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قاد فريق االدعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية .. د. محمد الخليفي:

 اإلمارات أثارت أجواء كراهية وارتكبت 
تدابير مدمرة ضد قطر والقطريني

ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز الــخــلــيــفــي، في   قــ
إنــه يشرفني أن أمثل أمامكم  كلمته أمــام املحكمة 
ــام املــحــكــمــة اآلن في  الـــيـــوم كــمــمــثــل لـــدولـــة قــطــر أمــ
القضية التي قدمتها قطر ضد اإلمــارات  املرتبطة 
بــاالنــتــهــاكــات لــحــقــوق اإلنــــســــان الـــتـــي قـــامـــت بها 
اإلمارات  الرامية إلى رفض كافة أشكال العنصرية، 
وهــنــا أدعـــو الجميع مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة فــإن 
الشعب القطري وجــيــرانــه كــانــت تربطهم عالقات 
جــيــدة وطــويــلــة جـــدا مــنــذ عــقــود، وأن اإلمــاراتــيــني 
والــقــطــريــني كــانــوا يـــدرســـون ويــعــمــلــون جنبا إلــى 
جنب وأن هــنــاك عــالقــات مرتبطة بــني األســـر عبر 
البلدين  الــزواج وبالتالي فإن العالقات جيدة بني 
الــعــالقــات مــع هــذه  بــلــدي كــانــت تربطها ذات  وأن 
الـــدول، فـــاإلجـــراءات الــتــي قــامــت بها اإلمــــارات منذ 
يــونــيــو 2017 تنتهك بشكل صـــارخ هـــذه الحقوق 
ــاكـــات لــحــقــوق  ــهـ ــتـ وتــــمــــزق هـــــذه الــــعــــالقــــات، فـــاالنـ
اإلنسان التي قامت بها اإلمــارات العربية املتحدة 
يــجــب الــتــصــدي لــهــا مــن جــانــب املــحــكــمــة، مــن أجــل 
احــتــرام وحماية حــقــوق اإلنــســان وكــرامــة اإلنــســان 
ــد الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري وهـــــــده املـــحـــكـــمـــة لــهــا  ــ ضـ
االخــتــصــاص مــن أجــل إثــبــات هــذه الــحــقــوق إذا ما 
تــم انتهاكها بالرغم مــن كــون اإلمـــارات عضوا في 
هـــذه االتــفــاقــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة وهـــي تــمــارس 
هــــذه الــتــدابــيــر الــتــمــيــيــزيــة ضـــد الــقــطــريــني بسبب 
هويتهم الوطنية وفــي الخامس من يونيو 2017 
وأثناء شهر رمضان املبارك اإلمارات قامت باتخاذ 
إجــراءات درامية بقطع العالقات الدبلوماسية مع 
ــردت الــدبــلــومــاســيــني الــقــطــريــني من  دولـــة قــطــر وطــ
املــبــاشــرة كما قامت  ــراءات  ــ اإلمــــارات وقطعت اإلجـ
اإلمــــــــارات بـــطـــرد كـــل الــقــطــريــني املـــوجـــوديـــن على 
أراضــيــهــا، وأمـــرت اإلمــاراتــيــني بــمــغــادرة قطر وإال 
سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية، واستمرت 
اإلمارات في منع القطريني من الدخول إلى اإلمارات 
وأغلقت أجواءها وموانئها أمام القطريني ومنعت 
كــل قــنــوات الــتــواصــل الــتــي كــانــت مــع قــطــر سابقا 
وأيـــضـــا قــمــعــت اإلمــــــارات حــريــة الــتــعــبــيــر ومنعت 
وسائل اإلعــالم التي لها صلة بدولة قطر وقامت 
بمعاقبة أي تعاطف أو تعبير عن تعاطف مع دولة 
قطر بعقوبة تصل إلى مدة 15 عاما ونتيجة لهذه 
الــتــدابــيــر التمييزية اإلمــاراتــيــة وحــمــلــة الكراهية 
ضـــد الــقــطــريــني فــــإن شــعــبــي تـــشـــرذمـــوا وتــمــزقــوا 
عــن عــائــالتــهــم وأصــدقــائــهــم، وعـــن وســائــل الحياة 

الــتــي يــعــتــمــدون عليها 
وهــــــذه األمـــــــور املـــروعـــة 
ــــني هـــي  ــريــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ضــــــــد الــ
الــــســــبــــب الــــــــــذي عـــزمـــت 
ــن خــــاللــــه دولــــــــة قــطــر  ــ مـ
بـــأن ال خــيــار لــهــا إال أن 
ــذه املـــحـــكـــمـــة  ــ ــهـ ــ تـــلـــجـــأ لـ
وتـــــرفـــــع هــــــذه الــقــضــيــة 
أمــام هــذه املحكمة التي 
تـــمـــثـــل مــــنــــارة الحــــتــــرام 
حـــقـــوق اإلنـــســـان وفــض 

املنازعات بني الدول.

