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ملّخ�ص
ل �سك اأن �سدور القرار املفاجئ ملجموعة الدول الأربع، ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�سر، مبقاطعة دولة قطر 
ولَيّة  وفر�س نوٍع من احل�سار الربي والبحري واجلوي والدبلوما�سي عليها، اأثار ق�سايا عّدة تتعّلق بالعالقات الَدّ
ادَيّة واِلجتَماعَيّة  وعالقات اجلوار والأعراف والتقاليد، وترتب عليه انتهاك الكثري من حقوق دولة قطر، القت�سَ
والأمنية وال�سيا�سية وغريها، اأقرتها املواثيق الدولية والإقليمية. اأو�سحت الدرا�سة اأن حالة دولة قطر ُتعد ح�ساًرا 
ولي�س مقاطعة طبًقا لدللت احل�سار يف اللغة والفقه الدويل، واأن دول احل�سار افتقرت اإىل املرجعيات الدولية 
خا�سة فيما ت�سمنه الف�سل ال�سابع من ميثاق منظمة الأمم املتحدة الذي اأعطى جمل�س الأمن وحده دون غريه �سلطة 
اإ�سدار اأي قرار من هذا النوع مبوجب املادة 41؛ ياأمر فيه باتخاذ التدابري املنا�سبة �سّد الدولة اأو الدول املعتدية 
ادَيّة واملوا�سالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية  اأو املهّددة لل�سلم والأمن الدوليني، وبـوقف ال�سالت القت�سَ
ا اأو كلًيّا، وبقطع العالقات الدبلوما�سية. من ثم فاإن  والربقية والال�سلكية وغريها من و�سائل املوا�سالت وقًفا جزئًيّ
ح�سار الدول الأربع لدولة قطر ينتهك ويخالف متاًما قواعد القانون الدويل وكافة املواثيق الدولية وخا�سة مواثيق 
ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان واملواثيق الدولية املعنية مبكافحة الإرهاب، كذلك املواثيق الإقليمية ومنها ميثاقا 
جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي ي�سم يف ع�سويته اأربع دول خليجية منها ثالث 
دول تقوم باحل�سار؛ هي ال�سعودية والإمارات والبحرين، والرابعة هي دولة قطر التي يقع عليها احل�سار. على هذا 
الأ�سا�س توافرت �سروط امل�سوؤولية الدولية جتاه دول احل�سار نتيجة ما اأحدثه �سلوكها غري امل�سروع من وقوع اأ�سرار 
كبرية على دولة قطر، وهو الأمر الذي يجيز لالأخرية حتريك امل�سوؤولية الدولية جتاه دول احل�سار، واحل�سول على 

التعوي�س املنا�سب ملا وقع على الدولة وموؤ�س�ساتها ومواطنيها واملقيمني عليها من اأ�سرار ج�سام.
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Abstract
No doubt that the surprising and sudden decision taken by the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), 
the United Arab Emirates (UAE), the Kingdom of Bahrain, and Egypt to boycott and impose a 
land, sea, air and diplomatic blockade on Qatar raises many issues relating to international re-
lations, neighborhood relationships, and customs and traditions. The blockade imposed on Qa-
tar resulted in many violations of the country’s economic, social, security and political rights, 
which are guaranteed by the international and regional treaties. This study demonstrates that 
the case of Qatar is a real blockade and not a boycott according to the definition of the term 
“blockade” from the linguistic and international jurisprudence perspectives. It shows that the 
blockading countries are lacking international references, mainly the Article 7 of the Charter 
of the United Nations that provides the Security Council solely the authority of taking such 
a decision according to the Article 41, ordering to take the necessary measures against the 
aggressing state(s) or those threatening the international peace and security. The Council may 
order the suspension of economic, rail transportation, maritime, air, postal, communication 
and telecommunication relations, partially or totally, or the suspension of diplomatic relations 
with such countries. Therefore, the blockade imposed on Qatar by the four countries is a clear 
violation of the international law and treaties, especially those relating to human rights and 
combatting terrorism. It also violates the regional treaties such as the Charter of the League 
of Arab States and the GCC, which includes three states imposing the blockade, namely KSA, 
UAE and Bahrain, and the fourth state, Qatar, which is the victim of the blockade. In this 
regard, the international responsibility of the blockading states is obvious because of the 
damaging effects of their act on the State of Qatar, which provides Qatar the right to set up a 
case of international responsibility against these countries and claim compensation due to the 
huge damage caused by the blockade on its institutions, citizens, and residents.

Keywords: Blockade; Boycott; International treaties; Regional agreements; International re-
sponsibility
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مقّدمة 
ا�ستيقظ املجتمع الدويل ب�سفة عامة واملجتمع العربي ب�سفة خا�سة، �سباح يوم اخلام�س من يونيو من عام 2017، على 
قرار اأربع دول؛ منها ثالث دول خليجية هي ال�سعودية والإمارات والبحرين ورابعة عربية هي م�سر، مبقاطعة َدوَلة َقَطر، 
وغلق احلدود الربية واملنافذ البحرية واجلوية وطرد املواطنني القطريني من اأرا�سيها واإيقاف الت�سدير وال�سترياد بكل اأنواعه 
معها، ومطالبتها بثالثة ع�سر مطلًبا؛ متثل يف جوهرها تدخاًل يف ال�ساأن الداخلي القطري ول ت�ستند اإىل اأية مرجعيات 
ار على دولة قطر اأّثر على جمريات احلياة العامة واخلا�سة، واأربك  دولية. فر�ست الدول الأربع بهذا القرار نوًعا من احِل�سَ
املجتمع الدويل �سعوًبا وحكومات، وانعك�ست اآثاره على جمريات احلياة بكل اأدواتها وجمالتها، خا�سة على الدول املقاطعة 
ودولة َقَطر. ل بد اأن ن�سري هنا اإىل اأن تبعات هذا القرار وتاأثرياته على دولة قطر تختلف اختالًفا كبرًيا بالن�سبة للدول 
اخلليجية الثالث عن م�سر؛ نظًرا للتقارب اجلغرايف واحلدودي والبحري مع دولة قطر، ولعدم وجود حدود برية لالأخرية 
اإل مع اململكة العربية ال�سعودية، ولكون الدول اخلليجية الثالث ودولة قطر اأع�ساء يف منظمة اإقليمية مغلقة الع�سوية هي 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي لها طابعها اخلا�س املوؤَ�س�س على دعم وتعزيز التعاون والتكامل يف كافة املجالت 
ا  ا وبحرًيّ بني اأع�سائها؛ من ثم فاإن قرار م�سر مقاطعة دولة قطر، التي تبعد عنها وعن باقي الدول اخلليجية الأخرى جغرافًيّ
عنها، لي�س له ذات الأثر الذي اأحدثته الدول اخلليجية الثالث. ما يدلل على ذلك ما �سرح به الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اخلطوط اجلوية القطرية ال�سيد اأكرب الباكر اأن املمر اجلوي اجلديد املفتوح وامل�سموح به فوق م�سر ل يفيد ب�سيء لعدم 
ن الأخرية من فر�س ح�سار  ا�ستخدامه للمرور من قبل الطريان القطري،1 كما اأن التباعد اجلغرايف بني قطر وم�سر ل ُيِكّ
بري اأو بحري على دولة قطر كما هو ال�ساأن بالن�سبة للدول اخلليجية الثالث، ورمبا ينح�سر الأثرعلى املقاطعة الدبلوما�سية 
ا اأن م�سر قد �سمحت بدخول الطلبة القطريني  والعمليات التجارية والقت�سادية وامل�سالح املتبادلة بني البلدين، وي�ساف اأي�سً

امل�سجلني يف املدار�س واجلامعات ل�ستكمال درا�ستهم فيها.

