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ملخ�ص
يف مطلع يونيو 2017، فر�شت ثالث دول خليجية ورابعة غري خليجية ح�شاًرا على دولة قطر غري ماألوف يف 
�شرة؛ ذلك اأنَّ احل�شار  �شكله، اإذ طال كيانات � �شلة لها بالنزاعات بني الدول، واأبرز تلك الكيانات املتاأثرة كان ا�أ
�شر اخلليجية امل�شرتكة املقيمة وغري املقيمة يف قطر، � �شّيما واأنَّ الكثري من  على دولة قطر اأّثر �شلًبا على ا�أ
�شرة الواحدة.  رحام داخل ا�أ املنازل القطرية لها عالقات اأ�شرية بدول احل�شار ال�شقيقة، مما جنم عنه قطع ا�أ
�شر امل�شرتكة من خالل �شعيدين: ال�شعيد  وجه القانونية لتداعيات هذا احل�شار على ا�أ هذا البحث يناق�ص ا�أ
قليمي، متبعًا يف ذلك املنهج الو�شفي من خالل بيان ال�شكل غري املاألوف للح�شار يف �شوء  الدويل وال�شعيد ا�إ

املعايري الدولية، وبيان مدى خمالفته للمواثيق العربية والدولية.

بعاد الق�شري ن�شاين، ا�إ �شر امل�شرتكة، القانون الدويل ا�إ الكلمات املفتاحية: ح�شار قطر، ا�أ
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Abstract
In the beginning of June 2017, three countries from the GCC and one country outside 
the GCC imposed an unconventional blockade against Qatar, which affected entities 
not related to the conflicts between states. Family is the main entity, which has been 
affected by the blockade on Qatar. The latter has a negative impact on the mixed 
Gulf families in and outside Qatar; especially many Qatari families have familial rela-
tionships at the blockading countries, which contributed to breaking blood relations 
in many families. This study discusses the legal aspects of the consequences of the 
blockade imposed on Qatar on mixed families at the international and regional levels. 
It follows a descriptive methodology to highlight the unconventional aspect of the 
blockade in the light of international standards while underlying its violation to Arab 
and international charters.

Keywords: Qatar’s blockade; Mixed families; International humanitarian law; Forced 
deportation
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مقّدمة
تعريف مبو�ضوع البحث

يف مطلع يونيو 2017 فر�شت ثالث دول خليجية ورابعة غري خليجية ح�شاًرا على دولة قطر غري ماألوف يف �شكله، اإذ طال 
كيانات � �شلة لها بالنزاعات بني الدول، واأبرز تلك الكيانات املتاأثرة كان ا�أ�شرة؛ ذلك اأنَّ احل�شار على دولة قطر اأّثر 
�شلًبا على ا�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة املقيمة وغري املقيمة يف قطر، � �شيما واأنَّ الكثري من املنازل القطرية لها عالقات اأ�شرية 
بدول احل�شار ال�شقيقة، مما جنم عنه قطع ا�أرحام، وحماولة لزرع بذور ال�شقاق بني ا�أ�شر اخلليجية املت�شاهرة، وحتى 
داخل ا�أ�شرة الواحدة. فدول احل�شار دعت مواطنيها املقيمني يف قطر اإىل العودة خالل 14 يوًما، كما طالبت القطريني 
مبغادرة اأرا�شيها خالل الفرتة ذاتها. وهي القرارات التي و�شعت اآ�ف العائالت يف مواجهة خطر الت�شتت وتفريق �شملها1، 

وكان ذلك حتت التهديد بفقدان جواز ال�شفر عند عدم ا�ن�شياع لالأوامر بالعودة. 

اأهمية البحث
بناًء على كون حق ا�إن�شان  يف اأ�شرة متما�شكة غري م�شتتة من اأهم حقوق ا�إن�شان التي ن�شت عليها املواثيق الدولية، فاإن 
اأهمية هذا البحث تربز من خالل ا�أ�شرار غري امل�شروعة الواقعة على ا�أ�شر امل�شرتكة التي �شببها احل�شار، والتي وثقتها 
اللجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان يف قطر با�أرقام2؛ فقد ر�شد التقرير ا�أويل ا�نتهاكات التي وقعت مبا�شرة بعد بدء احل�شار، 
حيث وردت منذ يوم ا�ثنني 5 يونيو 2017 العديد من ال�شكاوى اإىل اللجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان. وبح�شب التقرير فاإن 
رة ال�شعودية وا�إمارات والبحرين يقيمون بقطر، يف حني يقيم نحو 1927 قطرًيا  11387 مواطًنا من الدول الثالث املحا�شِ
بتلك الدول، ويوؤكد التقرير اأن جميعهم ت�شرر ب�شكل متفاوت من احل�شار. اأبرز ا�نتهاكات �شملت ا�أ�شر املختلطة، حيث بلغ 
عدد القطريات املتزوجات من �شعوديني 556، ومن بحرينيني 401، ومن اإماراتيني 380، يف وقت بلغ عدد ال�شعوديات 

املتزوجات من قطريني 3138، والبحرينيات 944 وا�إماراتيات 1055.

ف�شًال عن ذلك، فاإن لهذا احل�شار الواقع على ا�أ�شر تداعيات �شلبية اأخرى غري مبا�شرة، متتد لت�شمل قطاعي التعليم 
والعمل، فبع�ص اأبناء ا�أ�شر امل�شرتكة طالب وعاملون.3 وبالتايل فاإن هذه ا�أرقام وتعدد جما�ت ال�شرر با�أ�شر امل�شرتكة 

يعطي لهذا البحث اأهمية خا�شة.

هدف البحث
تلك ا�آثار ال�شلبية � تقت�شر على مفهوم ا�أ�شرة املبا�شرة من اأ�شول وفروع واأزواج، بل متتد لت�شمل ا�أ�شرة مبفهومها الوا�شع 
مبا ت�شمله من عالقات قربى الن�شب مع ا�أخوال وا�أعمام واأبنائهم، وكذلك قرابة امل�شاهرة. فالبن ا�أ�شرة امل�شرتكة اأقارب 
من �شتى دول احل�شار، �شواء اأكانوا قرابة ن�شب اأم قرابة م�شاهرة. ولهذه القرابات باأنواعها مراكز قانونية متعددة4 وبع�ص 
هذه املراكز �شوف يتاأثر بال �شك بهذا احل�شار الذي جاوز يف �شكله ما كان ماألوًفا من اأ�شكال احل�شار بني الدول، حيث 
ات�شع لي�شمل – عن ق�شٍد – ا�أ�شر امل�شرتكة، وكاأمنا اأريد من هذا احل�شار اأن يكون قطيعة اأبدية � ح�شاًرا ماألوًفا. لذلك 
كانت ال�شدمة كبرية على �شعيد ا�أ�شرة �أنَّ احل�شار من دول اجلوار، ومن اأ�شقاء تربطهم مع قطر والقطريني ذات الدم، 

وذات التاريخ وامل�شري، اأثرت يف املبادئ التي كان ا�أهل يغر�شونها يف اأبنائهم اأن اخلليج �شعب واحد. 

1. اإذ يكون الزوج قطريا مثًال والزوجة من جن�شية دول احل�شار، وطلبت منها دولتها العودة ورمبا حتت طائلة جتريدها من اجلن�شية، والزوج متنعه دولة 
الزوجة من دخول اأرا�شيها، ويت�شتت ا�أبناء.

2. �شدر التقرير ا�أول للجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان يف قطر يوم 13 يونيو 2017، وت�شمن اأهم ا�نتهاكات التي ارتكبت جراء ح�شار دول خليجية 
لقطر، والتي �شملت ت�شتيت �شمل ا�أ�شر، التوقف عن متابعة التعليم، انتهاك حرية الراأي واحلرمان من التنقل وا�إقامة.

3. على �شبيل املثال، يف جامعة قطر ميثل الطالب ال�شعوديون 59% من الطلبة ا�أجانب، والبحرينيون 33% من الطلبة، وا�إماراتيون %8.
4. ترتاوح هذه املراكز القانونية ما بني ا�لتزام بالنفقة وحق املرياث، وما بني حرمات الزواج �شواء ب�شبب الن�شب اأم ب�شبب امل�شاهرة. وهنالك مراكز 

قانونية اأخرى مثل امتناع ال�شهادة واملوانع ا�أدبية، وغريها كثري. 
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بالتايل، فاإن هذا البحث �شيك�شف عن مدى تعار�ص اإجراءات هذا احل�شار – غري املاألوفة – مع القيم التي ن�شاأ عليها اأبناء 
ا�أ�شر اخلليجية من جهة، ومع املواثيق العربية والدولية من جهة اأخرى.

تق�ضيم البحث ومنهجّيته
على ذلك؛ فاإننا �شنبحث ا�أوجه القانونية لتداعيات هذا احل�شار على ا�أ�شر امل�شرتكة من خالل �شعيدين: ال�شعيد الدويل، 
وال�شعيد ا�إقليمي، متبعني يف ذلك املنهج الو�شفي من خالل بيان ال�شكل غري املاألوف للح�شار يف �شوء املعايري الدولية، 

وبيان مدى خمالفته للمواثيق العربية والدولية، وذلك من خالل املبحثني ا�آتيني:
املبحث ا�أول: الو�شع القانوين لتداعيات ح�شار قطر على ا�أ�شر امل�شرتكة يف �شوء املواثيق ا�إقليمية.
املبحث الثاين: الو�شع القانوين لتداعيات ح�شار قطر على ا�أ�شر امل�شرتكة يف �شوء املواثيق الدولية.