◄ تمييز عنصري 

ــامــــت  قــ إن اإلمــــــــــــــــــارات 
بمتابعة تمييزاتها العنصرية ودون مدة محددة 
إذا لــم تــقــم دولــــة قــطــر بــاملــوافــقــة عــلــى قــائــمــة من 
13 مطلبا سياسيا، واملــطــالــب هــي غير واقعية 
بــالــســيــادة القطرية  وتضمنت مــســاســا صــارخــا 
والـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة االقــتــصــاديــة 

والــســيــاســيــة وإغــــــالق قـــنـــاة "الـــجـــزيـــرة" وجــمــيــع 
الــقــنــوات املرتبطة بها وأن تــوافــق على الشروط 
خـــالل مــوعــد زمــنــي وطــبــعــا هـــذه الــطــلــبــات كانت 
منطلقة على مزاعم مرفوضة بأن قطر تزعزع أمن 

واستقرار املنطقة.
وأضــــاف، ســيــدي الــرئــيــس، األعــضــاء املحترمني، 
دعـــونـــي أكـــن واضـــحـــا فـــي هـــذه الــنــقــطــة، إن هــذه 
املزاعم غير صحيحة، وأنها ملفقة والهدف منها 
هـــو تــقــويــض ســيــاســة قــطــر مـــن خــــالل مــحــاولــة 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا وإمــــالء عــالقــاتــهــا الــدولــيــة 
عليها في أية حالة فإن 
مزاعم اإلمـــارات ليست 
لـــهـــا صـــلـــة بـــاملـــوضـــوع 
املطروح أمامكم اليوم، 
الــــيــــوم هــي  إن قــضــيــة 
ــن  ــة مــ ــ قــــــضــــــيــــــة مــــــلــــــحــ
أجـــل حــمــايــة حــق قطر 
وحقوق مواطنيها في 
إطــار حماية االتفاقية 
من أجــل منع مزيد من 

الضرر لهذه الحقوق.

◄ أثر كارثي 
ــــي :  ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أضـــــــــــــاف الـــــخـ
إن اإلمـــــــــــــارات عـــرضـــت 
إلــى اإلمــارات  القطريني بشكل جماعي ملنع السفر 
الـــــذي كــــان لـــه أثــــر كـــارثـــي عــلــى الــقــطــريــني وعــلــى 
عائالتهم، اآلالف مــن القطريني غير قــادريــن على 
العودة إلى اإلمارات وهم مفصولون عن عائالتهم 
وهــم يخسرون منازلهم ووظائفهم وممتلكاتهم 
الــعــالج الصحي وحــتــى الفرصة  والــحــصــول على 

الـــواقـــع مستمر حــتــى هــذا  ملــتــابــعــة تعليمهم هـــذا 
الــيــوم ويــشــكــل انــتــهــاكــا لــحــقــوق اإلنــســان نــتــج عن 
اإلجراءات التمييزية اإلماراتية املستمرة، إن عددا 
من كيانات حقوق اإلنسان ومنظماتها قد أدانــت 
التمييز واإلجراءات التمييزية اإلماراتية وشددت 
الــقــطــريــني، فعلى سبيل  أثــرهــا السلبي على  على 
املثال ذكر مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان 
ــأن كــثــيــرا مـــن هــذه  بـــاألمـــم املــتــحــدة فـــي تــقــريــره بــ
التدابير التي اتخذتها اإلمــارات كان لها أثر كبير 
على التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن والــــــــذي 
ســـــبـــــب آثــــــــــــــارا نـــفـــســـيـــة 
جــســيــمــة عـــلـــى الــشــعــب 
كــكــل وال تـــوجـــد فــرصــة 
ــريـــني لـــلـــحـــصـــول  ــطـ ــقـ ــلـ لـ
على العدالة ضد حقوق 
اإلنـــــــســـــــان،  فـــــاإلمـــــارات 
قــامــت بــإغــالق حــدودهــا 
أمــــــام الـــقـــطـــريـــني الـــذيـــن 
قـــد يــســعــون لــحــقــوقــهــم 
عــبــر املــحــاكــم وبــــث جو 
مــن الــكــراهــيــة ضــد قطر 
والــــقــــطــــريــــني حــــتــــى إن 
املـــواطـــنـــني اإلمـــاراتـــيـــني 
ــن الــحــديــث  ــافـــون مــ ــخـ يـ