ل �سك اأن جمرد �سدور القرار املفاجئ ملجموعة الدول الأربع امل�سار اإليها مبقاطعة دولة قطر وفر�س نوع من احل�سار 
ادَيّة واِلجتَماعَيّة والأمنية وال�سيا�سية وغريها، التي اأ�س�ست لها ال�سريعة  عليها، ترتب عليه انتهاك الكثري من احلقوق القت�سَ
ولَيّة وعالقات اجلوار والأعراف  الإ�سالمية الغراء، واأقرتها َمَواِثيق ال�سرعَيّة الدولية، كما اأثار عّدة ق�سايا تتعّلق بالعالقات الَدّ
ار معزوًل عن �سياقاته الإِقليمَيّة والدولية، وما طراأ عليها من تغريات وحتّولت خطرية، م�ّست  والتقاليد. مل يكن هذا احِل�سَ
ار وانعكا�ساته على املجتمعات  باأمن الدول واجلماعات والأفراد. لذلك كان من ال�سروري البحث يف خلفيات هذا احِل�سَ
اخلليجية عموًما واملجتمع الَقَطري ب�سفة اأخ�ّس، الأمر الذي دفعنا لدرا�سة هذا املو�سوع ومناق�سة اإ�سكالياته ل �سيما البعد 

ادَيّة. الَقاُنوين له وما تعّلق به من اأبعاد اأخرى �سيا�سَيّة واأخالقية وِاجتَماعَيّة واقت�سَ

اأهمية البحث 
ار اجلائر على َدوَلة َقَطر، الذي ُيعد الأول من نوعه بني الدول   تاأتي اأهمية هذا البحث من كونه يتناول مو�سوع احِل�سَ
العربَيّة، خا�سة اخلليجَيّة منها، التي ترتبط فيما بينها بروابط تاريخية واإرث اجتماعي وثقايف وت�سابه اقت�سادي ف�ساًل عن 

وحدة الدم وامل�سري العربي.

اأهداف البحث 
ولَيّة، ودرا�سة خلفية النتهاكات ومدى  ْويّل وامَلَواِثيق الَدّ ار من َمْنُظور الَقاُنون الَدّ تهدف هذه الدرا�سة اإىل �سبط مفهوم احِل�سَ
وَلة وموؤ�س�ساتها ومواطنيها واملقيمني فيها، وتتمثل الأهداف يف جمملها فيما يلي: م�سروعيتها وتداعياتها واآثارها على م�ستوى الَدّ

ْويّل ومعانيه املختلفة.. 1 ار يف الَقاُنون الَدّ درا�سة احِل�سَ
اًرا اأم مقاطعة.. 2 ْويّل، وعما اإذا كانت متثل ِح�سَ التعرف على حالة َدوَلة َقَطر يف �سوء قواعد الَقاُنون الَدّ
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ار على َدوَلة َقَطر.. 3 معرفة الآثار املختلفة للِح�سَ
ار جتاه َدوَلة َقَطر، ومن بينها َمَواِثيق ال�سرعة . 4 ولَيّة والإِقليمَيّة التي انتهكتها دول احِل�سَ الوقوف على اأهم امَلَواِثيق الَدّ

ولَيّة حلقوق الإن�سان. الَدّ
ولَيّة املعنية مبكافحة الإرهاب.. 5 ار للَمَواِثيق الَدّ الوقوف على مدى انتهاك دول احِل�سَ
ار، وما ترتب عليها من اآثار.. 	 ولَيّة و�سروط حتققها واإجراءاتها جتاه دول احِل�سَ التعرف على امَل�ْسوؤُولَيّة الَدّ
التو�سل اإىل بع�س التو�سيات التي يكن اأن ت�سهم يف حل اأزمة اخلليج.. 7

ت�سا�ؤالت البحث 
ولَيّة والتداعيات  ار َدوَلة َقَطر يف �سوء امَلَواِثيق الَدّ  نحاول اأن جنيب يف هذا العمل على �سوؤال اإ�سكايّل هو: كيف نفهم ِح�سَ

الأمنية املعا�سرة؟ 
ار اأم مقاطعة؟  ار َقَطر وكيف ن�سّنفه؟ هل هو ِح�سَ يتفّرع عن هذا ال�سوؤال الإ�سكايل عدّة ت�ساوؤلت فرعية؛ كيف نفهم ِح�سَ
ولَيّة؟ ما مظاهر  وَلة واملجتمع واملقيمني فيه؟ ما مدى �سرعيته من َمْنُظور امَلَواِثيق الَدّ ار على الَدّ ما الآثار املختلفة لهذا احِل�سَ
َبة على عدم م�سروعية  ْويّل؟ ما امل�سوؤولية املرَُتتِّ ار على مواجهة الإرهاب الَدّ ولَيّة؟ كيف يوؤّثر احِل�سَ ار لل�سرعة الَدّ انتهاك احِل�سَ

ار على َدوَلة َقَطر؟ احِل�سَ
�سوف تكون اإجاباتنا على هذه الأ�سئلة من خالل ثالثة مباحث – ارتاأينا طرحها وتناولها بالتحليل – املبحث الأول نتطرق 
ار دولة َقَطر وانتهاكه للمواثيق  فيه اإىل مفهوم احل�سار يف القانون الدويل واآثاره املختلفة، املبحث الثاين نتناول فيه ِح�سَ
الإقليمية والدولية، ومدى تعر�سه لالنتهاكات املتعّلقة بحقوق الإن�سان وبامَلَواِثيق ذات ال�سلة مبكافحة الإرهاب، اأّما املبحث 
ار. �سنقرتح يف نهاية البحث جمموعة من التو�سيات عّلها  الثالث والأخري فيتعّلق بامل�سوؤولية القانونية الدولية لدول احِل�سَ

ت�سهم يف تذليل ال�سعوبات وجتاوز اأزمة احل�سار. 

املبحث االأ�ل
ْ�يّل �اآثاره مفهوم احِل�َسار يف الَقاُنون الَدّ

ار ودللته املختلفة ومرجعياته املتباينة، ويكن اأن ننظر  ار دولة َقَطر اإ�سكالية مفهوم احِل�سَ اأثارت الأدبيات املتعلقة بِح�سَ
اإىل هذا املفهوم من عّدة زوايا نف�سية واجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية وثقافية وقانونية، ولئن ركزنا اهتمامنا يف هذا العمل 
ْويّل، فاإّننا �سنهتّم بني احلني والآخر ببقية املجالت، اإذ ل يكن الف�سل بني وجوه  باملجال الَقاُنوين وخا�سة الَقاُنون الَدّ
ولَيّة املعنية بتنظيم العالقات بني الدول وحماية حقوق الإن�سان اأفراًدا  ار امَلَواِثيق الَدّ ار املختلفة، فقد انتهك احِل�سَ احِل�سَ
ار اإىل اإحداث ا�سطرابات يف البناء الجتماعي والقبلي يف دولة قطر، فالقبيلة الواحدة جندها  وجماعات، واأدى هذا احِل�سَ
تنت�سر يف اأغلب الدول اخلليجية، وينتج عن ذلك وجود عالقات متينة وم�ساهرات متوا�سلة بني مواطني دول اخلليج العربية، 
ادَيّة، وا�سطربت املوؤ�سرات املالَيّة والتجارَيّة، وت�سرر عدد كبري من رجال الأعمال  بالإ�سافة اإىل ذلك ت�سررت الأن�سطة القت�سَ

وامل�ستثمرين.

