فرانس 

  ارتكبها األوكرانيون 
. ومع ذلك، فإن جرائم الحرب المزعومة الت    ارتكبها االتحاد الروس 

جرائم الحرب الت 

العدوان اإلرسائيىل  بطريقة مستبعدة من التغطية. ومن ناحية أخرى، فقد تعاملوا مع احتالل فلسطير  و 

ا. 
ً
 "موضوعية" للغاية، أي أنه أسلوب يديم ويردد الدعاية اإلرسائيلية أيض

  المسجد األقىص خالل شهر رمضان  قد تجىل ذلكو 
  الهجوم اإلرسائيىل  األختر عىل المصلير  ف 

بوضوح ف 

ت وكالة فرانس برس و "فرانس  ،المبارك  بعنوان "24نرسر
ً
طة اإلرسائيلية اشتباكات جدي" مقاال دة بير  الرسر

  المسجد األقىص بالقدس
طة اإلرسائيلية. و  ،"والفلسطينيير  ف  كان العنوان الفرع  للمقال هو تقرير الرسر

ت كما  ،كما تضمن المقال مصادر إرسائيلية وفلسطينية  نرسر
ً
ز مقاال فلسطينيون يشتبكون " : بعنوان رويت 

  
  الموقع المقدس ف 

طة اإلرسائيلية ف  أن شارة اىل  إ بما فيه من آخرين" 152القدس وإصابة مع الرسر

  بدأوا "االشتباك"الفلسطينيير  هم الذين 
ً
طة اإلرسائيلية لمكان مقدس.  بدال   من مهاجمة الرسر
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  أن اإلعالم الغرب   كما 
ً
ا بوجود أعداد متساوية من الضحايا والقتىل من كال يستخدم عناوين تعط  انطباع

 .  عىل سبيل ف الجانبير 
ً
ت صحيفة "ذا صن" عنوان ذكرت فيه  ،"دمالحمام "ا بعنوان ا رئيسيً المثال، نرسر

 ن أ
ً
  خمسة عرسر طفال
ُ
  الرصاع بير  إرسائيل وحماسذ

 
بات  لها  وجهسي هنيحذر نتنياهو من "أو  بحوا ف رص 

ال يذكر العنوان الرئيس  أن أربعة عرسر من هؤالء األطفال كانوا بينما  ،تستطع أن تحلم بها" نل

 ! فلسطينيير  

  مقاالتهم عادة ما تكون سلبية ، وال تذكر من هو الموضوع.  
 
عالوة عىل ذلك، فإن اللغة المستخدمة ف

  الضفة الغربية ةمقتل صحفيعىل سبيل المثال، مقال النيويورك تايمز بعنوان "
". وال يتضمن الجزيرة ف 

ان  تل بنتر
ُ
  ق

  تفيد بأن الصحف 
إرسائيلية، وه  جريمة حرب وانتهاك العنوان المعلومات المهمة الت 

 .  للقانون الدوىل 

  المقدمة والمركز. من ناحية أخرى، يتم تسليط 
 
سلط ت حيثالضوء عىل الخسائر األوكرانية ووضعها ف

  العديد من وكاالت اإلعالم الغربية الضوء عىل اختالل توازن القوى بير  روسيا وأوكرانيا 
 
، واالختالف ف

ت قناة  ث، حيقدراتهما العسكرية  بعنوان  "إن ب   س  نيوز"نرسر
ً
"الحرب الروسية األوكرانية انتصار تحليال

  إشارة إىل أوكرانيا. ناقش المقال كيف أظهر النجاح العسكري ألوكرانيا أن "المستضعفالجيش 
، ف 

االخصم   يمكن أن يفرض تكاليف حادة بشكل مدهش.  قوةااألدن 

  تغطيتهم 
  الغالب إيجابيون ف 

م فهتغطيتهم للمقاومة الفلسطينية  أما عند  ،للمقاومة األوكرانيةهم ف 

  أحسن األحوال، هذا عىل الرغم من أن كال قلما تكون سلبية، أو تغطية إما 
تعت   الحالتير   "موضوعية" ف 

.  حتاللاال مقاومتير  ضد عن   
 غتر القانوب 

بثوا مقاطع فيديو لنساء أوكرانيات وي ،وسائل اإلعالم الغربية تمجد المقاومة المدنية األوكرانيةنجد 

