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لــدول الحصار وأيضا من قبل   أثــار قيام بعض وسائط اإلعــالم التابع 
بعض الكيانات األجنبية وبأساليب أخرى مثل عقد املؤتمرات والندوات 
بغية اإلســــاءة إلـــى دولـــة قــطــر مــن خـــالل بــث بــرامــج وأحـــاديـــث واخــبــار 
غير صــادقــة عــن قطر لتشويه صــورة الــدولــة أمــام الـــرأي الــعــام العاملي 
والتقليل من مكانتها داخل املجتمع الدولي، أثار كل ذلك تساؤال حول 
حكم القانون الدولي في مثل تلك التصرفات من حيث مدى املسؤولية 

القانونية وآليات املتابعة واملساءلة.
بادئ ذي بدء، يشترط لتوافر املسؤولية القانونية حدوث الضرر لدولة 
نجم عــن عمل أو امــتــنــاع عــن عمل غير مــشــروع، كــأن يــحــدث مساس  
بحق هذه الدولة أو بمصالحها املشروعة وفق القانون والضرر قد يكون 
أو االستيالء على جزء من  للدولة،  الحدود اإلقليمية  ماديًا، مثل خرق 
الخروج على  أو  إقليميا،  الحصار عليها  أو فرض  أو احتالله،  إقليمها 
أن يكون الضرر  القنصلية ويمكن  أو  الدبلوماسية  حصانات بعثاتها 
معنويًا مثل اإلضرار باملصالح السياسية للدولة في عالقاتها مع غيرها 
من أشخاص القانون الدولي، أو حث الدول األخرى على قطع العالقات 
الزعم  الدولي (مثل  القانون  أو محاولة تصويرها كدولة تنتهك  معها، 
بدعمها لإلرهاب وتمويله أو إيواء أفراد أو جماعات إرهابية).وحيث إن 
ما تقوم به الجهات املوجهة من دول الحصار يضر بسمعة دولة قطر 
حيث يعمد إلى تشويه صورتها واإلقالل من مكانتها ومركزها الدولي 

فإنه يستتبع املسؤولية القانونية التي تثار على النحو التالي:
 املسؤولية القانونية للجهات والكيانات التي تقوم بتلك األعمال غير 
املشروعة، وهو ما يعطي لدولة قطر الحق في تحريك دعاوى قضائية 
ضد هذه الجهات أمام محاكم الدول التي يخضعون لواليتها القضائية 
ملطالبتها بــوقــف تــلــك األعـــمـــال غــيــر املــشــروعــة فــــورا والــتــعــويــض عن 

األضرار التي أصابت دولة قطر جراء ما حدث من هذه الجهات.
® تحميل الدول التي تحتضن تلك الجهات أو ترعاها مسؤولية توفير 
التي توفر لدولة قطر مقاضاة تلك الجهات  العدالة القضائية  ضمانات 

أمام محاكمها وإال تحملت املسؤولية القانونية الدولية.
القانونية عــن تصرفات وسائط  ¯ تحميل دول الحصار املسؤولية 
اإلعالم التابعة لها وكذلك تلك التي تبث من أراضيها وكذلك ما يصدر 
عن رعاياها في الخارج من أعمال تضر بدولة قطر في حال أن هؤالء 
األفراد يمثلون دول الحصار، أو في حال ثبوت أن لها دورًا في توجيه أو 

دفع هؤالء األفراد للقيام بالتصرف الذي أضر بدولة قطر.
° قيام األجهزة املختصة في دولة قطر بتجميع األدلة والوثائق املتعلقة 
باألعمال التي ترتكبها الجهات املشار إليها آنفا والتي تضر بدولة قطر 
التي تتخذها دولــة قطر ضد تلك  أو معنويا، السناد اإلجـــراءات  ماديا 

الجهات والدول محليا ودوليا. 
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