ولَيّة، فاإنه ُيفرز حالة �سيكولوجية خطرية، ينتج عنها  ار �سمن اإطار غام�س ل يرتكز على ال�سرعَيّة الَدّ حينما ُيفر�س احِل�سَ
ار، مّما يدفعنا  اإح�سا�س عميق بالظلم والرغبة يف التحدي ورمبا النتقام، وهكذا تتقاطع اخللفية الَقاُنونَيّة ب�سيكولوجيا احِل�سَ

اإىل احلديث اأحياًنا عن �سيكولوجيا الَقاُنون. 

ار يف �سياقاته املختلفة، والوقوف عند خلفياته القانونية الدولية، كما �سنعر�س  ندرك من خالل ما �سبق اأهمية تعريف احِل�سَ
ار  ولَيّة املتعلقة باحل�سار مقارنة بحالة دولة َقَطر، بالإ�سافة اإىل تناول الفروقات بني م�سطلحي احِل�سَ بع�س التجارب الَدّ

ار على َدوَلة َقَطر. واملقاطعة، و�سنختم هذا املبحث باحلديث عن الآثار املختلفة للِح�سَ
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نتنا�ل هذا املبحث من خالل النقاط التالية
اأ�اًل: تعريف احِل�َسار يف الَقاُنون الد�يل

 نذّكر يف البداية اأّن التعريفات ل يكن ح�سرها مبجال معريف حمّدد، فالتعريف يتجاوز حدود املعارف واملناهج، وقد يتطّلب 
مّنا تعريف م�سطلح من امل�سطلحات طرق عّدة اأبواب، ومراجعة جمموعة من العلوم واملعارف. وينطبق هذا الأمر على 
ار اإىل مداخل لغوَيّة  ار يف اأبعاده النظرية والتطبيقية، وعلى هذا الأ�سا�س نحتاج من اأجل فهم م�ساألة احِل�سَ مفهوم احِل�سَ
ادَيّة وثقافية وَقاُنونَيّة. هذه املجالت كّلها متداخلة يوؤّدي بع�سها اإىل  وح�سارَيّة وتاريخَيّة و�سيا�سَيّة ونف�سَيّة وِاجتَماعَيّة واقت�سَ
 »blockade«  ار لغة يفيد التقييد والعرقلة واملنع2، وهذه الدللت ذاتها جندها يف اللغات الأجنبية، فكلمة بع�س، احِل�سَ
ار يف  الإجنليزية على �سبيل املثال تعني بدورها ت�سييق اخلناق وتقييد احلركة، ومنع دخول مكان ما اأو اخلروج منه،3 واحِل�سَ
ر اأي  بعده اللغوي يعني اأن ت�سوغ هالة من اخلطابات الإعالمَيّة وال�سيا�سَيّة والدينَيّة خللق مناخ ي�سّوه �سورة الطرف املحا�سَ
ار الإعالمي  ار الذي ا�ستهدفه وب�ساعة اجلرم الذي اقرتفه. لذلك يعترب احِل�سَ دولة قطر، حتى يقتنع اجلميع ب�سرعية احِل�سَ
ار دولة َقَطر، فقد كانت  ار قدًيا وحديًثا، وهذا الأمر ينطبق بجالء على حالة ِح�سَ واملعلوماتي اخلطوة الأوىل يف كّل ِح�سَ
اخلطوة الأوىل اخرتاق وكالة الأنباء الَقَطرية، ثم اإعالن حرب اإعالمية اكت�سحت و�سائل الإعالم العربَيّة والدولية يف دول 

اخلليج العربية والوطن العربي وبقية اأرجاء املعمورة.

ا و�سيا�سًيّا، واأحياًنا  ار بري اأو جوي اأو بحري، وتاأخذ طابًعا اقت�سادًيّ ار ظاهرة كالمَيّة بالأ�سا�س تتحّول ب�سرعة اإىل ِح�سَ احِل�سَ
ار مرتابطة ومتداخلة، لذلك نحتاج يف  ا. هذه الوجوه املختلفة من اأ�سكال احِل�سَ ا واأمنًيّ ار منحى ع�سكرًيّ ياأخذ هذا احِل�سَ

ار البحث يف ال�سياقات ال�سيا�سَيّة الدولية والإِقليمَيّة؛ حتى نفهم اأبعاده الَقاُنونَيّة وخلفياته الَتّ�سريعَيّة.  درا�سة احِل�سَ

ار تعريًفا؛ هو املقاطعة واحلب�س والت�سييق  ْويّل بجامعة القد�س:  »اإن للِح�سَ يقول الدكتور هيثم مو�سى اأ�ستاذ الَقاُنون الَدّ
والإكراه، ويهدف من يلجاأ اإليه لل�سغط على الطرف الآخر لإكراهه واإجباره على القيام بعمل اأو المتناع عنه عموًما مل�سلحة 

ار«.4  الطرف الأول القائم بعملية احِل�سَ

ولَيّة، وتَباين اأ�سكاله وممار�ساته و�سروط القيام به، وارتباط مفهومه يف  ار على م�ستوى العالقات الَدّ َتطّور مفهوم احِل�سَ
العقود الأخرية مبجموعة من املعاين اأهمها:

ار عموًما ب�سياقات حربَيّة ومناف�سة غري �سريفة بني الدول،  	 ارتباط احِل�َسار بغايات حربَيّة اأ� �سلمَيّة: يرتبط احِل�سَ
ار  ار والعزلة قدًيا وحديًثا نالحظ ارتباطها باأهداف ع�سكرَيّة. لي�س الهدف من احِل�سَ حينما ننظر يف اأهّم جتارب احِل�سَ
ار عادة اإىل التمهيد لعمل ع�سكري يهدف عادة  ت�سييق امل�سارات وجمالت املناورة والتحّرك فح�سب، بل يهدف احِل�سَ
ار الأربع اإىل تغيري نظام  ار َدوَلة َقَطر، اإذ هدفت دول احِل�سَ اإىل تغيري نظام احلكم بالقّوة. هذا الأمر ينطبق على ِح�سَ
ا و�سرعة الَتّدخل الرتكي. احلكم بدولة َقَطر، وكان من املحتمل قيامها بعمل ع�سكري لول �سرعة الَتّحرك الَقَطري دولًيّ

ار قد ي�ستخدم بو�سفه اأحد اآليات امل�ساعدة الذاتية التي متتلكها الدول لنيل حقوقها واملحافظة عليها.5 هذا  لكّن احِل�سَ
ا اأو �سيا�سًيّا، فيكون  اًرا اقت�سادًيّ ار يتعّلق عادة بجانب خا�س اأو جمموعة من املجالت، كاأن يكون ِح�سَ النوع من احِل�سَ

ادَيّة �ساملة وقطع للعالقات الدبلوما�سَيّة.	  يف �سكل مقاطعة اقت�سَ
ار عادة يف اإطار منظمة الأمم املتحدة، ويف اإطار الف�سل ال�سابع من  	 احِل�َسار �قرارات االأمم املتحدة: يكون احِل�سَ

2. جمال الدّين حممد بن مكرم بن مَنْظُور، ل�سان اللّ�سان: تهذيب ل�سان العرب، دار الكتب العلمية، بريوت، 1993، الطبعة الأوىل،ج 1، �س.257.
3. An act or means of sealing off a place to prevent goods or people from entering or leaving, Oxford Dictio-
nary: https://en.oxforddictionaries.com, 2001, (October 2016).
 49	314/https://www.al-sharq.com/news/details :يّل يح�سم، موجود على املوقع التايل�ْ 4. اأحمد القديدي، ِح�َسار ال مقاطعة: الَقاُنون الَدّ

C:\Users\Motaz\Desktop\h4 .2017 بوابة ال�سرق الإلكرتونية، فرباير
5. جريهارد فان غالن، الَقاُنون بني االأمم، )الطبعة الثانية، من�سورات دار اجليل، بريوت، 1970، �س. 24(. تعريب عبا�س العمر.