ت حيث  ا تعليمية حول كيفية صنعها ودروًس  ،يصنعن زجاجات المولوتوف   "ماركا"نرسر
ً
ما " بعنوان مقاال

ما ه  القصة وراء هذه و  ؟ه  زجاجة المولوتوف ولماذا تستخدمها أوكرانيا ضد القوات الروسية

 عىلأسلحة  توزيــــعإخبارية عن قرار الحكومة األوكرانية بتقارير  نرسر قاموا ب" و المتفجرات محلية الصنع؟

. كما صوروا بشكل إيجاب   المواطنير  األوكرانيير  الذين حملوا السالح للمقاومة. عىل سبيل 
جميع المدنيير 

ت مجلة    "اإليكونوميست"المثال، نرسر
ً
   ندورية مع م ذهبوا أنهممقاال

المكون  الجيش التطوع  األوكراب 

  من 
  مجال الرعاية الصحيةسائف 

 . الشاحنات والميكانيكيير  ورجل أعمال ف 

كما أشادوا بالمواطنير  الذين يعادون الجنود الروس من خالل الوقوف أمام دباباتهم أو حت  عىل دباباتهم 

ت صحيفتا    يقف أمام  "اإلندبندنت"و "الغارديان"أو الرصاخ عليهم. ونرسر
مقطع فيديو لرجل أوكراب 

  الدبابات الر 
وسية. وعقد االثنان أوجه تشابه بينه وبير  متظاهر وحيد يقف أمام صف من الدبابات ف 

  بكير  عام 
". رجل شجاع يخاطر بحياتهبأنه " "اإلندبندنت"، ووصفته صحيفة 1989ميدان تيانانمير  ف 

  " مقطع فيديو كما بثت شبكة "س  إن إن
سون"لرجل يقفز عىل دبابة روسية ف  ، واصفة المحتلة "ختر

. عالوة عىل ذلك، بالكاد يدين أي شخص الجماعات المسلحة اليمينية المتطرفة مثل إياه بـ"المدهش"

 
ً
ت خطاب كراهية صارخ   نرسر

  أعاد حسابها الرسم  عىل تويت  آزوف، الت 
، والت  ا عىل صفحتها عىل تويت 
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ت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو ل " دبابة روسية " ـنرسر تغريدة لها. كما نرسر  
"دمرها فوج آزوف األوكراب 

  ضواح  ماريوبول"
 ". فوج آزوف المخيف، واصفة إياها بأنها "ف 

تعتت  المقاومة المسلحة من ففإن المقاومة الفلسطينية ال تحط  بنفس المعاملة. خر عىل  الجانب ال و 

يس"صحيفة وأشارت  ا. قبل مختلف الجماعات المسلحة المنظمة، مثل حماس، إرهابً  إىل  "إكست 

 ". 2007جماعة إسالمية متشددة تسيطر عىل غزة منذ عام حماس بأنها "

 يعتت  المواطنون الذين يحملون الحجارة للمقاومة ضد جيشو  تعتت  االحتجاجات السلمية عداءو 

ن. وعالوة عىل ذلك، عندما تقتلهم إرسائيل، يتم تصويرهم عىل أنهم دروع و مجرم االحتالل اإلرسائيىل  

ية . وللمقاومةحماس ل برسر ت صحيفة حيث  ، وليس ضحايا للعدوان اإلرسائيىل    "تورونتو صن"نرسر
ً
 مقاال

 " منظمة حماس اإلرهابية المدعومة من إيران " يفيد بأنآخر 
ً
ية، وه  جريمة تستخدم بوضوح دروع ا برسر

 حرب. 

إيجابية بشدة إزاء اإلدانة والجزاءات المفروضة عىل  التغطية اإلعالمية الغربيةوعالوة عىل ذلك، ف

ت صحيفة نيويورك بوست   ،االتحاد الروس     لم تقاطع روسيا. نرسر
كات الت    الواقع، يتم إدانة الرسر

ف 

ت صحيفة نيويورك    روسيا. كما نرسر
 تجارية ف 

ً
  تمارس أعماال

كات الت   يعرض بالتفصيل أسماء الرسر
ً
مقاال

 يدين هذه
ً
كات و "صمتهم" بشأن أوكرانيا  تايمز مقاال    اإلعالم الغرب   من ناحية أخرى، و ، الرسر

حذر ف 

يتم تصوير معظم أعمال الدعم لفلسطير  فأحسن األحوال من أي عقوبات أو مقاطعة للدولة اإلرسائيلية. 