املبحث الأول
الو�ضع القانوين لتداعيات ح�ضار قطر على الأ�ضر امل�ضرتكة يف �ضوء املواثيق الإقليمية

� �شك باأن املواثيق ا�إقليمية املتعلقة با�أ�شرة – �شواء اأكانت على ال�شعيد العربي اأم على �شعيد جمل�ص التعاون اخلليجي – 
ت�شدد على مفهوم ا�أ�شرة ومتا�شكها، وذلك بتاأثري مزدوج �شديد الو�شوح �شواء من جهة حقوق ا�إن�شان5، اأم من جهة القيم 
الدينية التي ت�شود املنطقة6 ي�شاف اإليها العوامل اخلا�شة بالدول اخلليجية التي تربطها اأ�شول م�شرتكة. لذلك فاإننا �شنتناول 

هذا املبحث من خالل املطلبني ا�آتيني:
املطلب ا�أول: ا�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة انعكا�ص لالأ�شول القبلية امل�شرتكة.

املطلب الثاين: انتهاك احل�شار للمواثيق ا�إقليمية املتعلقة با�أ�شرة.

املطلب الأول
الأ�ضر اخلليجية امل�ضرتكة انعكا�ص للأ�ضول القبلية امل�ضرتكة

اإن وجود ا�أ�شرة اخلليجية يعتمد على القرابة، وهذا يو�شح العديد من ا�أ�ش�ص التاريخية حول القومية واحلداثة والطبقية. 
ا؛ �بد من بيان الرتابط القبائلي لالأعراق  من اأجل فهم التطور التاريخي لالأ�شرة اخلليجية عموًما وامل�شرتكة منها خ�شو�شً
التي �شكنت اخلليج العربي؛ ذلك اأن غالبية �شكان بلدان اخلليج العربي ينحدرون من �شاللة قبائل عا�شت يف هذه املنطقة 
لقرون طويلة. انت�شرت بعدها القبيلة الواحدة يف عدة مناطق من هذه البقعة، حيث كان لتو�شع تلك القبائل – ب�شبب تغري 
مواقع ال�شيطرة والرتحال وغريها من ا�أ�شباب – اأثٌر مبا�شٌر على الرتكيبة ال�شكانية يف اخلليج العربي. ويف�شر ذلك اأن �شكان 
عيميون واجلبور، وغريها  بلدان اخلليج العربي اليوم يحملون األقاًبا مت�شابهة، لعل اأبرزها قبائل بني متيم وطّي و�شّمر، والُنّ

الكثري من اأ�شماء القبائل التي يحمل اأبناوؤها جن�شية بلدان خمتلفة يف اخلليج.
على ذلك ف�شوف نبني ا�أ�شول امل�شرتكة من الناحية اجلغرافية: )الفرع ا�أول( ومن الناحية العرقية: )الفرع الثاين(؛ وذلك 

بهدف بيان حجم ال�شرر ا�أ�شري الناجم عن احل�شار.

ل  5. من املبادئ ا�أ�شا�شية املقررة يف ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان اأن ا�أ�شرُة هي اخلليُة الطبيعيُة وا�أ�شا�ص يف املجتمع، واأنه � يجوز تعري�ُص اأحد لتدُخّ
في يف حياته اخلا�شة اأو يف �شوؤون اأ�شرته. انظر املادة 12، والفقرة الثالثة من املادة 16 من ا�إعالن.  تع�ُشّ

6.اإن �شلة الرحم واجبة يف ال�شرائع ال�شماوية عموًما، وقطيعتها مع�شية من كبائر الذنوب، فالقراآن الكرمي يخربنا اأن اهلل تعاىل قد اأو�شى بني اإ�شرائيل 
ْح�َشاًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َشاِكنِي  َ َوِباْلَواِلَدْيِن اإِ �ْشرائيَل � َتْعُبُدوَن اإِ�َّ اهللَّ كما اأو�شى اأمة ا�إ�شالم ب�شلة الرحم. فقال تعاىل: )َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني اإِ

ُهْم اأَْوىَل  ا: )َواوؤُلوا اْ�أَْرَحاِم َبْع�شُ وَن( )البقرة:83(. وقال اأي�شً ْيُتْم اإِ�َّ َقِليًال ِمْنُكْم َواأَْنُتْم ُمْعِر�شُ َكاَة ُثمَّ َتَولَّ الَة َواآُتوا الزَّ ِقيُموا ال�شَّ ا�ِص ُح�ْشًنا َواأَ َوُقوُلوا ِللنَّ
ْيُتْم  َ ِبُكلِّ �َشْيٍء َعِليٌم( )ا�أنفال:74ـ 75(. اإ�شالم قطيعة الرحم ونهى عنها وحذر منها. يقول اهلل تعاىل: )َفَهْل َع�َشْيُتْم اإِْن َتَولَّ ِ اإِنَّ اهللَّ ِبَبْع�ٍص يِف ِكَتاِب اهللَّ
ُعوا اأَْرَحاَمُكْم( )حممد 22:47(، ويف احلديث: عن عائ�شة –ر�شي اهلل عنها–  قالت: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:  ْر�ِص َوُتَقطِّ اأَْن ُتْف�ِشُدوا يِف اْ�أَ

)الرحم معلقة بالعر�ص تقول: من و�شلني و�شله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل( البخاري – الفتح 10)5989(، وم�شلم )2555(. 
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الفرع الأول: الأ�ضول امل�ضرتكة من الناحية اجلغرافية
كانت قطر كوحدة �شيا�شية خا�شة داخلة �شمن اإقليم ا�أح�شاء الذي كان ي�شكل اجلزء ا�أكرب من اإقليم ممتد على ال�شاحل 
الغربي للخليج العربي، ميتد من الب�شرة �شماً� حتى ُعمان جنوًبا. كما كان يطلق على هذا ا�إقليم ا�شم )بالد البحرين( 
لفرتة طويلة من الزمن مع بداية الفتح ا�إ�شالمي7 بالتايل، فاإن التاريخ الفعلي ل�شبه جزيرة قطر احلديث يت�شل ات�شاً� 

مبا�شًرا بتاريخ اخلليج العربي و�شرق وو�شط �شبه اجلزيرة العربية، خا�شة اإقليم جند.8 

يقع اإقليم بالد البحرين �شرق اجلزيرة العربية، حيث ميتد ا�إقليم على ال�شاحل الغربي للخليج العربي، ومن الب�شرة 
�شماً� حتى اأر�ص عمان جنوًبا، ومن اخلليج العربي �شرًقا حتى الدهناء ومنطقة ال�شمان غرًبا؛ بذلك فاإن بالد البحرين 
ت�شمل ا�أح�شاء والقطيف وهجر وقطر واأوال وجمموعة اجلزر املحيطة بها.9 ويف فرتة �حقة اأ�شبحت قطر اإحدى اأهم مدن 
البحرين.10 يف العهد العثماين ت�شكلت ا�إدارة العثمانية �شنة 1871، و�شكلت قطر كق�شاء من ا�أق�شية ا�أربعة التابعة للواء 
جند، وُعني ال�شيخ قا�شم بن ثاين يف من�شب قائمقام قطر. يف تلك الفرتة كانت اأرا�شي الدولة العثمانية مق�شمة اإىل و�يات، 
والو�يات مق�شمة اإىل األوية، وا�ألوية مق�شمة اإىل اأق�شية، وا�أق�شية مق�شمة اإىل نواحي وقرى.11 كانت التقارير التي ت�شدر 

عن و�ية جند تتحدث عن ق�شاء قطر باعتباره اأحد اأق�شيته ا�أربعة.12 
كما اأظهرت كتابات قدماء ا�إغريق ذكر قطر، والتي تعترب جزًءا من تاريخ ا�أح�شاء منذ مطلع الع�شر احلديث وحتى 
اأوا�شط القرن التا�شع ع�شر.13 لكن من الناحية العرقية فاملعلوم حتى ا�آن اأن اأول من �شكن قطر هم القبائل الكنعانية؛ 
حيث ا�شتهرت تلك القبائل يف القرن اخلام�ص قبل امليالد باملالحة والتجارة البحرية. وهذا يقت�شي درا�شة ا�أ�شول امل�شرتكة 

من الناحية العرقية.