	. حممد عبد احلميد اأبو زيد عبد الغني، قوانني �مبادئ املقاطعة العربية الإ�سرائيل، )مطابع جامعة امللك �سعود، الطبعة الأوىل، الريا�س، 1993( �س. 177. 
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وَلة اأو الدول التي  ار فر�س �سلطة الَدّ ار وتفهم لتداعياته. ل يتطلب احِل�سَ امليثاق، ينتج عن ذلك تاأييد دويل للِح�سَ
ار ال�سلمي  ار فح�سب، بل يتطلب الأمر كذلك وجود قوات كافية للحفاظ على فعاليته، مّما يعني اأن احِل�سَ ُتنفذ احِل�سَ

ار يف بعده الع�سكري. ل يكن ف�سله عن احِل�سَ

ثانًيا: حالة َد�َلة َقَطر يف الَقاُنون الد�يل »ِح�َسار اأم مقاطعة«؟
ار يف  ار جدًل كبرًيا حول طبيعة هذا املفهوم ودللته ومدى ا�ستجابته للحالة الَقَطرية. ل ترى دول احِل�سَ اأثارت م�سكلة احِل�سَ
اًرا، بل كّل ما يف الأمر مقاطعة تقوم بها دول اجلوار. يف املقابل توؤّكد َدوَلة َقَطر من خالل اأدبياتها الر�سمَيّة اأّن  الأمر ِح�سَ

ار مقاطعة؟ اٌر ل لب�س فيه، فكيف نفهم هذا اخلالف؟ واإىل اأّي مدى يكن اعتبار هذا احِل�سَ ما قامت به هذه الدول ِح�سَ
ار يخ�سع ملقايي�س ل تنطبق على احلالة  رة اأن احِل�سَ اتخذ هذا اجلدل ال�سيا�سي بعًدا َقاُنونًيّا، اإذا اعتربت الأطراف املحا�سِ
ار التي �سهدها  ار ي�ستوجب قراًرا اأممًيا. هذا الفهم مل يكن دقيًقا، فاأغلب حالت احِل�سَ الَقَطرية، وحجتهم يف ذلك اأّن احِل�سَ
ار الوليات  العامل يف الع�سر احلديث، مل ت�سرف عليها الأمم املتحدة، ومل توؤيدها، بل عار�ستها اأحياًنا كما هو حال ِح�سَ
ار  ار يف جتاربه املختلفة بروح انتقامية، وهذا ما يتجّلى يف ِح�سَ املتحدة لكوبا. وفق الدكتور اأحمد القديدي ارتبط احِل�سَ

غّزة اليوم على �سبيل املثال.7

ار يعترب عماًل من الأعمال احلربَيّة التي يق�سد  ْويّل يف اجلامعة اللبنانَيّة، اأن احِل�سَ يرى الدكتورخليل ح�سن اأ�ستاذ الَقاُنون الَدّ
ا، بهدف قطع  ا وبًرّ ار بوجوه عدة بحًرا وجًوّ منها اإجبار َدوَلة ما على الر�سوخ لإرادة َدوَلة اأخرى، ويكن اأن ينفذ احِل�سَ
وَلة التي  وَلة والت�سليم عنوة مبا تطالب به الَدّ طرق الت�سال اخلارجي اأو اإدخال احلاجات واملوؤن لزيادة ال�سغوط على الَدّ

ار.8 ار، وقد نظمت اتفاقية لهاي للعام 1907م َقوانني احلرب، ومنها اأعمال احِل�سَ تقوم باحِل�سَ

يبدو اأن فهم امل�ساألة على اأّنها جمّرد مقاطعة ل يفي باحلاجة، ول يتّد اإىل عمق امل�ساألة. الأمر ل يتعّلق فح�سب بالَقاُنون 
الدويل وموقفه من امل�ساألة، فالَقاُنون يكن تطويعه وتوجيهه الوجهة ال�سيا�سَيّة التي تراد، لذلك تعاملت الوليات املتحدة 
ار دون مبالة وبعدم اهتمام، فرف�ست الن�سياع لها، وحتّدت الأحكام املتعّلقة  واإ�سرائيل مع القوانني الدولية املتعلقة باحِل�سَ
ار على دولة قطر ارتبط ب�سهر رم�سان وقطع املواد  ار من زوايا اأخالقَيّة ودينَيّة؛ فاحِل�سَ بها. لذلك ُيكن النظر اإىل احِل�سَ
ال�ستهالكَيّة على الّنا�س يف هذا ال�سهر الف�سيل مما يتنافى مع قيم الدين والأعراف الإن�سانَيّة؛ كما اأّن املجتمعات اخلليجَيّة 
متداخلة، فالقبائل املنت�سرة بني الدول اخلليجَيّة هي نف�سها، والعائالت مت�ساهرة. ظّل الَقَطريون ينظرون اإىل دول اجلوار 

دموا بهذا الإجراء املتعنت.  نظرة احرتام وتقدير، لذلك �سُ

ار على َدوَلة معينة، اإذا ثبت اأنها اأخلت بالأمن  ْويّل؛ جند اأن اإعالن احِل�سَ عندما ن�سع حالة َقَطر يف ميزان الَقاُنون الَدّ
ْويّل املخول وحده باإ�سدار اأي قرار من هذا النوع. تناول الف�سل  وال�سلم الدوليني، يجب اأن يحظى مبوافقة جمل�س الأمن الَدّ
ولَيّة فر�سها، وحدد يف املادة 39 منه مرّبر فر�س هذه  ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة9 العقوبات التي يكن للمنظمة الَدّ
العقوبات، وهو وقوع تهديد لل�سلم، اأو اإخالل به، اأو وقوع عمل من اأعمال العدوان؛ ومنح يف املادة 40 جمل�س الأمن �سلطة 
ا اأو م�ستح�سًنا من تدابري موؤقتة ل تخل بحقوق املتنازعني ومطالبهم اأو مبراكزهم،  دعوة املتنازعني اإىل الأخذ مبا يراه �سرورًيّ
واأُجيز للمجل�س مبوجب املادة 41 منه اأن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري التي ل تتطلب ا�ستخدام القوة لتنفيذ قراراته. 
ادَيّة واملوا�سالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والال�سلكية وغريها  من هذه التدابري وقف ال�سالت القت�سَ

7. اأحمد القديدي، مرجع �سابق.
8. انظر: مقال بيان الرباعية: االإجراءات حيال َقَطر لي�ص ِح�َساًرا بل مقاطعة، �سحيفة ال�سرق الأو�سط رقم 14171 اجلمعة 15 �سبتمرب 2017؛ واأحمد 

القديدي، مرجع �سابق.
ولَيّة، واأ�سبح نافًذا يف 24  9. ميثاق الأمم املتحدة، وقع يف 	2 يونيو 1945، يف �سان فران�سي�سكو يف ختام الأمم املتحدة اخلا�س بنظام الهيئة الَدّ

اأكتوبر 1945.
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ولَيّة مل تكن موجودة يف حالة َقَطر  ا اأو كلًيّا، وقطع العالقات الدبلوما�سية. هذه املرجعيات الَدّ من و�سائل املوا�سالت وقًفا جزئًيّ
ار اقت�سادي و�سيا�سي واإعالمي وع�سكري دون �سند من الَقاُنون الدويل، وحاولت تغطية  اإذ قامت الدول املعنية بفر�س ِح�سَ
 Vienna Convention( 10ار مب�سطلح املقاطعة الدبلوما�سية التي �سبطتها معاهدة فيينا للعالقات الدبلوما�سية هذا احِل�سَ
1	on Diplomatic Relations 19( ل�سنة 1	19، واملقاطعة بح�سب هذه املعاهدة هي �سحب ال�سفراء وتعليق العالقات 
الدبلوما�سية مع �سمان �سالمة الدبلوما�سيني وا�ستمرار العالقات القن�سلية عن طريق تكليف َدوَلة اأخرى مبتابعة ورعاية 
ار يتجاوز املقاطعة يف طبيعته  وَلة، وذلك حت�سًبا ومتهيًدا لعودة الأمور اإىل طبيعتها. من هنا يت�سح اأن احِل�سَ م�سالح الَدّ

وو�سائله ونتائجه، وقد يتطور اإىل ا�ستخدام القوة.