تسلط الضوء عىل أي انتقاد إلرسائيل أو دعم  نها أكما من قبل المشاهتر عىل أنها "معادية للسامية".  

عىل نرسر أن جيج    "فوكس نيوز"عىل سبيل المثال، حرصت فلفلسطير  باعتباره كراهية ضد اليهود. 

  مقالتها  جحديد وفو 
. وتضمنت ف  عاتها ألوكرانيا وفلسطير  تعرضا النتقادات بسبب إعالنهما عن تت 

 انتقادات إرسائيلية مختلفة واتهاماتها بم
ً
وا مقاال   عاداة السامية. ومع ذلك، لم ينرسر

 عن االنتقادات الت 

   ذكرها عدم بسبب  "فوغ"حصلت عليها مجلة 
  منشورها عىلبداية األ لفلسطير  ف 

وسائل التواصل  مر ف 

 . االجتماع  

، أشادت وسائل اإلعالم بالرياضيير  من جميع الجنسيات الذين يظهرون العلم ضافة إىل ذلكباإل 

 .  
   رفععندما  بينما  من ناحية أخرىاألوكراب 

حمزة تشودري وويسىل  فوفانا من ليست  العلم الفلسطيت 

 فمباراة، تم نرسر مقاالت مختلفة تتساءل عن سبب عدم تغريمهم. البعد 
ً
ية، وفق ا لوسائل اإلعالم اإلنجلتر 

 
ً
  كانت هذه رسالة سياسية واضحة ألن أيا

ً
 . مستمر " رصاع" ويوجد  من الالعبير  لم يكن فلسطينيا

، ومع ذلك، فقد حصلوا عىل تفاعلير  مختلفير   حالةهذه ه  نفس   
الالعبير  الذين يظهرون العلم األوكراب 

 من وسائل اإلعالم. 

 أو 
ً
قوبل تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة عىل الهجوم الروس  عىل أوكرانيا بالكثتر من التدقيق ا يض

من قبل وسائل اإلعالم. وسلط التصويت عىل القرار الذي يدين الهجوم الروس  عىل أوكرانيا الضوء عىل 

  امتنعت عن التصويت كمؤيدين للغزو. حت  أن وكالة 
 نرسر  "أسوشيتد برس"الدول الت 

ً
عن الدول  ت مقاال

  امتنعت عن التصويت ه  
  المقال أن الدول األفريقية الت 

األفريقية عىل وجه الخصوص. وأظهرت ف 
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ً
  "أنقذتها" روسيا مسبق

ا من إدانتها بنفسها بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان. ويؤكدون أن أي تلك الت 

، وأي دعم أو تعاطف مع روسيا هو ألنهم ر ودعم لروسيا القراتصويت بخالف "نعم" هو احتجاج عىل 

 روسيا.  مثلفاسدون 

من ناحية أخرى، قوبلت األصوات لصالح فلسطير  كدولة مراقبة غتر عضو بتحتر  أقل بكثتر من بينما 

  مقال  شاروا أو  ضد القرار  التسع بالد الصوتت ا لماذا . ودرسوا سياسيً "واشنطن بوست"قبل صحيفة 
 
ف

من جانب االتحاد  عن التصويت عىل أنه تقدم لصالح فلسطير   بعض الدول االوروبية امتناع أنآخر 

  الحالة األوكرانية. مايرونه بما يختلف مع األوروب   
 
 ف

 

ا
ً
 ا:اردافعلاالحكوماتاالغربيةثالث

قد فقوبل الهجوم الروس  عىل أوكرانيا بموقف رسيــــع وواضح للغاية من قبل الحكومات الغربية. 