الفرع الثاين: الأ�ضول امل�ضرتكة من الناحية العرقية
توؤكد الدرا�شات باأن ال�شعوب القدمية التي �شكنت املنطقة تعود اإىل ا�أ�شول ا�أكادية وا�أمورية وبقايا الكنعانية حيث تقول 
الدرا�شات اأن الفينيقيني الذين ا�شتوطنوا ال�شواحل اللبنانية كانوا قد انطلقوا من هذه املنطقة اإىل �شواطئ بالد ال�شام عند 
اأرواد، با�إ�شافة اإىل ا�آ�شوريني و الكلدانيني و بع�ص القبائل مثل عاد و جدي�ص و ط�شم و القحطانيني وغريهم من ا�أقوام 

القدمية.14 
وبنتيجة تلك الهجرات فقد تكونت البنية القطرية احلالية من ثالث موجات اأتت اىل هذه املنطقة:

املوجه التي اأتت من اجلزيرة العربية من جند بالتحديد، انتقلت بح�شارتها الربية املتنوعة لديهم اإىل ال�شاحل القطري. - 1
هذه املوجة بدوية مب�شحتها وعاداتها وتقاليدها القبلية، انتقلت كما هي من جند وا�شتقرت يف هذه املنطقة.

عليهم - 2 ويطلق  قطر،  اإىل  البيئة  هذه  من  انتقلوا  عرب  ا  اأي�شً وهم  ا�إيراين  ال�شاحل  طريق  عن  اأتت  الثانية  املوجة 
ا�شم)الهولة( وهي مبعنى )احلولة( اأي الذين حتولوا وانتقلوا، ثم هاجروا من �شواحل اإيران اإىل قطر وباقي اخلليج 

العربي �أ�شباب �شيا�شية واقت�شادية.

7. اأحمد زكريا، م�شطفى عقيل ويو�شف العبد اهلل، تطور قطر ال�ضيا�ضي من ن�ضاأة الإمارة اإىل ا�ضتقلل الدولة، الطبعة الثالثة، الدوحة 2006. 
8. حممود ح�شن ال�شراف، تطور قطر ال�ضيا�ضي والجتماعي يف عهد ال�ضيخ قا�ضم بن حممد اآل ثاين، 1980، �ص. 35.

9. حممد حممود خليل، تاريخ اخلليج و�ضرق اجلزيرة العربية امل�ضمى اإقليم بلد البحرين يف ظل حكم الدويلت العربية، الطبعة ا�أوىل، 2006، �ص. 
 .39

10. حمد اجلا�شر، املعجم اجلغرايف للبلد العربية ال�ضعودية، من�شورات دار اليمامة للبحث والرتجمة، اجلزء ا�أول، الطبعة ا�أوىل، 1998، �ص. 402. 
11. زكريا قور�شون، قطر يف العهد العثماين )1871-1916(، درا�شة وثائقية ترجمة حازم منت�شر، )الدار العربية للمو�شوعات(، الطبعة ا�أوىل 

2007، �ص. 209. 
12. وثائق التاريخ القطري 2، من الوثائق الربيطانية والعثمانية )1868-1949(، ق�شم الوثائق مبكتب ا�أمري، الدوحة، �ص. 101.

13. ملعرفة املزيد عن عالقة قطر با�إح�شاء انظر: حممود عبد الفتاح، معامل النه�ضة يف قطر، اجلزء ا�أول.
14. ملعرفة املزيد عن هذه ا�أقوام انظر: مرينا ابراهيم، ق�ضة وتاريخ احل�ضارات العربية بني الأم�ص واليوم، املجلد الثامن اخلا�ص ب: اليمن، عمان، 

قطر.



33 املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�ص باحل�شار، دار ن�شر جامعة قطر

املوجة الثالثة اأتت عن طريق الرق اأو التجارة. فقد جلب التجار معهم عددا من ا�أ�شخا�ص من اإفريقيا وخا�شة منطقة - 3
مومبا�شا15 ومن منطقة النوبة. كونت هذه الفئات بعد ان تالحمت مع بع�شها البع�ص املجتمع القطري ب�شورته احلالية. 
وانتقلت الثقافة البدوية من اجلزيرة العربية والتقت بثقافة البحر ا�آتية من �شواحل اإيران والتقت اأي�شا بثقافة ا�أفارقة 

الذين ُجلبوا من اإفريقيا. نتج عن هذه الفئات املجتمع القطري.16

يف الوقت الراهن، تكمن خلف وجود ا�أ�شرة اخلليجية مفاهيم القبلية والع�شبية، حيث تعد القبلية يف اخلليج �شمة اأ�شا�شية 
يف فهم الديناميكيات ا�جتماعية ال�شائدة يف املنطقة. ومع ذلك، فاإن اأثر جهود التحديث تظهر يف اجلوانب الدينية واللغوية 
والتعليمية للحياة ا�أ�شرية. اإذ اإن ت�شكيل احلياة العائلية يف اخلليج يف حد ذاته هو عمل ديني حتث عليه ال�شريعة ا�إ�شالمية 
التي غالًبا ما يعتنقها ا�أزواج كقواعد اأ�شا�شية يف العالقات ا�أ�شرية على وجه اخل�شو�ص، حيث اإن للقبلية تداعيات اأعمق 
يف الق�شايا املجتمعية مثل الزواج، فالزواج القبلي عادة ما يكون قاعدة بني ال�شكان املحليني. ويف ظل عدم وجود نظام 
طبقي بني ال�شكان املحليني يف منطقة اخلليج، فاإن الن�شب القبلي  يحدد الت�شل�شل الهرمي ا�جتماعي يف الوقت احلا�شر.17

ما زالت ال�شعوب يف دول اخلليج، برغم التطور ا�جتماعي، ترتبط فيما بينها با�أن�شاب، ويحمل كثري من املواطنني يف هذه 
البلدان اأن�شاًبا خليجية م�شرتكة، كاأن يكون ا�أب �شعودًيا وا�أم بحرينية، اأو ا�أب قطرًيا وا�أم اإماراتية. وخري ما ي�شتدل به 
على هذا التقارب هو رف�ص هذه ال�شعوب تداعيات »ا�أزمة اخلليجية« التي ظهرت موؤخًرا، ورف�شها �إعالن حكومات ال�شعودية 
وا�إمارات والبحرين مقاطعة قطر، حيث اأكد مواطنون خليجيون من بلدان خمتلفة رف�شهم لهذه املقاطعة، وتاأكيدهم وحدة 

ال�شعوب اخلليجية وهو خري دليل على التقارب بني �شعوب هذه البلدان. 

اإن ما �شبق بيانه لالأ�شول القبلية امل�شرتكة وتاأثريها على ا�أ�شرة اخلليجية يعك�ص بو�شوح طبيعة ا�أ�شرار الواقعة على ا�أ�شر 
اخلليجية امل�شرتكة؛ ذلك اأن اأطفال ا�أ�شر امل�شرتكة الذين ابتعدوا عن اأحد الوالدين لظروف احل�شار هم اأبرز املت�شررين من 
احل�شار مادًيا ونف�شًيا يف الوقت الراهن. اأما نتائج ذلك يف امل�شتقبل فهي مفتوحة على احتما�ت خطرية على البنية ال�شكانية 
اخلليجية التي تربطها ال�شالت التي بّيّناها؛ ذلك اأن هذا ال�شكل من احل�شار ينتهك جميع املواثيق العربية واخلليجية التي 

يفرت�ص بدول احل�شار اأن تلتزم بها، وهو ما �شنبّينه يف املطلب ا�آتي.

املطلب الثاين
انتهاك احل�ضار للمواثيق الإقليمية املتعلقة بالأ�ضرة

ميكن ت�شنيف املواثيق ا�إقليمية التي انتهكها احل�شار �شمن فرعني: ا�أول املواثيق املتعلقة مبجل�ص التعاون اخلليجي، والثاين: 
املواثيق املتخذة على امل�شتوى العربي.  

الفرع الأول: املواثيق املتعلقة مبجل�ص التعاون اخلليجي
بالنظر اإىل اأن بع�ص اإجراءات احل�شار تطلب من مواطني دول احل�شار املقيمني يف قطر العودة، وكذلك من القطريني 
املقيمني يف دول احل�شار املغادرة، بغ�ص النظر عما اإذا كانت اإقامة هوؤ�ء م�شتندة اإىل عالقة زواج اأم �، فاإن ذلك يعني 
ت�شتيت �شمل تلك ا�أ�شر امل�شرتكة، وتفريق اأطفال تلك ا�أ�شر عن اأمهاتهم اأو اآبائهم واأ�شرهم18 وهذا ي�شكل – ف�شًال عن 

15. وهي من اأكرب املناطق فيما يعرف اليوم با�شم كينيا. 
16. للمزيد انظر: ق�ضة وتاريخ احل�ضارات العربية بني الأم�ص واليوم. املرجع ال�شابق. 

17. مركز الدرا�شات الدولية وا�إقليمية يف جامعة جورج تاون يف الدوحة، جمموعة العمل ا�أوىل – ا�أ�شرة اخلليجية
https://cirs.georgetown.edu/ar/، تاريخ زيارة املوقع 2018/4/12.