ــراد أســرتــهــم الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي قــطــر كما  ــ مـــع أفـ
كــــان هـــنـــاك حــــــوادث أخـــــرى مــثــل أن مــحــامــني في 
اإلمارات لم يمثلوا القطريني في املحاكم اإلماراتية 
واملؤسسات الحقوقية خافت أن يفسر هذا على أنه 
تعاطف مع قطر، وبالتالي يعاقبون، وسعي قطر 
لــم يكن أمــرا  للحصول على حماية هــذه املحكمة 

سهال فنحن دولة جوار مع اإلمارات وكل محاوالت 
دولــة قطر والعديد مــن الـــدول لحل هــذه األزمـــة تم 
ــارات، قــطــر لـــم ُيـــتـــرك لــهــا إال  ــ ــ رفــضــهــا مـــن قــبــل اإلمـ
خيار اتخاذ اإلجراءات القانونية أمام هذه املحكمة 
من أجل الحصول على حل ملزم يفض هذا النزاع، 
أيضا دولــة قطر اتخذت خطوات الطلب بأن تقوم 
املحكمة بــوضــع تــدابــيــر اشــتــراطــيــة ألنــه بخالفها 
فإن معاناة القطريني سوف تستمر من دون تدخل 
ــيـــة الــقــطــريــة ســوف  املــحــكــمــة، والـــعـــائـــالت اإلمـــاراتـ
تستمر في اإلجبار على العيش متشرذمة وخائفة 
من التمزق إذا استمرت 
مــــمــــارســــات اإلمــــــــــارات، 
والـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالب ســــــــــوف 
يستمرون في الحرمان 
مــــــن فــــــــرص اســـتـــكـــمـــال 
وإتمام تعليمهم سواء 
ــارات أو أمــاكــن  ــ فــي اإلمــ
لــعــدم حصولهم  أخـــرى 
ــــى أوراقــــــــــهــــــــــم، إذن  ــلـ ــ عـ
الـــقـــطـــريـــون أيـــضـــا غير 
قـــادريـــن عــلــى الــوصــول 
إلــــــــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم أو 
الحصول على الرعاية 
الــصــحــيــة والــطــبــيــة في 

اإلمارات . 
أكـــد د الخليفي أن األمـــر غير  وفـــي خــتــام كلمته 
مقبول ويجب أن يكون هناك بــت وحكم نهائي 
في هذه القضية، بالنيابة عن دولة قطر أنا أحث 
املحكمة على العمل بإلحاح ملنع املزيد من التحيز 
الــنــاتــج عـــن انــتــهــاك اإلمـــــــارات لــهــذه االتــفــاقــيــات 
وتخفيف املعاناة عن العائالت واألفراد القطريني. 

¶  د الخليفي يترأس فريق االدعاء القطري امام محكمة العدل الدولية امس 

 أبوظبي تنتهك
اتفاقية القضاء على أشكال 

التمييز العنصري 

التدابير التمييزية 
تسببت في تشرذم وتمزق 

العائالت القطرية 

محامون في اإلمارات لم يمثلوا 
القطريني في املحاكم اإلماراتية 
خوفا من تصنيفهم متعاطفني 

محكمة العدل منارة الحترام 
حقوق اإلنسان وفض 
املنازعات بني الدول 

 أحث املحكمة على العمل بإلحاح 
ملنع املزيد من التحيز الناتج عن 

انتهاكات اإلمارات 

الشعب القطري وجيرانه تربطهم 
عالقات طويلة منذ عقود 

انتهكتها اإلمارات بشكل صارخ

اإلمارات قمعت حرية التعبير 
ومنعت وسائل اإلعالم من 
التعاطف مع القطريني 

  الهاي - موفدة الشرق 

ــارات اتخذت  أكد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي أن اإلم
إجراءات قسرية لها تأثير مدمر على القطريني وأسرهم إذ إن 
آالف القطريني أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم 

املوجودين في اإلمــارات. وقال الخليفي في كلمته التي ألقاها 
أمام محكمة العدل الدولية مترئسا هيئة االدعاء القطرية إن 
اإلمــارات تنتهك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري -بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- 
وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر واإلمــارات. مضيفا أن 

اإلمــارات أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريني إلى درجة 
أن أشخاصا في اإلمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في 

عائالتهم يعيشون في قطر . 
وحث الخليفي املحكمة على العمل بإلحاح ملنع املزيد من التحيز 

الناتج عن انتهاك اإلمارات لالتفاقيات التي وقعت عليها . 