  ذلك. ومع ذلك، فإن ردهم عىل العدوان اإلرسائيىل  أدانوا 
الهجمات باإلجماع وبوضوح، وهم محقون ف 

 عىل فلسطير  دائمً 
ً
دد  ا ما يكون مت 

ً
  أحسن األحوال. وهم يدعون إىل ضبط النفس من "جميع ا وغامض

ا ف 

  أحيان أخرى يدينون فلسطير  وينتقدونها رصاحة لدفاعها عن نفسها وعن حقه
  تقرير األطراف". وف 

ا ف 

 .  المصتر

  األمم المتحدة، بل  المشهورة ومعالمهم همبالنسبة ألوكرانيا، أضاءوا آثار 
بألوان علمها، ودافعوا عنها ف 

حت  دولة معروفة بحيادها مثل سويرسا ، كرست ، وأعطوا اإلذن لمواطنيهم بالقتال إىل جانب أوكرانيا 

  فرض 
  هذا الحياد وانضمت إىل االتحاد األوروب   ف 

عقوبات عىل روسيا. كما أغلقوا مجالهم الجوي ف 

ان والطائرات الروسية.  كات الطتر  وجه رسر

  ت الدول الغربيةكما دافع
ً
 علن

ً
  الدفاع عن النفس، وأوضحوا أيض

ا أن أي ا عن السيادة األوكرانية وحقها ف 

  ،وبالتاىل   . التواطؤ امتناع عن التصويت أو الصمت هو عمل من أعمال 
ً
عىل دول مثل ا مارسوا ضغوط

  تدين روسيا. و
  باكستان المتناعها عن التصويت عىل قرارات األمم المتحدة الت 

يرفضون أي  ،الواقعف 

 قرار 
ً
  األوكرانية.  ا يتضمن إدانة صارمة واضحة لالتحاد الروس  ويدعو  ا

عىل فإىل سحب جيشه من األراض 

العامة لألمم المتحدة أن تضع األزمة  سبيل المثال، رفضوا قرار جنوب أفريقيا الذي أراد من الجمعية

  قلب مداوالتها 
  أوكرانيا ف 

 وليس تسييس النص.  اإلنسانية ف 

بوتير  بأنه "مجرم حرب"، كما أدان  ، الرئيس الروس  عالوة عىل ذلك، وصف الرئيس األمريك  بايدن

. واستخدمت ةقو تحم  الواليات المتحدة إرسائيل ب بينما عىل  الجانب االخر  صمت أو حياد أي دولة

  
  تنتقد إرسائيل، بما ف 

ات القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدوىل  الت  حق النقض )الفيتو( ضد عرسر

  مقتل ي قراًرا . وشملت هذه القرارات 1972ا عىل األقل منذ عام قرارً  53ذلك 
دعو إىل إجراء تحقيق ف 

  عام 
 .  1990سبعة عمال فلسطينيير  عىل يد جندي إرسائيىل  سابق ف 

ً
ًح كما عرقلوا بيان ا ينظر فيه ا مقت 

  مايو 
  غزة ويدعو إىل وقف إطالق   2021أعضاء مجلس األمن الدوىل  ف 

كان من شأنه أن يدين العنف ف 

 .  النار بير  الطرفير 
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  مجلس حقوق  ةاألمريكيللحكومة يمكن تلخيص المعايتر المزدوجة 
 
  خطاب وزير الخارجية األمريك  ف

 
ف

فنجده طلب من المجلس دعوة بوتير  إىل وقف الغزو الذي شمل انتهاكات  ،المتحدةاإلنسان التابع لألمم 

  
 
  الخطاب نفسه، أشار بلينكن إىل وصف تحقيقات المجلس الجارية ف

 
مختلفة لحقوق اإلنسان. وف

  الحياة" 
 
  وجدت أنها مسؤولة عن "انتهاكات الحق ف

  المحتلة )الت 
  األراض 

 
األعمال اإلرسائيلية ف

ها من الجرائم( بأنها "وصمة عار عىل مصداقية المجلس"، داعًيا إىل وقفها.  المستمرة  وغتر

 
ً
ا عىل هجومها إضافة إىل كل ذلك، سارعت الحكومات الغربية إىل فرض عقوبات اقتصادية عىل روسيا رد

عىل أوكرانيا. كما طردت الواليات المتحدة العديد من الدبلوماسيير  الروس من أراضيها. وهذا من شأنه 

من أشكال اإلدانة كشكل أن يدفع المرء إىل االعتقاد بأن العقوبات والمقاطعة ه  شكل فعال ومسموح به  

( BDSوفرض العقوبات الفلسطينية )والمقاومة. ومع ذلك، فإن حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

  الغالب انتقادات من الغرب. وه  متهمة بأنها معادية للسامية ومتعصبة، عىل الرغم من أنها 
 
تواجه ف

  مختلف الواليات األمريكية تجرم مقاطعة 
 
موجهة ضد إرسائيل، وليس إىل اليهود. حت  أن هناك قوانير  ف

 إرسائيل. 