يت�سح مما �سبق اأن ما قامت به دول احل�سار، خا�سة اخلليجية منها، من قطع العالقات الدبلوما�سية مع َدوَلة َقَطر، وقطع 
اًرا ولي�س مقاطعًة، ويخالف مقت�سيات اللتزام بن�سو�س ميثاق  الطرق واملوا�سالت الربية واجلوية والبحرية، اإمنا يثل ِح�سَ

الأمم املتحدة وواجبات الدول الأع�ساء فيها. هذا ما �سنو�سحه اأكرث يف �سلب هذا البحث لحًقا.

ثالًثا: مناذج د�لية يف احِل�َسار
ار  ار َدوَلة َقَطر وتداعياتها ال�سيا�سَيّة واِلجتَماعَيّة من خالل مقارنتها بتجارب اأخرى من احِل�سَ يكن اأن نفهم ق�سية ِح�سَ
اًرا على َدوَلة اأخرى اأو اأكرث لأ�سباب خمتلفة. لعّل اأهّم التجارب يف  يف الع�سر احلديث، اإذ جند اأن عّدة دول فر�ست ِح�سَ
هذا ال�سدد جتربة نيكاراغوا11، اإذ �سبه وزير الدفاع الَقَطري خالد بن حممد العطية يف ت�سريح لإذاعة اآر تي الرتكية12 
ار، اإذ ا�سطرت نيكاراغوا اإىل اللجوء اإىل حمكمة العدل  )RT Arabic( التجربة الَقَطرية بتجربة نيكارغوا يف جمال احِل�سَ
ار الوليات املتحدة الأمريكية لها يف بداية ثمانينات القرن الع�سرين  الدولية، وجنحت يف احل�سول على تعوي�سات ب�سبب ِح�سَ
بحجة م�ساعدتها ثوار ال�سلفادور؛ لقد حكمت حمكمة العدل الدولية يف يونيو 	198 بـ 12 مليار دولراأمريكي ل�سالح 
نيكاراغوا لعدالة ق�سيتها، لكّن الوليات املتحدة رف�ست التنفيذ يف ذلك الوقت . جند اأنف�سنا يف ق�سية نيكاراغوا اأمام 
ادَيّة واِلجتَماعَيّة وال�سيا�سَيّة، والطرف الآخر  ار على كّل امل�ستويات القت�سَ طرفني متناق�سني، الطرف الأّول ت�سرر ب�سبب احِل�سَ
ارين  متعنت، ل يعرتف بالَقاُنون الدويل، وي�سّر على خطئه ول يعرتف بجرائمه. على هذا الأ�سا�س كانت املقارنة بني احِل�سَ

مفيدة يف فهم خلفياتها.

ار الوليات املتحدة الأمريكية لكوبا لأربعة عقود اأو تزيد، عانت فيها كوبا الفقر  ا بِح�سَ ار دولة َقَطر اأي�سً يكن ت�سبيه ِح�سَ
ار اقت�سادي وجتاري بالأ�سا�س، حاولت فيه الوليات املتحدة غلق كّل امل�سالك التي توؤدي  واحلاجة والأزمات املتعددة.هو ِح�سَ
اإىل كوبا ومنعها من اأي فر�س للتنمية، على اأ�سا�س اأّن ال�سعب �سينتف�س ويثور ب�سبب الفقر والظروف القا�سية الناجتة عن 
ار واأن  ار، لكّن كّل ذلك مل يح�سل، ومل يتغرّي نظام احلكم بكوبا، وا�ستطاع ال�سعب الكوبي اأن يتاأقلم مع و�سع احِل�سَ احِل�سَ
ار. لذلك اعرتف الرئي�س الأمريكي ال�سابق اأوباما باأن  يعّول على نف�سه بدرجة كبرية، وجنح ال�سعب الكوبي يف جتاوز احِل�سَ
ار الذي فر�سته  ار على كوبا ف�سل. رغم اأّن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تبنت قراًرا �سنة 2012، يدين احِل�سَ احِل�سَ
ارها لل�سعب الكوبي، ورف�ست ع�سرات القرارات  الوليات املتحدة الأمريكية على كوبا، اإل اأّن اأمريكا وا�سلت تعّنتها وِح�سَ

ار على كوبا. ال�سادرة عن الأمم املتحدة املتعلقة برفع احِل�سَ

وَلة املحا�سرة  ارها ك�سف عن ازدواجية يف اخلطاب واملمار�سة من قبل الَدّ ن�ستطيع اأن ندرك من خالل التجربة الكوبية اأّن ِح�سَ
ار يتعّلق بالنظام ال�سيا�سي، ويهدف اإىل تغيريه من اأجل حت�سني  ومن �ساندها. الوليات املتحدة الأمريكية تّدعي اأّن احِل�سَ

 pdf، United  Nations-Office.19	1_1_9/http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions :10.  للتو�سع انظر ن�ّس املعاهدة
of Legal Affairs )OLA(، يناير 2017.

11. هي اأكرب دول اأمريكا الو�سطى.
12. انظر: https://arabic.rt.com . موقع اإ�ساأل اأكرث، يناير 2017.
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ار ا�ستهدف ال�سعب يف املقام الأول، وت�سّررت منه كّل فئات املجتمع. الأمن القومي، لكّن احِل�سَ

ار التي عانت منها عّدة �سعوب، مبا يف ذلك ال�سعبني  نالحظ مّما �سبق اأّن اأمريكا تقف يف اأغلب الأحيان وراء حالت احِل�سَ
ار اىل ال�سرعية الدولية، اإذ فر�س  الإيراين والعراقي. اجلدير بالذكر اأّن التجربتني الإيرانية والعراقية متيزتا با�ستناد احِل�سَ
جمل�س الأمن �سنة 	200 عقوبات تدريجية على اإيران. نظًرا اإىل عدم ا�ستجابة طهران ملطالب الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، قررت الوليات املتحدة فر�س عقوبات تتمثل يف حظر ال�سادرات النفطية واملعامالت البنكية الإيرانية. الهدف من 
ار وال�سعوبات  ار ت�سييق اخلناق على اإيران، واإثارة الفتنة الداخلية حتى ي�سهل تغيري النظام. لكن رغم احِل�سَ هذا احِل�سَ

ادَيّة املتعلقة به �سنف القت�ساد الإيراين �سنة 2010 ثالث اأقوى اقت�ساد يف ال�سرق الأو�سط.13 القت�سَ

ارها رًدا على غزو �سدام ح�سني لدولة الكويت، اإذ اأ�سدر جمل�س الأمن  ل يبدو و�سع العراق اأف�سل حاًل، فقد وقع ِح�سَ
ار على العراق. ي�سمل القرار منع ت�سدير ال�سلع وتوريدها، اإيقاف  القرار رقم 1		 يف 	 اأغ�سط�س 1990 لتنفيذ احِل�سَ
ار  املعامالت املالية، امل�ساريع، وعدم التعامل مع ال�سفن التي حتمل علم العراق. بعد خروج العراق من الكويت ا�ستمر احِل�سَ
ار ثالث ع�سرة �سنة وت�سبب يف وفاة مليون ون�سف �سخ�س حتى  حتى �سقوط نظام �سدام �سنة 2003. ا�ستمر هذا احِل�سَ
ار الأمرا�س والأوبئة، وهو  �سنة 2002 بح�سب تقرير املمثلية الدائمة للعراق لدى الأمم املتحدة 14، و�ساعت يف مرحلة احِل�سَ

ما نراه بجالء اليوم يف الأزمة اليمنية. 