رة يقيمون  18. بح�شب التقرير ا�أول ال�شادر عن اللجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان يف قطر، فاإن 11387 مواطًنا من الدول اخلليجية الثالث املحا�شِ
بقطر، يف حني يقيم نحو 1927 قطرًيا بتلك الدول، ويوؤكد التقرير اأن جميعهم ت�شرر ب�شكل متفاوت بعد قطع العالقات وبدء احل�شار. لكن اأبرز 
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انتهاكه حلقوق ا�إن�شان وقيم ا�إ�شالم – خرًقا للمواثيق بني دول اخلليج ذاتها. فقد �شدر يف ختام الدورة اخلام�شة والثالثني 
للمجل�ص ا�أعلى لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية التي ا�شت�شافتها العا�شمة القطرية الدوحة19 »اإعـــــــالن حقوق 
ا�إن�شان لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية« الذي ن�ص على اأن الدول ا�أع�شاء – وا�شتناًدا اإىل النظام ا�أ�شا�شي 
ملجل�ص التعاون الذي جاء الن�ص فيه على امل�شري امل�شرتك ووحدة الهدف التي جتمع بني �شعوبها، وحتقيق التن�شيق والتكامل 
والرتابط بينها يف جميع امليادين، وتعميق وتوثيق الروابط وا�ت�شا�ت واأوجه التعاون بني �شعوبها يف خمتلف املجا�ت، وتاأكيًدا 
والتزاًما مبا ورد يف ميثاق ا�أمم املتحدة، وا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان، وامليثاق العربي حلقوق ا�إن�شان، واإعالن القاهرة 
حلقوق ا�إن�شان يف ا�إ�شالم، واملواثيق وا�تفاقيات الدولية وا�إقليمية ذات ال�شلة – فقد اأعلنت جملًة من املفاهيم امل�شرتكة 
والتعهدات، ففي املادة 12 من ا�إعالن مت الن�ص على اأن ا�أ�شرة هي الوحدة الطبيعية وا�أ�شا�شية يف املجتمع قوامها الرجل 
واملراأة ويحكمها الدين وا�أخالق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي اأوا�شرها، ويحمي ا�أمومة والطفولة واأفراد ا�أ�شرة 

من جميع اأ�شكال ا�إ�شاءة والعنف ا�أ�شري، وتكفُل الدولة واملجتمع حمايتها.

انطالًقا مما قررته تلك املادة، فاإن دول احل�شار انتهكت م�شمونها، اإذ اإنها بدل اأن تقوم بتنفيذ التزامها الوارد يف املادة 
12 بكفالة ا�أ�شرة وحمايتها، اأقدمت على ت�شتيت �شمل ا�أ�شر امل�شرتكة دون ذنب من هذه ا�أ�شر ودون مربر معقول.

من جهة اأخرى، فاإن دول احل�شار انتهكت كذلك م�شمون ما ن�شت عليه املادة 18 من ا�إعالن املذكور، حيث ن�شت 
تلك املادة على اأن: لكل طفل احلق يف البقاء والنماء واحلماية والرعاية يف جو عائلي يربى فيه على روح ال�شلم والكرامة 
واحلرية وامل�شاواة وا�إخاء. يف حني اأن اإجراءات احل�شار ق�شت مبغادرة املقيم القطري زوًجا كان اأم زوجة، وبعودة الزوج 
اأو الزوجة من جن�شية دول احل�شار، خمالفة بذلك احلق يف البقاء والنماء يف جو عائلي، وهو ما قررته املادة 18. كذلك 
ن�ص ا�إعالن يف املادة 16 منه على عدم جواز التعدي على حرمة احلياة اخلا�شة اأو �شوؤون ا�أ�شرة، واأن لل�شخ�ص احلق 
يف طلب حمايتها. وبنف�ص ال�شياق جاءت املادة 19 من ا�إعالن لتقرر اأن لكل طفل حق احلماية من اأداء اأي عمل يرجح 
اأن يكون خطرًيا، اأو اأن ميثل اإعاقة لتعليمه، اأو اأن يكون م�شًرا ب�شحته اأو بنموه البدين، اأو العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، 

اأو ا�جتماعي، مبا يتوافق مع اأحكام ال�شريعة ا�إ�شالمية واملواثيق وا�تفاقيات الدولية ذات ال�شلة.

مما �شبق، يت�شح اأن دول احل�شار قد انتهكت املواد 12 و16 و18 و19 من اإعالن حقوق ا�إن�شان الذي قررته بنف�شها. 
لكن الدول عندما تنتهك التزاماتها وما تعهدت به مبح�ص اإرادتها، فاإنها � تقر بتلك ا�نتهاكات، بل تلجاأ اإىل تف�شريات 
مل�شمون التزاماتها بطريقة توؤدي اإىل �شرعنة اإجراءاتها املخالفة ملا التزمت به. لذلك فاإن ا�إعالن املذكور قد قطع الطريق 
على كل دولة تريد اأن تتن�شل من تعهداتها با��شتناد اإىل ن�شو�ص اأخرى اأو اعتبارات تتم�شك بها – كاعتبارات �شيادة الدولة 

على اإقليمها مثًال – ن�شفي املادة 20 منه على اأنه:  
� يجوز تف�شري هذا ا�إعالن اأو تاأويله اأو تعديله على نحو ينتق�ص من احلقوق واحلريات التي حتميها الت�شريعات الداخلية 

لدول املجل�ص، اأو املواثيق الدولية وا�إقليمية حلقوق ا�إن�شان التي �شادقت عليها، اأو ان�شمت اإليها دول املجل�ص.20

ومبا اأن عالقة دول اخلليج العربي � تقت�شر – من الناحية ا�إقليمية – على جمل�ص التعاون اخلليجي، بل متتد اإقليمًيا 
لت�شمل جميع الدول املن�شوية حتت مظلة جامعة الدول العربية، � �شّيما واأن الدولة الرابعة – واإن مل تكن خليجية – اإ� 

اأنها دولة عربية، لذلك كان � بد من درا�شة اإجراءات احل�شار على �شوء التزامات دول احل�شار على امل�شتوى العربي.

ا�نتهاكات �شملت ا�أ�شر املختلطة، حيث بلغ عدد القطريات املتزوجات من �شعوديني 556، ومن بحرينيني 401، ومن اإماراتيني 380، يف وقت بلغ عدد 
ال�شعوديات املتزوجات من قطريني 3138، والبحرينيات 944 وا�إماراتيات 1055.

19. انظر البيان اخلتامي للدورة 35 ال�شادر يوم الثالثاء املوافق 9 دي�شمرب 2014. 
20. جاء ن�ص املادة 20 من اإعالن حقوق ا�إن�شان لدول جمل�ص التعاون اخلليجي مطابًقا لن�ص املادة 30 من ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان الذي 

يهدف اإىل منع التحايل على اأي حق من احلقوق املن�شو�ص عليها عن طريق التف�شري. 
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الفرع الثاين: املواثيق املتخذة على امل�ضتوى العربي

على ال�شعيد العربي، ميكن ا�إ�شارة اإىل ميثاق حقوق الطفل العربي. يف دي�شمرب 1984 اأقر موؤمتر وزراء ال�شوؤون ا�جتماعية 
العرب ميثاق حقوق الطفل العربي.21 حيث حدد هذا امليثاق يف ق�شمه ا�أول منطلقات اأ�شا�شية ت�شكل مفاهيم جوهرية اتفق 
املوؤمترون على اأهميتها، ثم قرروا يف الق�شم الثاين من هذا امليثاق احلقوق ا�أ�شا�شية للطفل العربي انطالًقا من املفاهيم 
ا�أ�شا�شية. وقد كان مما ورد يف املنطلقات ا�أ�شا�شية اأن ا�أ�شرة نواة املجتمع واأ�شا�شه، واأنه على الدولة حمايتها من عوامل 
التحلل، و� يكون �شحب و�ية ا�أ�شرة على اأبنائها اإ� ل�شرورة ق�شوى. وجرى التاأكيد على اأن ا�أ�شرة الطبيعية هي البيئة 
ا�أوىل املف�شلة لتن�شئة ا�أطفال.22 بناء على الدور املركزي لالأ�شرة الطبيعية23، فقد جرى التاأكيد يف الفقرة التا�شعة املتعلقة 

باحلقوق ا�أ�شا�شية للطفل على �شرورة كفالة حق الطفل يف الأمن الجتماعي. 

اإن اإجراءات احل�شار املتعلقة با�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة � ميكن اأن تكفل حق الطفل العربي با�أمن ا�جتماعي، بل هي 
خرق لالأمن ا�جتماعي الذي التزمت الدول العربية بكفالته. ف�شًال عن كونه انتهاًكا حلق من حقوق ا�إن�شان يف اأن ين�شاأ 
ا اإىل اإعالن القاهرة حول حقوق ا�إن�شان يف ا�إ�شالم،  �شمن اأ�شرة طبيعية غري م�شتتة. يف هذا ال�شياق ميكن ا�إ�شارة اأي�شً
حيث تبنى جمل�ص وزراء خارجية منظمة موؤمتر العامل ا�إ�شالمي هذا ا�إعالن يف القاهرة يوم 5 اأغ�شط�ص 1990. ولقد مت 
الرتكيز يف املادة اخلام�شة منه على اأهمية ا�أ�شرة باعتبارها ا�أ�شا�ص لبناء املجتمع. اأما املادة ال�شابعة منه فقد اأوجبت على 
الدولة واملجتمع رعاية ا�أطفال مادًيا و�شحًيا واأدبًيا. كما منعت املادة ع�شرين منه تقييد حرية ا�أ�شخا�ص دون موجب �شرعي. 
وختمت املادة الرابعة والع�شرين من ا�إعالن بالتاأكيد على التقيد باأحكام ال�شريعة ا�إ�شالمية يف كل ما ورد يف هذا ا�إعالن. 
وبناء على هذا ا�إعالن – الذي تعترب دول اخلليج جميعها جزًءا منه باعتبارها اأع�شاء يف منظمة العامل ا�إ�شالمي – فاإن 
دول احل�شار قد خرقت بع�ص املبادئ الواردة فيه جلهة ت�شتيت �شمل ا�أ�شر امل�شرتكة من غري ذنب اقرتفته بناء على ا�نتماء 

باجلن�شية فقط. ا�أمر الذي � تقبله اأحكام ال�شريعة.