بأنهم لن يقاطعوا إرسائيل من أجل التأهل للحصول عىل اإلغاثة من  تعهدوا كان عىل سكان تكساس أن ي

  أركنساس التوقيع عىل تعهد 
. وعالوة عىل ذلك، طلب من صحيفة ف   

ار الناجمة عن إعصار هارف  األرص 

 مناهض للمقاطعة من أجل الحصول عىل أموال مقابل اإلعالن الذي عرضته لجامعة والية أركنساس. 

والية أمريكية قوانير  تمنع المقاطعة ضد إرسائيل وتم تمرير عدد  32لدى  صار  2020اعتبارا من عام و  

  تندد بحركة المقاطعة
، قانون مكافحة و  من القرارات غتر الملزمة الت  تم تقديم قانونير  فيدراليير 

، وكالهما يهدف إىل حرمان 2019وقانون مكافحة المقاطعة لعام  2017المقاطعة اإلرسائيىل  لعام 

  مقاطعة إرسائيل من أعمال العقود الحكومية. الكي
كة   انات المشاركة ف  كما وضعت الواليات المتحدة رسر

  استثمارات حكومية بسبب قرارها Ben & Jerry’sاليس كريم "
كات الممنوعة من تلف  " عىل قائمة الرسر

 .   فلسطير 
  المحتلة والمستوطنات اإلرسائيلية ف 

  األراض 
 وقف بيع منتجاتها ف 

ا ، تم تجريم المقاطعة. 
ً
  فرنسا أيض

ا معارك قانونية مختلفة مع نشطاء و ف 
ً
بدعوى  BDSهناك أيض

  مايو 
ات المؤيدة للفلسطينيير  ف  ". عالوة عىل ذلك، حظروا المستر "التميتر  عىل أساس األصل القوم 

  قطاع غزة. وأشاروا إىل الخوف 2021
  كانت تتظاهر ضد استخدام إرسائيل للقوة ف 

من العنف  الت 

طة الفرنسية. ومع    من قبل الرسر
كسبب للحظر. كما اعتقل النشطاء المؤيدون لفلسطير  بشكل روتيت 

ا لوزارة الداخلية الفرنسية، تشتر التقديرات إىل أن 
ً
ذلك، تم السماح بالتجمعات المؤيدة ألوكرانيا. وفق

   41600حواىل  
  جميع 119شخص تظاهروا ف 

  بلدات ومدن ف 
  باريس  احتجاًجا ف 

أنحاء فرنسا. ف 

  ساحة الباستيل.  16000نفسها، تجمع 
 ف 

اح قوانير  مناهضة لحركة 
  كندا، تم اقت 

  وجه معاداة السامية. كانت  BDSف 
مرتير  تحت اسم الوقوف ف 

ا قوانير  وإجراءات مختلفة لمكافحة 
ً
  ألمانيا  BDSهناك أيض

مجلس مدينة فرانكفورت أي  منع ، حيثف 

. أصدرت ميونيخ قراًرا اجتماعاتهمإلقامة  أماكن و أأموال  الحصول عىلالمقاطعة من  حركةمنظمة تدعم 

ال تعاون مع حركة المقاطعة الال سامية". عالوة عىل ذلك،  -بعنوان "ضد كل أشكال معاداة السامية 
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  النمسا وجمهورية التشيك وإسبانيا قرارات رمزية تدين 
 
لمانات المحلية والوطنية ف حركة أصدرت الت 

 المقاطعة. زعمت معظم هذه اإلدانات أن حركة المقاطعة معادية للسامية. 