ار اليمن ومنع الغذاء والدواء من  قامت دول التحالف العربي التي تتزعمها اململكة العربية ال�سعودية يف وقتنا احلايل بِح�سَ
الو�سول اإىل ال�سعب اليمني. نتج عن ذلك انت�سار الأمرا�س والأوبئة، و�سيوع املجاعات وال�سطرابات اِلجتَماعَيّة، وغياب 
اًرا جائًرا، كما طالب جمل�س الأمن الدويل  الأمن. نّددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية15 بهذا احل�سار واعتربته ِح�سَ
ار �سيت�سبب يف اأ�سواأ جماعة يف تاريخ  ار على اليمن، واأكدت التقارير الدولية اأّن هذا احِل�سَ هذا التحالف بوقف احِل�سَ
ار.	1 ا�ستجابت دول التحالف موؤخًرا  الب�سرية، ولذلك حذرت ال�سويد، وغريها من الدول، من النتائج الوخيمة لهذا احِل�سَ

لهذه املطالبات ولكن ب�سورة جزئية غري كافية.

ار كوريا ال�سمالية ب�سبب جتاربها النووية منذ 	200، لكن  ار يف الع�سر احلديث ول نن�سى ِح�سَ ذكرنا اأهّم حالت احِل�سَ
ار الإ�سرائيلي اجلائر على قطاع غزة، وما نتج عنه من ماآ�ٍس و�سعوبات  ار مل يفلح. كما يجب اأن نتذكر دوما احِل�سَ احِل�سَ

يعاين منها ال�سعب الفل�سطيني.

ار ال�سابقة نخرج ببع�س ال�ستنتاجات املهّمة: من خالل �سرد جتارب احِل�سَ
ار  	 ادَيّة. هدفت خمتلف حالت احِل�سَ ار غالًبا على خلفيات �سيا�سَيّة واإن رّكز اأحياًنا على الأن�سطة القت�سَ يرتكز احِل�سَ

اإىل تغيري نظام احلكم من خالل اإرباك املجتمع ودفعه اإىل التمّرد والثورة؛ من خالل جتويعه وقطع احلاجيات الأ�سا�سية 
ار القت�سادي والإعالمي اإّل مقّدمات ملحاولت تغيري النظام  عنه. هذا ينطبق على احلالة الَقَطرية، اإذ مل يكن احِل�سَ

ال�سيا�سي بدولة قطر.

13. انظر: تاأثريات العقوبات االقت�َسادَيّة الغربّية �سّد اإيران �اأبعادها، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،  
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The_impact_and_repercussions_of_Western_economic_

sanctions_against_Iran.aspx 24 اأكتوبر 2012، يونيو 2017.
.https://iraqmission.us/ar :14. انظر موقع املمثلية

.https://ifrd.it : 15. انظر موقع الفدرالية
	1. انظر: ال�سويد حتث َقَطر على اال�ستثمار لديها يف التكنولوجيا املالية، وفد غرفة �ستوكهومت للتجارة وال�سناعة يف قطر بتاريخ 9 نوفمرب 	201. 

https://www.alarab.qa، 9 نوفمرب 	201.



املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�ص باحل�شار، دار ن�شر جامعة قطر	3

ار بالف�سل، ومل تنجح يف تغيري الأنظمة وتعديل ال�سيا�سات، بل جنحت فقط يف الت�سييق على  	 باءت معظم جتارب احِل�سَ
النا�س، والت�سبب يف قتل املاليني من الب�سر، اأو حرمانهم من اأب�سط حقوقهم اِلجتَماعَيّة وال�سحية والتعليمية واملهنية. 

ار خري دليل على ذلك.17 لنا يف حالت انتهاك حقوق الإن�سان جّراء احِل�سَ
ار اأحياًنا اإىل نتائج عك�سية متاًما. كوريا ال�سمالية ازدادت قوة وت�سنيًعا بعد حما�سرة الوليات املتحدة لها؛  	 يوؤدي احِل�سَ

ار اإ�سرائيل لها؛ دولة َقَطر ا�ستفادت بدورها  غّزة ازدادت مقاومة واإ�سراًرا على حماربة الحتالل ال�سهيوين بعد ِح�سَ
ار املفرو�س عليها، فاأقبلت على الت�سنيع والإنتاج الزراعي املحلي مبا يغنيها عن دول اجلوار، وا�ستقطبت  من احِل�سَ

اأ�سواًقا جديدة. 
ار َدوَلة دون احل�سول على  	 ار يف الع�سر احلديث، وغالًبا ما تقوم بِح�سَ تقف الوليات املتحدة وراء اأغلب حالت احِل�سَ

ارها ويطالبها بالتعوي�س، تتعّنت وترف�س الَقاُنون  اإذن من الأمم املتحدة. حينما يحكم الَقاُنون الدويل ببطالن ِح�سَ
ار ل بّد اأن يّر  ارها لقطاع غّزة. يبدو اأّن كّل ِح�سَ ا يف ِح�سَ وموؤ�س�ساته. هذا ال�سلوك املتعجرف توخته اإ�سرائيل اأي�سً
ار  اركما يبدو، اخت�سا�س الوليات املتحدة، ول ن�ستبعد مباركة البيت الأبي�س حِل�سَ عرب البيت الأبي�س الأمريكي. احِل�سَ
َقَطر يف بداياته، اإذ ك�سفت عن ذلك ت�سريحات وتغريدات ترامب املثرية للجدل. كما اأّن البيت الأبي�س يقف �سامًتا 

ار ال�سعودية وحلفائها لليمن، وما نتج عنه من انت�سار لالأوبئة والأمرا�س و�سوء التغذية. اأمام ِح�سَ

رابًعا: االآثار املختلفة للِح�َسار على َد�َلة َقَطر 
ار كثرية ومتداخلة، ي�س بع�سها انتهاك حقوق الإن�سان، وكذلك حقوق اجلماعات واملوؤ�ّس�سات، وي�س  َبة عن احِل�سَ الآثار املرَُتتِّ
بع�سها الآخر القت�ساد واملجتمع والتعليم والإعالم والتنقل وال�سيا�سة والثقافة، وتوؤثر على املزاج العام وال�سلم املجتمعي. يكن 
اأن نعتمد على تقارير اللجنة الوطنية الَقَطرية حلقوق الإن�سان املتعّلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان على َقَطر،18 اإذ ك�سفت هذه 

ار َدوَلة َقَطر. التقارير عن اأهّم الآثار الناجمة عن ِح�سَ

 �سنفت تقارير اللجنة الوطنية هذه االنتهاكات على النحو التايل:
- النتهاكات املتعلقة باحلق يف التنقل والإقامة، على �سبيل املثال؛ هددت �سلطات مملكة البحرين مواطنيها املتواجدين يف 

قطر حال عدم عودتهم ب�سحب اجلن�سية وتوقيع عقوبة ال�سجن عليهم.
- النتهاكات التي مت�س الأ�سر املختلفة من مثل قطع �سمل الأ�سر خا�سة الأطفال والن�ساء.