اأما بالن�شبة للمواثيق احلديثة، فاإنه ميكننا ا�إ�شارة  اإىل امليثاق العربي حلقوق ا�إن�شان املعتمد من قبل القمة العربية 
ال�شاد�شة ع�شرة التي ا�شت�شافتها تون�ص 23 مايو 24.2004 حيث مت اإعادة التاأكيد على اأن ا�أ�شرة هي الوحدة الطبيعية 
وا�أ�شا�ص للمجتمع. الزواج بني الرجل واملراأة اأ�شا�ص تكوينها، للرجل كما للمراأة ابتداء من بلوغ �شن الزواج حق التزوج، 
وتاأ�شي�ص اأ�شرة وفق �شروط واأركان الزواج. كما اأن الدولة واملجتمع يكفالن حماية ا�أ�شرة وتقوية اأوا�شرها، وحماية ا�أفراد 
ا �شد املراأة والطفل. وتنفيًذا لذلك يجب اأن  داخلها، وحظر خمتلف اأ�شكال العنف واإ�شاءة املعاملة بني اأع�شائها وخ�شو�شً
تتخذ الدول ا�أطراف كل التدابري الت�شريعية وا�إدارية والق�شائية ل�شمان حماية الطفل وبقائه ومنائه ورفاهيته يف جو من 
ا  احلرية والكرامة، واعتبار م�شلحته الف�شلى املعيار ا�أ�شا�ص لكل التدابري املتخذة ب�شاأنه يف جميع ا�أحوال، �شواء كان معر�شً

لالنحراف اأو جانًحا.25

21. بهذا ا�إقرار اختتمت مرحلة طويله من الدرا�شة واملراجعة والتفكري يف هذه الق�شية احليوية بالن�شبة حلا�شر ا�مة العربية وم�شتقبلها والتي ظلت 
مهملة من ح�شاب الت�شريعات العربية حتى ا�أن. واأن هذه املرحلة تتطلب دون ريب �شن اأنواع من الت�شريعات داخل كل بلد عربي تقنن تنفيذ املبادئ التي 

ت�شمنها امليثاق.
22. انظر الفقرتني 4 و6 من املنطلقات ا�أ�شا�شية مليثاق حقوق الطفل العربي 5 اأغ�شط�ص 1990.

23. اأ�شارت الفقرة 18 من ميثاق حقوق الطفل العربي اإىل اأن الهدف ا�أ�شمى لهذا امليثاق هو �شمان تن�شئة اأجيال من ا�أطفال العرب تتج�شد فيهم 
�شورة امل�شتقبل الذي نريد، ولهم القدرة على �شنع ذلك امل�شتقبل، اأجيال عربية توؤمن بربها وتتم�شك مببادئ عقيدتها.

24. جاء يف ديباجة هذا امليثاق اأنه انطالًقا من اإميان ا�أمة العربية بكرامة ا�إن�شان الذي اأعزه اهلل، وباأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن 
احل�شارات ذات القيم ا�إن�شانية ال�شامية. وحتقيقا للمبادئ اخلالدة للدين ا�إ�شالمي احلنيف والديانات ال�شماوية ا�أخرى واإمياًنا منها ب�شيادة القانون ودوره 
يف حماية حقوق ا�إن�شان يف مفهومه ال�شامل واملتكامل. وتاأكيًدا ملبادئ ميثاق ا�أمم املتحدة وا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان واأحكام العهدين الدوليني لالأمم 
املتحدة ب�شاأن احلقوق املدنية وال�شيا�شية واحلقوق ا�قت�شادية وا�جتماعية والثقافية ومع ا�أخذ يف ا�عتبار اإعالن القاهرة ب�شاأن حقوق ا�إن�شان يف ا�إ�شالم.

25. انظر الفقرات 1 و2 و3 من املادة 33 من ميثاق حقوق ا�إن�شان العربي.
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ونظًرا �أن اإجراءات احل�شار � حترتم املواثيق العربية املتعلقة بحقوق ا�إن�شان امل�شار اإليها، فقد اأعربت املنظمة العربية 
حلقوق ا�إن�شان يف بريطانيا، عن بالغ قلقها من احل�شار الذي يحمل تاأثرًيا خطرًيا على حقوق مواطني هذه الدول، وعلى 
وجه اخل�شو�ص مواطني دولة قطر واملقيمني فيها، من التنقل من واإىل الدول املعنية اأو خارجها.26 يف بيان �شادر لها الثالثاء 
6 يونيو، اأو�شحت املنظمة اأنه لي�ص من حق الدول – يف حال رف�شت اإقامة عالقات دبلوما�شية ابتداًء اأو قطعتها – اأن مت�ص 

بحقوق مواطني هذه الدولة من خالل فر�ص عقوبات جماعية.27

اإن ما نريد التاأكيد عليه يف هذا املبحث املتعلق بتداعيات احل�شار على امل�شتوى اخلليجي والعربي اأنه ينبغي حتييد الفئات 
الجتماعية التي � عالقة لها باخلالفات بني الدول، ذلك اأن اخلالفات بني الدول تن�شاأ وتزول �أ�شباب �شيا�شية واأحيانا 
اقت�شادية مبعزل عن الفئات ا�جتماعية كا�أ�شر امل�شرتكة والعمال املقيمني والطالب وا�أطفال التابعني لتلك الفئات. ومبا اأن 
هذا البحث يركز على التداعيات التي �شببها احل�شار على ا�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة، فاإننا نود الرتكيز على اأن ا�شتمرار 
احل�شار وت�شتيت �شمل ا�أ�شر امل�شرتكة �شيكون له اأبلغ ا�أثر ال�شلبي على فئة من ا�أطفال وجدت واقًعا ملمو�ًشا غري الذي 

تعلمته من قيم دينها وتاريخها. 

و� تقت�شر هذه ا�نتهاكات على ال�شعيد العربي، بل متتد لت�شمل ا�لتزامات الدولية لدول احل�شار، وهو ما �شنبينه يف 
املبحث ا�آتي

املبحث الثاين
الو�ضع القانوين لتداعيات ح�ضار قطر على الأ�ضر امل�ضرتكة يف �ضوء املواثيق الدولية

انطالًقا من ا�أرقام التي اأوردها التقرير ا�أول ال�شادر عن اللجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان يف قطر28، والذي وثق ال�شكاوى 
املقدمة من املت�شررين من احل�شار – �شواء من القطريني اأم من مواطني دول احل�شار – فاإن منظمة العفو الدولية 
)اأمن�شتي( اعتربت اأن دول احل�شار تتالعب بحياة ا�آ�ف من �شكان اخلليج كجزء من نزاعها مع قطر، وتت�شبب يف تق�شيم 
العائالت.29 ونعتقد اأن ت�شتيت �شمل ا�أ�شر امل�شرتكة على هذا النحو – ف�شًال عن انتهاكه للعديد من املواثيق الدولية املتعلقة 
ا �شكًال من اأ�شكال ا�إبعاد الق�شري الذي حتاربه املواثيق الدولية. وعلى ذلك  با�أ�شرة وا�أمومة والطفولة – ميكن اعتباره اأي�شً
فاإننا �شنبحث الو�شع القانوين لتداعيات ح�شار قطر على ا�أ�شر امل�شرتكة يف �شوء املواثيق الدولية من خالل املطلبني ا�آتيني:

املطلب ا�أول: انتهاك احل�شار للمواثيق الدولية املتعلقة با�أ�شرة.
املطلب الثاين: امل�شوؤولية الدولية عن ا�إبعاد الق�شري.

املطلب الأول
انتهاك احل�ضار للمواثيق الدولية املتعلقة بالأ�ضرة

اأثارت القرارات التع�شفية التي اتخذتها دول احل�شار ا�شتياًء حقوقًيا دولًيا؛ حيث دعت منظمات كثرية، على راأ�شها منظمة 
العفو الدولية، اإىل الرتاجع الفوري عن هذه القرارات التي اعتربتها انتهاًكا �شارًخا حلقوق ا�إن�شان، وهو ما دفع بدولتني 

26. تلقت اللجنة القطرية حلقوق ا�إن�شان مئات ال�شكاوى التي توؤكد تعر�ص مواطنني قطريني و�شعوديني واإماراتيني وبحرينيني، �نتهاكات على خلفية هذه 
القرارات، بح�شب ما اأعلنه رئي�ص اللجنة، وكانت اللجنة الوطنية حلقوق ا�إن�شان يف قطر قد اأعلنت اأنها خاطبت 300 منظمة دولية واإقليمية بتقارير 

مف�شلة ك�شفت خاللها عن ا�أو�شاع احلقوقية وا�إن�شانية ملواطني دول جمل�ص التعاون جراء ح�شارها من قبل دول خليجية عدة.
27. وقد اأكدت املنظمة: اإن ا�إجراء الذي اتخذته الدول املذكورة يتجاوز قطع العالقات الدبلوما�شية اإىل فر�ص �شبه ح�شار على دولة قطر لتحقيق 

اأجندات �شيا�شية، مبا ُيلحق اأ�شراًرا ج�شيمة مبواطني هذه الدولة واملقيمني فيها، مما يعترب انتهاًكا خطرًيا مليثاق ا�أمم املتحدة وقواعد القانون الدويل 
حلقوق ا�إن�شان.