  تقديم مساعدات عسكرية )أسلحة/ دبابات/ أبدأت العديد من الدول الغربية، و كما 
 
خرها ألمانيا، ف

.  ا قوات( ألوكرانيا. كما أنهم سمحو   
  الجيش األوكراب 

 
لمواطنيهم بالذهاب إىل أوكرانيا والتطوع للقتال ف

، بغض النظر عن الظروف المماثلة. حت  أن المملكة أبينما نجد  ن هذا الدعم ال يمتد إىل فلسطير 

  الروسية
وع ألوكرانيا أن تهاجم األراض     بينما  المتحدة ذكرت أنه مرسر

تنتقد المقاومة الفلسطينية الت 

 .إرسائيلتهاجم 

من خالل هذه اإلجراءات، أصبح من الواضح أن حقوق اإلنسان ليست الشغل الشاغل لهذه الحكومات. 

، ألن  لقد كانوا مرتاحير  للغاية لغض الطرف عن انتهاكات إرسائيل لحقوق اإلنسان للفلسطينيير 

  الغ
 
الب ترصفات الدول مصالحهم تتماسر مع إرسائيل. من المهم مالحظة أن الحكومات الغربية تدين ف

  تعارضها بالفعل، أو 
   الت 

كة فيها.  الت    حالة روسيا، عىل الرغم من أن فليس لديها مصلحة مشت 
ف 

  مواقفهمبمعاداة االقتصادية تتماسر مع روسيا، فإن هذه الحكومات معروفة  ممصالحه
بسبب  روسيا ف 

. كما أنهم مهتمون أكتر بالحفاظ عىل التظاهر االختالفات االيدولوجية والتاريــــخ الحافل بالرصاعات معها 

بأنهم حماة للديمقراطية وحقوق اإلنسان. ومع ذلك، من المهم مالحظة أن الناتو ، عىل سبيل المثال، 

ان فوق أوكرانيا. عالوة عىل ذلك، فهم ال يعملون من أجل  أوكرانيا  انضمامرفض فرض منطقة حظر طتر

ام اتفاقية الدفاع إىل التحالف. اتفق أعضاء الحلف ع ىل أنهم إذا فعلوا ذلك، فسيكونون ملزمير  باحت 

ك ، فقد ركزوا عىل  حتًما سيؤدي ، مما المشت  إىل حرب شاملة مع روسيا ال تخدم مصالح الناتو. وبالتاىل 

تقديم الدعم ألعضاء التحالف. وبقدر ما يقولون إنهم يدعمون أوكرانيا، فإن هدفهم األول يظل 

 . مصالحهم الخاصة

 

كاتاا:االمنظماتاالدوليةرابعًا  والشر

ها المزدوجة المنظمات الرياضية قامت فعىل  سبيل المثال  ،أظهرت المنظمات الدولية معايتر

ة وباإلجماع من جميع المسابقات.  خراجإب الدولية، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا  روسيا برسعة كبتر

. وأزال الفيفا والفورموال بأن  للرياضة والسياسة ، بل وتوقعت،توفجأة سمح  وان تكونا مختلطتير 

  الفورموال ومنظمات أخرى الروس واألندية الروسية من المسابقات. 
ا، ُسمح لسائق روس   1ف 

ً
أيض

 .   روسيا. كما أزالت  بالمنافسة تحت العلم اإلرسائيىل 
ض أن تحدث ف  كما أزالوا أي مباريات كان من المفت 

ها  "ير  وفيجيور " ،المنظمات الثقافية مثل  إرسائيلوجود عىل الرغم من الثقافية  فعالياتها من  روسيا  ،وغتر

  نفس 
 ليست حت  دولة أوروبية(.  وه  )ليات عاالفف 
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لطالما أرصت هذه المنظمات عىل موقفها غتر السياس  عندما يتعلق األمر بمقاطعة إرسائيل. ومع ذلك، 

 
ً
 ا أخالقيً فإنه يعتت  الن رد

ً
وع وريً ا مرسر   ا ورص 

 
ا عىل االنتهاك الروس  للقانون الدوىل  وحقوق اإلنسان ف

 أوكرانيا. 

يسمح الن لالعت   كرة القدم بارتداء وإظهار األعالم والشعارات األوكرانية. ولم تعتت  الهيئات اإلدارية 

 
ً
  المدرجات انتهاك

 
ء للرياضة وجود األعالم عىل أرض الملعب أو ف  

ا لقواعدها فيما يتعلق بحظر أي سر

 يفرس عىل أنه رسالة سياسية. 