- النتهاكات املتعلقة باحلق يف التعليم، حيث ما زالت دولتا الإمارات العربية املتحدة والبحرين متنعان دخول الطالب 
القطريني اإليهما، ومتنعان مواطنيهما من ال�سفر اإىل دولة قطر ل�ستكمال درا�ستهم. 

- النتهاكات املتعّلقة باحلق يف العمل، نظًرا لت�سابك امل�سالح التجارية والعمالة والنقل املتبادل بني الدول اخلليجية بع�سها 
البع�س.

- النتهاكات املتعّلقة باحلق يف حرية ال�سحافة وحرية الراأي والتعبري، اإذ �سنت دولة الإمارات العربية املتحدة عقوبات 
بال�سجن والغرامة ملجرد التعاطف مع دولة قطر ولو بالكلمة اأو التغريد على مواقع التوا�سل الجتماعي، يف تهديد غري م�سبوق 

حلرية الراأي والتعبري؛ تلتها وزارة الداخلية البحرينية؛ كما اعتربت اململكة العربية ال�سعودية ذلك من جرائم الإنرتنت.
- النتهاكات املتعلقة بحّق امللكية، اإذ �سلبت اأموال وممتلكات نتيجة عدم متكن اأ�سحابها من ال�سفر اإليها اأو ا�ستعمالها اأو 

الت�سرف فيها.
- التحري�س على اأعمال العنف والكراهية والتمييز العن�سري، اإذ ر�سدت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف قطر مئات حالت 
خطابات الكراهية و�سلت اإىل حد التحري�س يف بع�سها لرتكاب اأعمال عنف يف دولة قطر، وكذا احتقار املواطن القطري، 
ا املادة 4 من  وهو الأمر الذي يخالف ما ورد يف املادة 20 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واأي�سً

17. انظر تقرير اللجنة الوطنية، مبوقعها الر�سمي http://nhrc-qa.org، 2017، فرباير 2017.
ار على َدوَلة َقَطر؛ التقرير الأول  18. اأ�سدرت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف َقَطر، حتى الآن، عدة تقارير عن انتهاكات حقوق الإن�سان جّراء احِل�سَ

بتاريخ 13 يونيو2017، والثاين بتاريخ 1 يوليو2017، والتقرير الثالث خالل �سهر اأكتوبر 2017.
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التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري.
- انتهاك احلق يف ال�سحة؛ نتيجة طلب الدول اخلليجية الثالث من مواطنيها مبن فيهم من يتلقون العالج مب�ست�سفيات 
دولة قطر وكذا القطريني املوجودين مب�ست�سفيات دولهم باملغادرة دون ا�ستكمال العالج، دون مراعاة لأية اعتبارات اإن�سانية 

اأو ظروف �سحية.

ار كبرية ومتنوعة  يبدو من خالل الأرقام التي ن�سرتها اللجنة الوطنية املتعلقة بكّل اأنواع النتهاكات املعلنة، اأّن اآثار احِل�سَ
ار مل يكن جمّرد مقاطعة �سيا�سَيّة كما يزعم البع�س، بل  �سملت كّل فئات املجتمع. اأظهرت �سهادات املت�سررين اأّن احِل�سَ
ار وتداعياته، بل حلق ال�سرر  ا�ستهدف اأ�سا�ًسا ال�سعب من مواطنني ومقيمني، اإذ ت�سّررت فئات كبرية منهم من احِل�سَ
حتى باأبناء الدول املحا�سرة؛ ال�سعودية والإمارات والبحرين وم�سر، املقيمني يف َقَطر، اأو اأ�سحاب ال�سراكات مع املوؤ�س�سات 

ادَيّة الَقَطرية.  القت�سَ

قد عر�ست تقارير اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان اآلف ال�سكاوى الناجتة عن انتهاكات حلقت مبواطنني َقَطريني وكذلك 
ار بحري عليها واإغالق املجالت الربية واجلوية والبحرية، واإجبار  خليجيني ب�سبب قطع العالقات مع دولة َقَطر، وفر�س ِح�سَ
ار على مغادرة دولة َقَطر يف غ�سون 14 يوًما، ومنع املواطنني الَقَطريني من دخول اململكة العربية  مواطني دول احِل�سَ

ال�سعودية حتى يف مو�سم احلج. 

املبحث الثاين
ِح�َسار َد�َلة َقَطر �انتهاكه للَمَواِثيق االإِقليمَيّة �الد�لية

نتناول هذا املبحث من خالل النقاط التالية:
اأ�اًل: انتهاك احِل�َسار مليثاق جمل�ص التعا�ن لد�ل اخلليج العربية �االتفاقيات املنبثقة عنه19

ار املفرو�س من الدول اخلليجية، ال�سعودية والإمارات والبحرين، انتهاًكا �سريًحا لأهداف املجل�س التي  �سكل قرار احِل�سَ
ن�ست عليها املادة 4 من النظام الأ�سا�سي اخلا�سة بتعميق وتوثيق الروابط وال�سالت واأوجه التعاون القائمة بني �سعوبها يف 
ادَيّة لعام  ار بالطموحات والتطلعات نحو حتقيق تكامل خليجي، بتوقيع التفاقية القت�سَ خمتلف املجالت. كما اأ�سّر قرار احِل�سَ
ادَيّة املوحدة بني دول املجل�س لعام 198121، والتي ترمي اإىل تنمية وتو�سيع وتدعيم  200120، ا�ستكماًل لالتفاقية القت�سَ

ادَيّة فيما بينها، اإذ ن�ست املادة 3 منها على اأن:  »يعامل مواطنو دول املجل�س الطبيعيون والعتباريون يف  الروابط القت�سَ
ادَيّة«. كما ن�ست املادة 12  اأي َدوَلة من الدول الأع�ساء نف�س معاملة مواطنيها دون تفريق اأو متييز يف كافة املجالت القت�سَ
من التفاقية ذاتها على قيام دول املجل�س باتخاذ التدابري الالزمة لدعم ومتويل واإقامة امل�سروعات امل�سرتكة العامة واخلا�سة 
بني دول اخلليج العربي؛ بهدف دعم الرتابط الإنتاجي بني دول املجل�س، وحتقيق التكامل القت�سادي ورفع معدلته بينها يف 
خمتلف القطاعات. تناولت املواد 21 و22 و23 من التفاقية ت�سهيالت متبادلة بني الدول الأع�ساء فيما يتعلق بو�سائط 
نقل الركاب والب�سائع املارة باأرا�سي كل منها، وال�سماح لو�سائط النقل البحري التابعة لأي منها با�ستخدام كل الت�سهيالت 
وبنف�س املعاملة والأف�سليات ملثيالتها الوطنية عند ر�سوها يف موانئ اأي َدوَلة ع�سو يف املجل�س اأو مرورها بها. ُي�ساف اإىل 
ذلك تبني �سيا�سيات تكاملية يف اإقامة م�ساريع البنية الأ�سا�سية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكامل �سيا�سات الطريان والنقل 

اجلوي بينها، وتطوير وتكامل و�سائل النقل الربي والبحري لت�سهيل حركة املواطنني وال�سلع.22

19. جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، تاأ�س�س يف 25 مايو 1981، وي�سم َقَطر وال�سعودية والبحرين والإمارات والكويت و�سلطنة عمان.
ادَيّة لعام 2001 اأقرها املجل�س الأعلى يف دورته الثانية والع�سرين م�سقط، دي�سمرب 2001. 20. التفاقية القت�سَ

ادَيّة املوّحدة، اأقرها املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثانية، نوفمرب 1981. 21. التفاقية القت�سَ
22.  �سلطان بن عبد اهلل ال�سويدي، ِح�َسار ذ�ي القربى من َمْنُظور االأخالق �الَقاُنون، متاح على هذا املوقع بتاريخ 21 نوفمرب2017،
	cb2c4f	8-ed73-4b5f-8841-e85e	http://www.raya.com/news/pages/41abd1 ، موقع جريدة الراية القطرية.
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ن�ست املادة 24 من التفاقية على اأن »تتخذ الدول الأع�ساء الإجراءات الكفيلة بتكامل �سيا�سات الت�سالت، مبا يف ذلك 
ادَيّة، وتقوية  خدمات الت�سال الهاتفي والربيد و�سبكات املعلومات مبا يوؤدي اإىل حت�سني م�ستوى خدماتها وكفاءتها القت�سَ

الروابط بني مواطني دول املجل�س وموؤ�س�ساتها اخلا�سة والعامة«.