28. انظر اأعاله الهام�ص رقم 16. 
29. انظر التقرير الذي اأ�شدرته املنظمة الدولية يوم اجلمعة 9 يونيو 2017، من واقع مقابالت ميدانية اأجراها باحثو املنظمة، والذين بّينوا اأن مواطني 

دول احل�شار قد يواجهون عقوبات قا�شية اإذا ما قدموا تعليقات لدعم قطر اأو اأبدوا تعاطًفا معها، ا�أمر الذي اعتربته املنظمة انتهاًكا خطرًيا حلرية 
التعبري عن الراأي.
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من دول احل�شار لتخفيف هذه القرارات مراعاة للجانب ا�إن�شاين.30. فمنذ بدء احل�شار حذرت ثماين منظمات حقوقية 
دولية31 من ا�نتهاكات التي م�شت احلقوق ا�إن�شانية ملواطني دولة قطر واملقيمني فيها، بعد قرار الدول اخلليجية الثالث 

قطع العالقات الدبلوما�شية مع قطر واإغالق املنافذ احلدودية.  

اإن اأبرز املواثيق الدولية املتعلقة با�أ�شرة التي تنتهكها دول احل�شار هي: ا�إعالن العاملي حلقوق ا�ن�شان، وا�إعالن العاملي 
لالأ�شرة، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �شنة 1966، 
املعاهدة الدولية حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989. و�شوف ندر�ص ا�أحكام 

املنتهكة لتلك املواثيق ح�شب ا�آتي: 
اأوًل- بالن�ضبة للإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان32

نظًرا �أن مقدمة اأي ميثاق دويل تعترب جزًءا � يتجزاأ من امليثاق نف�شه، بحيث تف�شر اأحكام امليثاق على �شوء مقدمته عند 
ال�شرورة، فاإننا نرى من ال�شروري ا�إ�شارة اإىل بع�ص ما ورد يف مقدمة ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان قبل بيان ا�أحكام 
التي انتهكها احل�شار. فقد جاء يف ديباجة ا�إعالن اأنه: )......... وملا كانت الدول ا�أع�شاء قد تعهدت بالتعاون مع ا�أمم 
املتحدة على �شمان اطراد مراعاة حقوق ا�إن�شان واحلريات ا�أ�شا�شية واحرتامها.........، وملا كان لالإدراك العام لهذه احلقوق 
واحلريات ا�أهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد؛ فاإن اجلمعية العامة تنادي بهذا ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان على اأنه 

امل�شتوى امل�شرتك الذي ينبغي اأن ت�شتهدفه كافة ال�شعوب وا�أمم(.

وا�شح مما �شبق اأن احلقوق امل�شار اإليها متثل احلد ا�أدنى الذي ينبغي على الدول حتقيقه و�شمان ا�شتمراره. فيما يتعلق 
با�أ�شرة فقد اعترب ا�إعالن اأن ا�أ�شرُة هي اخلليُة الطبيعيُة وا�أ�شا�ص يف املجتمع، ولها حُقّ التمُتّع بحماية املجتمع والدولة.33 
في  ل تع�ُشّ ومن جهتها فقد حددت املادة 12 بع�ص اأ�شكال احلماية لالأ�شرة، حيث ن�شت على اأنه � يجوز تعري�ُص اأحد لتدُخّ
يف حياته اخلا�شة اأو يف �ضوؤون اأ�ضرته اأو م�شكنه اأو مرا�شالته، و� حلمالت مت�ُصّ �شرفه و�شمعته. ولكِلّ �شخ�ص حٌقّ يف 
ت ا�أمومة والطفولة  ل اأو تلك احلمالت. اأما الفقرة الثانية من املادة 25 فقد خ�شّ اأن يحميه القانوُن من مثل ذلك التدُخّ
تني. ومل تو�شح هذه املادة املق�شود بالرعاية اخلا�شة، اإ� اأنه ميكننا اعتبار ذلك �شكًال من  باحلٌقّ يف رعاية وم�شاعدة خا�شَّ
اأ�شكال الت�شديد على اأهمية هذا احلق، ومتتعه باأولية على �شائر احلقوق، بالنظر اإىل اأطرافه املعنيني )الطفولة وا�أمومة(. 

ونظًرا �أن الدول – كما �شبق واأ�شرنا اإىل ذلك يف املبحث ال�شابق – حتاول حرف الن�ص الذي تنتهكه عن م�شمونه وهدفه 
بوا�شطة التاأويالت اخلا�شة، فاإن املادة 30 من ا�إعالن اأغلقت الطريق على هكذا ممار�شات فن�شت على اأنه لي�ص يف هذا 
ّ يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل اأَيّة دولة اأو جماعة، اأو اأِيّ فرد، اأَيّ حٍقّ يف القيام باأِيّ  ا�إعالن اأُيّ ن�صٍ

يات املن�شو�ص عليها فيه.34 ن�شاط اأو باأِيّ فعل يهدف اإىل هدم اأٍيّ من احلقوق واحلِرّ

30. فيما بدا اأنه تراجع اأمام حدة ا�نتقادات، وجه العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد العزيز، ا�أحد 11 يونيو 2017، مبراعاة احلا�ت ا�إن�شانية 
لالأ�شر امل�شرتكة ال�شعودية القطرية، وذلك »تقديًرا لل�شعب القطري ال�شقيق«، وفق وكالة ا�أنباء ال�شعودية )وا�ص(. واتخذت مملكة البحرين القرار نف�شه، 

وقالت، يف بيان ن�شرته وكالة ا�أنباء الر�شمية )بنا(: �شدر اأمر ملكي »مبراعاة احلا�ت ا�إن�شانية لالأ�شر امل�شرتكة البحرينية القطرية، وذلك تقديًرا لل�شعب 
القطري ال�شقيق، والذي ميثل امتداًدا طبيعًيا واأ�شيًال �إخوانه يف مملكة البحرين.

31. ومن اأبرز هذه املنظمات: جمعية »�شوت حر« للدفاع عن حقوق ا�إن�شان الفرن�شية، و»املر�شد الدويل للجمعيات والتنمية امل�شتدامة واأ�شدقاء ا�إن�شان« 
بفيينا، و»املنظمة ال�شوي�شرية حلقوق ا�إن�شان« بجنيف.

32. ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان هو وثيقة تاريخية هامة يف تاريخ حقوق ا�إن�شان، �شاغه ممثلون من خمتلف اخللفيات القانونية والثقافية من جميع 
اأنحاء العامل، واعتمدته اجلمعية العامة لالإعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان يف باري�ص يف 10 دي�شمرب 1948 بو�شفه اأنه املعيار امل�شرتك الذي ينبغي اأن 
ت�شتهدفه كافة ال�شعوب وا�أمم. وهو يحدد، وللمرة ا�أوىل، حقوق ا�إن�شان ا�أ�شا�شية التي يتعني حمايتها عامليا. وترجمت تلك احلقوق اإىل 500 لغة من 

لغات العامل.
33. انظر الفقرة الثالثة من املادة 16 من ا�إعالن. 

34. نظًرا �أهمية م�شاألة منع ا�لتواء عن الن�شو�ص بوا�شطة تاأويالت خا�شة، فاإن اإعالن حقوق ا�إن�شان لدول جمل�ص التعاون اخلليجي قد تبنى ذات 
الفكرة الواردة يف املادة 30 من ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان. انظر املادة 20 من اإعالن حقوق ا�إن�شان لدول جمل�ص التعاون اخلليجي. 
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ثانًيا- بالن�ضبة للإعلن العاملي للأ�ضرة 
جاء يف هذا ا�إعالن اأن ال�شعوب من خمتلف الثقافات تعيد التاأكيد على احلقيقة التي ت�شمنها ا�إعالن العاملي حلقوق 
ا�إن�شان، والتي عك�شتها املعاهدات الدولية والد�شاتري الوطنية، وهي اأن ا�أ�شرة هي الوحدة الطبيعية ا�أ�شا�ص للمجتمع، ولها 
حق التمتع بحماية املجتمع والدولة. بالتايل، فاإن وجود ا�أ�شرة ي�شبق وجود الدولة. والدول ملزمة باحرتام وحماية كرامة 
ا�أ�شرة وحقوقها ا�أ�شيلة. وعلى مّر التاريخ فاإن ا�أ�شر كانت قادرة على جتاوز ا�أزمات والكوارث الطبيعية، لكنها مل تكن 

قادرة على جتاوز عواقب التفكك ا�أ�شري.