تحمل أعالم أوكرانيا عىل كل علم زاوية.  "سالزبورغو" "بايرن ميونيخ"كانت مباراة دوري أبطال أوروبا بير  

  عىل شارتهم. 
عىل العكس من ذلك، بينما عالوة عىل ذلك، ارتدى قادة الفرق األوروبية العلم األوكراب 

 
ً
  خرق

مرتير  من قبل  االسكتلنديسلتيك نادي تم تغريم مشجع  ف ا للقواعد. يعتت  العلم الفلسطيت 

  مباريات دوري أبطال أوروبا. 
 
  ف

يتم تغريم و االتحاد األوروب   لكرة القدم بسبب عرض العلم الفلسطيت 

. عىل سبيل المثال، تم تغريم الالعب المرصي أبو تريكة، و  العب الالالعبير  إلظهار تضامنهم مع فلسطير 

  ال
   لعرضهما كلمات دعم لفلسطير  وغزة ماىل  كانوب 

كما منع المجلس الدوىل  للكريكيت الالعب . 2008ف 

 ."   تقول "أنقذوا غزة" و"حرروا فلسطير 
 عىل  من ارتداء أساور المعصم الت 

ي معير   اإلنجلتر 

( HRWكما أظهرت منظمات حقوق اإلنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش )  

ها.    أوكرانيا. تحتر 
أصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات تتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب ف 

  ارتكبتها القوات األوكرانية. من ناحية أخرى ، تقوم 
مت الصمت بشأن جرائم الحرب الت  ومع ذلك ، الت  

  باستدعاء السلطات الفلسطينية. 
 هذه المنظمات بشكل روتيت 

  عالوة عىل ذلك، يتم ت
كات متعددة الجنسيات عىل مقاطعة روسيا ووقف جميع عملياتها ف  شجيع الرسر

فيه والطاقة والسيارات والمالبس واإلكسسوارات    مجاالت الت 
روسيا. كانت هناك مقاطعات ف 

كات  ان. من ناحية أخرى، هذه الرسر والتكنولوجيا وألعاب الفيديو والشحن والنقل والسياحة والفضاء والطتر

   نفسها ليس
  الفصل العنرصي اإلرسائيىل  من خالل السماح ببيع منتجاتها ف 

  المشاركة ف 
لديها مشكلة ف 

  الفلسطينية المحتلة. 
 المستوطنات اإلرسائيلية غتر القانونية عىل األراض 

 الخاتمة

ة الذي كشفت عنه األزمةوالكيل بمكيالير   زدواجيةإن حجم اال  وأوضحت أن صاخب، األختر

تهم أو أصل الضحايا والتحالفات السياسية للجناة. عنف الحرب  معاملة ضحايا  أظهر و  تتوقف عىل لون برسر

 أن القانون الدوىل  وحقوق اإلنسان هما مجرد أدوات يستخدمها الغرب عندما يجدها مناسبة. التحتر  

ا؛ رً التأكيد عىل أن الحياد ليس خيا واصلت وسائل اإلعالم والدول الغربيةو  ،وقوبلت أوكرانيا بدعم عالم  

فجرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان ليست مطروحة للمناقشة، إال إذا كانت بالطبع ضد 

 .  الفلسطينيير 
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  عىل وسائل اإلعالم الغربية
ات ضد المحتوى الفلسطيت  ، ونطالب ندين وبشدة كل التفاعالت والتحتر 

، بالمعاملة بالمثل لتحقيق العدالة اإلنسا  لقواعد القانون الدوىل 
ً
  أرجاء العالم، طبقا

 
نية وعموم السالم ف

 والقانون الدوىل  لحقوق اإلنسان، وقواعد القانون الدوىل  لحقوق اإلنسان. 

  األزمات اإلنسانية، وال ال
 
 إن حقوق اإلنسان عالمية، وال تقبل التجزئة ف

ً
تمسك بها من ونؤكد مجددا

  أجل المصالح الفردية لبعض الدول 
 
 ف
ً
 وعسكريا

ً
 لقدرات األقوى سياسيا

ً
عىل حساب األخرى تمثيال

 .  المجتمع الدوىل 

  