ثالًثا- بالن�ضبة للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
 35

�ضنة 1966.
تاأتي اأهمية هذا العهد يف اأنه مت تبنيه من قبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بحيث اأ�شبح يتمتع بنف�ص القوة امللزمة التي 
يتمتع بها ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان. اأما فيما يتعلق با�أ�شرة يف هذا العهد، فاإن املادة 23 منه تن�ص على اأن ا�أ�شرة 
هي الوحدة الطبيعية وا�أ�شا�ص يف املجتمع، ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة. واجلديد يف هذا الن�ص اأنه يعيد التاأكيد 

على واجب الدولة واملجتمع يف حماية ا�أ�شرة، وعدم الت�شبب يف ت�شتيت �شملها.
رابًعا- املعاهدة الدولية حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989 

تربز اأهمية هذه املعاهدة يف العدد غري امل�شبوق من الدول التي ان�شمت اإليها، فقد مت الت�شديق عليها من قبل 193 دولة، 
وميثل هذا العدد رقًما اأكرب من الدول التي ان�شمت اإىل منظمة ا�أمم املتحدة، وكذلك منظمة العمل الدولية. ولعل ال�شبب 
يف ذلك يرجع اإىل مو�شوع هذه املعاهدة املتعلق بحقوق الطفل. حيث يتمثل املبداأ ا�أ�شا�ص للمعاهدة يف اأن كل طفل )واأي 
�شخ�ص دون �شن 18( يولد وهو متمتع بحريات اأ�شا�شية وحقوق ا�إن�شان املتاأ�شلة، وحقوق ا�إن�شان ا�أ�شا�شية التي يجب اأن 
يتمتع بها ا�أطفال. وهذه احلقوق هي: حق الطفل يف البقاء، والتطور والنمو اإىل اأق�شى حد، واحلماية من التاأثريات امل�شرة، 

و�شوء املعاملة وا��شتغالل، وامل�شاركة الكاملة يف ا�أ�شرة، ويف احلياة الثقافية وا�جتماعية. 

وقد ورد يف ديباجة ا�تفاقية فيما يتعلق با�أ�شرة اأن هذه ا�تفاقية؛ .......واإذا ت�شري اإىل اأن ا�أمم املتحدة قد اأعلنت يف 
ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان اأن للطفولة احلق يف رعاية وم�شاعدة خا�شتني، واقتناًعا منها باأن ا�أ�شرة، باعتبارها الوحدة 
ا�أ�شا�ص للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع اأفرادها وبخا�شة ا�أطفال، ينبغي اأن توىل احلماية وامل�شاعدة الالزمتني 

لتتمكن من ا��شطالع الكامل مب�شوؤولياتها داخل املجتمع،
واإذ تقر باأن الطفل، كي ترتعرع �شخ�شيته ترعرًعا كامًال ومتنا�شًقا، ينبغي اأن ين�شاأ يف بيئة عائلية ويف جو من ال�شعادة 

واملحبة والتفاهم.

اأما فيما يتعلق باأحكام ا�تفاقية املتعلقة با�أ�شرة؛ فقد ن�شت الفقرة ا�أوىل من املادة الثانية على �شرورة اأن:
حترتم الدول ا�أطراف احلقوق املو�شحة يف هذه ا�تفاقية، وت�شمنها لكل طفل يخ�شع لو�يتها دون اأي نوع من اأنواع التمييز، 
بغ�ص النظر عن عن�ضر الطفل اأو والديه اأو الو�شي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�شهم اأو لغتهم اأو دينهم اأو راأيهم ال�شيا�شي 
اأو غريه اأو اأ�شلهم القومي اأو ا�ثني اأو ا�جتماعي، اأو ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، اأو اأي و�شع اآخر. اأما الفقرة الثانية 
منها فقد ن�شت على اأن تتخذ الدول ا�أطراف جميع التدابري املنا�شبة لتكفل للطفل احلماية من جميع اأ�شكال التمييز اأو 
العقاب القائمة على اأ�ضا�ص مركز والدي الطفل، اأو ا�أو�شياء القانونيني عليه، اأو اأع�شاء ا�أ�شرة، اأو اأن�شطتهم، اأو اآرائهم 

املعرب عنها اأو معتقداتهم.

35. اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�شديق وا�ن�شمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 )د-21( املوؤرخ يف 16 دي�شمرب 1966 تاريخ بدء 
النفاذ: 23 مار�ص 1976.
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وبناًء على هذه املادة، فاإن قيام دول احل�شار باإبعاد اأبناء ا�أ�شر امل�شرتكة ب�شبب اأن والديهم يحملون اجلن�شية القطرية 
فيه خرق وا�شح �أحكام هذه املادة. وعالوة على ذلك فاإن املادة التا�شعة من ا�تفاقية ن�شت على �شرورة اأن ت�شمن الدول 
ا�أطراف عدم ف�ضل الطفل عن والديه على كره منهما، اإ� عندما تقرر ال�شلطات املخت�شة – ب�شرط اإجراء اإعادة نظر 
ق�شائية، وفقا للقوانني وا�إجراءات املعمول بها – اأن هذا الف�شل �شروري ل�شون م�شالح الطفل الف�شلى. ويف حالة حدوث 
ف�شل غري اإرادي للطفل عن والديه، فاإن على الدول املعنية ال�شعي للّم �شمل ا�أ�شرة بطريقة اإيجابية � يرتتب عليها اأّي 

نتائج �شارة با�أ�شرة.36

اإن حقوق الطفل تناولتها ا�تفاقيات العامة حلقوق ا�إن�شان الدولية وا�إقليمية على حد �شواء. كذلك فاإن القانون الدويل 
ا�إن�شاين اأ�شبغ حمايته على ا�أطفال ب�شكل خا�ص. وبالتايل فاإن و�شائل حماية حقوق الطفل يف القانون الدويل تتعدد، حيث 
ا اأن مراقبة  ي�شتفيد الطفل من اأعمال الهيئات واملنظمات الدولية املعنية بن�شر وكفالة حقوق ا�إن�شان. ومن املت�شور اأي�شً

تطبيق حقوق الطفل تدخل يف اخت�شا�ص اللجان التي اأن�شاأتها اتفاقيات حقوق ا�إن�شان الدولية وا�إقليمية.37
يتبنّي من ا�أحكام التي اأوردناها يف هذا املطلب اأن املواثيق الدولية تلزم الدول بحماية ا�أ�شرة و�شمان ا�شتقرارها، وتركز 
يف هذا ال�شياق بوجه خا�ص على حقوق الطفل، ومتنع اإبعاده عن والديه اأو اأحدهما. واأنه يف حال حدوث ف�شل للطفل عن 
والديه اأو اأحدهما لظروف خا�شة تتعلق بتطبيق القانون؛ فاإن على الدول اأن تتخذ من ا�إجراءات ما ي�شمن مّل �شمل ا�أ�شر. 
فاإذا ما �شلكت الدول م�شلًكا خمالًفا لتلك ا�أحكام، فاإنه ميكن اعتبار م�شلكها �شكًال من اأ�شكال ا�إبعاد الق�شري الذي يثري 

م�شوؤولية الدول عنه، وهو ما �شنبحثه يف املطلب ا�آتي.

املطلب الثاين امل�ضوؤولية الدولية عن الإبعاد الق�ضري
يعرتف القانون الدويل ا�إن�شاين باأهمية ا�أ�شرة، وي�شعى جاهًدا ل�شيانة الوحدة العائلية خالل النزاعات الدولية38، ذلك اأن 
اأ�شد اأنواع املعاناة تبداأ عندما يتعر�ص اأفراد العائلة الواحدة لالنف�شال، وبا�أخ�ص عندما يتم ف�شل ا�أطفال عن اأحد اأبويهم. 
وقد اأ�شار اإىل ذلك الربوتوكول ا�أول عام 1977 �تفاقيات جنيف، حيث ن�شت املادة 32 منه على اأن: »حق كل اأ�شرة يف 
معرفة م�شري اأفرادها هو احلافز ا�أ�شا�ص لن�شاط كل من ا�أطراف ال�شامية املتعاقدة واأطراف النزاع، واملنظمات ا�إن�شانية 
الدولية، والوارد ذكرها يف ا�تفاقيات ويف هذا الربوتوكول«. كما اأن املادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة تق�شي باأن على 
اأطراف النزاع اأن ت�شهل جمع �شمل العائالت امل�شتتة. بل اإن عدم ت�شتيت العائالت ومل �شمل امل�شتت منها مطلوب حتى يف 
حا�ت النزاعات امل�شلحة، فالفقرة اخلام�شة من املادة 75 من ا�تفاقية الرابعة تن�ص على اأنه يف حالة القب�ص على ا�أ�شر 
واعتقالها اأو احتجازها يجب – قدر ا�إمكان – اأن يوفر لها كوحدات عائلية ماأوى واحًدا. ويق�شي الربوتوكول ا�أول كذلك 

ب�شرورة بذل اجلهود بكل طريقة ممكنة، لتي�شري جمع �شمل ا�أ�شر التي �شتتتها املنازعات الدولية.39

اإن اإبعاد وترحيل املدنيني التي حتدث يف النزاعات ت�شكل عامل عدم ا�شتقرار وتهديد لل�شالم وا�أمن الدوليني، ف�شًال عن 
اأنها ت�شكل خرًقا للقواعد القانونية الدولية والوطنية، وتتحمل الدولة التي تقوم مبثل هذه املمار�شات امل�شوؤولية الدولية يف دفع 
التعوي�ص عن ا�أ�شرار التي حلقت بال�شكان املبعدين.40 يتحمل ا�أفراد الذين اقرتفوا مثل هذه اجلرائم امل�شوؤولية اجلنائية41؛ 

36. انظر الفقرة ا�أوىل من املادة العا�شرة من املعاهدة.
2.37 ف�شيل طالفحة، حماية الأطفال يف القانون الدويل الإن�ضاين، بحث مقدم يف املوؤمتر الدويل حلقوق الطفل من منظور تربوي وقانوين الذي انعقد 

بتاريخ 2010/5/24 يف جامعة ا��شراء ا�أردن، �ص. 38.  
38. ف�شيل طالفحة، املرجع ال�شابق، �ص. 15. 

39. اأما يف حالة النزاعات امل�شلحة غري الدولية، ين�ص الربوتوكول الثاين يف املادة 3/4 )ب( على �شرورة اتخاذ جميع اخلطوات املنا�شبة لت�شهيل جمع 
�شمل ا�أ�شر التي ت�شتت لفرتة موؤقتة.

40. ف�ضيل طلفحة، مرجع ال�شابق، �ص. 35. 
41. ر�شاد ال�شيد، الإبعاد والرتحيل الق�ضري للمدنيني يف �ضوء القانون الدويل الإن�ضاين، املجلة امل�شرية للقانون الدويل، املجلد 51، 1995، �ص. 
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ذلك �أن حق ا�أفراد يف البقاء يف اأرا�شيهم وعدم جواز نقلهم هي من اأهم احلقوق التي اأكدت عليها ا�تفاقية الرابعة، 
حيث ن�شت على اأنه: »يحظر النقل اجلربي اجلماعي اأو الفردي لالأ�شخا�ص املحميني اأو نفيهم من ا�أرا�شي املحتلة اإىل 

اأرا�شي دولة ا�حتالل، اأو اإىل اأرا�شي اأي دولة اأخرى حمتلة اأو غري حمتلة اأًيا كانت دواعيه«. 

وقد اعترب الربوتوكول ا�أول لعام 1977، اأن من ا�نتهاكات اجل�شيمة للقانون الدويل ا�إن�شاين، قيام دولة ا�حتالل بنقل 
�شكانها املدنيني اإىل ا�أرا�شي التي حتتلها، اأو نقل كل اأو بع�ص �شكان ا�أرا�شي املحتلة داخل نطاق تلك ا�أرا�شي اأو خارجها، 

خمالفًة للمادة 49 من ا�تفاقية الرابعة.42

على الرغم من اأن دول احل�شار مل ت�شل يف نزاعها مع دولة قطر اإىل حد النزاع امل�شلح؛ اإ� اأن واجب احلفاظ على جمع 
ا�أ�شر امل�شرتكة هو اأوىل يف اوقات ال�شلم منه يف اأوقات احلرب؛ ذلك اأنه يف احلالة ا�أخرية قد يكون اأحد اأو بع�ص اأفراد 
ا�أ�شرة مقاتلني، وبالرغم من ذلك راأينا اأن قواعد القانون الدويل ا�إن�شاين حتث على عدم ت�شتيت �شمل ا�أ�شرة حتى يف 
حا�ت ا�عتقال. لذلك نعتقد اأن م�شوؤولية دول احل�شار عن ا�إبعاد الق�شري متحققة يف حال ا�شتمر ت�شتيت �شمل تلك ا�أ�شر 

امل�شتهدفة.

خامتة
اإن تداعيات ح�شار دولة قطر على ا�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة متثلت باآثار �شلبية مبا�شرة على ا�أ�شر امل�شرتكة من خالل ت�شتيت 
�شملها. وكذلك باآثار غري مبا�شرة؛ ذلك اأن العالقة بني ا�شتمرار حالة احل�شار على قطر وزيادة ا�ثار ال�شلبية على اأفراد 
ا��شر امل�شرتكة امتد لي�شمل جما�ت خمتلفة �شديدة الو�شوح، �شواء على �شعيد العمل اأم على �شعيد التعليم والطلبة اأم على 
�شعيد حرية الراأي والتعبري43، كما بّيناه يف هذا البحث. ف�شًال عن اأن ا�شتمرار حالة احل�شار على قطر يعترب – بح�شب 

املواثيق الدولية – تهديًدا لالأمن وا��شتقرار املجتمعي داخل املجتمعات اخلليجية واملجتمع القطري. 

وبالتايل؛ فاإن دول احل�شار انتهكت بقراراتها ا�إعالن العاملي حلقوق ا�إن�شان، وكذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
وال�شيا�شية، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق ا�قت�شادية وا�جتماعية، وامليثاق العربي حلقوق ا�إن�شان، واإعالن حقوق ا�إن�شان 
ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وغريها مما ف�شلناه يف هذا البحث. وكلها مواثيق واأحكام جتمع على �شرورة احرتام 

حقوق ا�إن�شان بكل جتلياتها ا�جتماعية وا�قت�شادية وال�شيا�شية وا�إن�شانية، بحيث � يجوز �أي طرف امل�شا�ص بها.

وبناء على ما خل�شنا اإليه يف هذا البحث جلهة ا�نتهاكات التي ارتكبتها دول احل�شار، وجلهة امل�شوؤولية التي تتحملها تلك 
الدول، فاإننا نو�شي با�آتي:

التو�ضيات
اأوًل- على �ضعيد الأ�ضرة

1- على امل�شتوى النف�شي وا�جتماعي، ونظًرا لالأ�شول التاريخية الواحدة �أفراد ا�أ�شر اخلليجية امل�شرتكة التي بّيناها يف 
هذا البحث، فاإنه يتوجب على الزوجني من ا�أ�شر امل�شرتكة عدم نقل اخلالف بني الدول اإىل داخل العائلة امل�شرتكة، واأن � 

يقحما اأبناءهما يف هذه ا�أزمة حتى � ينعك�ص ذلك على نف�شية ا�أبناء باأ�شواأ ا�آثار.

( من الربوتوكول ا�أول 1977. 42. م/ 4/85)اأ
43. �شنت دولة ا�إمارات مثًال عقوبة تفر�ص ال�شجن من 3 اإىل 15 عاًما وغرامة مالية ت�شل اإىل خم�شمئة األف درهم على كل من عرّب عن تعاطفه مع 
دولة قطر ولو بكلمة اأو تغريده، وكذلك فعلت البحرين التي هددت املتعاطفني بخم�ص �شنوات �شجًنا، اأما ال�شعودية فقد اعتربت التعاطف مع قطر جرمية 

من جرائم ا�إنرتنت.
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2- عدم الرتدد يف عر�ص احلا�ت املت�شررة ب�شكل متاأزم ملركز احلماية والتاأهيل ا�جتماعي، ومركز ا��شت�شارات العائلية؛ 
ملا يتمتع به هذان املركزان من اخت�شا�ص ودراية يف التعامل مع هذه احلا�ت، وعدم التهاون مع اأية حالة من احلا�ت �أن 

النتائج ال�شلبية على ال�شحة النف�شية �أطفال تلك ا�أ�شر �شتكون �شديدة ا�أثر اإذا ما مت اإهمالها.

ثانًيا- على �ضعيد الدول
ا، عن النزاعات بني الدول وعن كافة  1- نو�شي بتحييد ا�أو�شاع ا�إن�شانية وا�جتماعية عموًما، وا�أ�شرة وا�أطفال خ�شو�شً
امللفات ال�شيا�شية، وعدم ا�شتعمال هكذا اأو�شاع اإن�شانية كورقة �شغط خلدمة امل�شالح ال�شيا�شية. ونتطلع اإىل اأن يتم تبني 
هذا املقرتح على م�شتوى جمل�ص حقوق ا�إن�شان التابع لالأمم املتحدة ب�شكل �شديد الو�شوح، مبا � يفتح جماً� لتف�شريات 

وتاأويالت تفرغ املبداأ من م�شمونه.
2- نو�شي املت�شررين باللجوء اإىل املحاكم املخت�شة، ونذكر باأن ن�ص املادة 8 من ا�إعالن العاملي حلقوق �إن�شان يعطي لكِلّ 
ة �إن�شافه الفعلي من اأَيّة اأعمال َتنتهك احلقوَق ا�أ�شا�شيَة التي مينحه اإَيّاها  �شخ�ص حقَّ اللجوء اإىل املحاكم الوطنية املخت�شَّ
الد�شتوُر اأو القانوُن اأو املواثيق الدولية. ذلك ملواجهة ا�إجراءات العقابية التي تنتهك حرية التعبري عن الراأي، والتي فر�شتها 

دول احل�شار على مواطنيها الذين يبدون تعاطفا مع دولة قطر. 
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