وقررت املادة 25 من التفاقية اأن »تقوم الدول الأع�ساء باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سهيل التبادل التجاري والتعامل 
امل�سريف عرب و�سائل الت�سال الإلكرتوين، وتوحيد الت�سريعات اخلا�سة بالتجارة الإلكرتونية«.

وت�سّمنت املادة 10 من ميثاق جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأطًرا لت�سوية اخلالفات بني دول املجل�س، باأن يتم اللجوء 
اإىل املجل�س الوزاري اأو املجل�س الأعلى حلل اخلالف اأو النزاع املوجود وت�سويته يف اإطار املجل�س، اأو اإحالته اإىل هيئة ت�سوية 
املنازعات التي يتوىل ت�سكيلها املجل�س الأعلى، والتي تقوم بدورها بتقييم املوقف ورفع تقريرها اإىل املجل�س الأعلى لتخاذ ما 
يراه منا�سًبا. اأ�سبح من ال�سروري تفعيل مهمة الهيئة امل�سار اإليها لتكون الدرع الواقي لدول جمل�س التعاون اخلليجية من اأي 

تدخالت خارجية يف �سوؤونه واحتواء التوترات داخل البيت اخلليجي مبا يحفظ قوته وي�سمن م�سريته.  

ار الثالث خالف �سكاًل ومو�سوًعا اأحكام التفاقيات اخلليجية امل�سار اإليها، مما اأدى  يت�سح مما �سبق اأن قرار دول احِل�سَ
ادَيّة املن�سودة، ومتزيق الن�سيج الجتماعي اخلليجي، وكذا اإعاقة التبادل التجاري، وتنقل  اإىل اإعاقة التنمية والوحدة القت�سَ
املواطنني ونقل الركاب وعدم التعاون يف جمال خدمات الربيد و�سبكات الت�سالت الإلكرتونية ووقف التعامل امل�سريف مع 

دولة َقَطر، وغري ذلك مما يوؤثر �سلًبا على جذب ال�ستثمارات العاملية م�ستقباًل.

ي�ساف اإىل ما �سبق اأن دول احل�سار اخلليجية الثالث مل تراع ما ن�س عليه اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية23، خا�سة املواد )	 و9 و14 و24 و27( املتعلقة مبمار�سة ال�سعائر الدينية، وحرية الراأي والتعبري، وحماية 

الأ�سرة، والعمل وامللكية اخلا�سة.

ثانًيا: انتهاك احِل�َسار مليثاق جامعة الد�ل العربية24
من املعروف اأنَّ الدول اخلليجية الأربع ذات ال�سلة بالأزمة، ال�سعودية والإمارات والبحرين وَقَطر، بالإ�سافة اإىل م�سر اأع�ساء 
يف جامعة الدول العربية، يتعني عليها الوفاء باملتطلبات الواردة يف ميثاق اجلامعة، الذي اأو�سح يف ديباجته اأن اجلامعة اأن�ساأت 
تدعيًما للعالقات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بني الدول العربية، على اأ�سا�س احرتام وا�ستقالل تلك الدول و�سيادتها، 
وتوجيًها جلهودها اإىل ما فيه خري البالد العربية قاطبة و�سالح اأحوالها وتاأمني م�ستقبلها وحتقيق اأمانيها واآمالها، وا�ستجابة 
للراأي العام العربي يف جميع الأقطار العربية. عند مراجعة الو�سائل التي تبناها امليثاق لتحقيق اأهداف اجلامعة جند اأن 
املادة 2 منه تن�س على اأن الغر�س من اجلامعة توثيق ال�سالت بني الدول امل�ساركة فيها، وتن�سيق خططها ال�سيا�سَيّة حتقيًقا 
للتعاون بينها و�سيانة ل�ستقاللها و�سيادتها، والنظر ب�سفة عامة يف �سوؤون البالد العربية وم�ساحلها. جند، بعد التاأمل يف 
ار الذي اأعلنته الدول املعنية يتعار�س معها ويثل اإعاقة خطرية لتحقيقها، �سواء فيما يتعلق  هذه الأهداف، اأن قرار احِل�سَ

بال�سوؤُون القت�سادية اأو الثقافية اأو الجتماعية اأو ال�سحية اأو يف جمالت التعاون الأمني املختلفة. 

ثالًثا: انتهاك احِل�َسار للميثاق العربي حلقوق االإن�سان 2004
من اأهم املواد التي انتهكتها دول احل�سار ن�س املادة 	2/2 من امليثاق التي تن�س على اأنه »ل يجوز لأية دولة طرف اإبعاد 
اأي �سخ�س ل يحمل جن�سيتها ومتواجد ب�سورة �سرعية على اأر�سيها اإل مبوجب قرار �سادر وفًقا للقانون، وبعد متكينه من 

23. اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، �سدر يف ختام الدورة )35( للمجل�س الأعلى لدول املجل�س، يف 9 دي�سمرب 2014.
24. جامعة الدول العربية، تاأ�س�ست مبوجب بروتوكول الإ�سكندرية، يف 22 مار�س 1945.
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عر�س تظلمه على اجلهة املخت�سة، ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف ذلك ويف كل الأحوال ُينع الإبعاد اجلماعي«،  
اإذ قررت دول احل�سار دون مربر اأمني اأو قانوين – خمالفًة بذلك ن�س املادة امل�سار اإليها – طرد القطريني املقيمني 
على اأرا�سيها ب�سكل جماعي خالل مدة زمنية ق�سرية دون اأي اعتبار مل�ساحلهم وظروفهم الجتماعية والأ�سرية والتعليمية 

وال�سحية وغريها، ودون متكينهم من رفع تظّلم اإىل اجلهات املخت�سة بتلك الدول.  

رابًعا: انتهاك احِل�َسار مليثاق االأمم املتحدة 1945، �املنظمة الد�لية للتجارة العاملية 199525
 ُيعد ميثاق الأمم املتحدة لعام 1945 من اأهم م�سادر الَقاُنون الدويل العام لكونه مرجًعا اأ�سا�ًسا للعالقات التي تقوم بني 
الدول، والذي ل ينبغي على الدول خمالفته. اأن�ساأ امليثاق جهاًزا ُعهد اإليه مبهمة حفظ ال�سلم والأمن الدوليني، هو جمل�س 
الأمن، اإذ ن�ست الفقرة الأوىل من املادة 24 منه على اأنَّ اأع�ساء الأمم املتحدة، رغبة يف اأن يكون العمل الذي تقوم به 
املنظمة �سريًعا وفعاًل، فاإنهم يعهدون اإىل جمل�س الأمن بالتبعات الرئي�سة يف اأمر حفظ ال�سلم والأمن الدوليني، ويوافقون على 
اأن هذا املجل�س يعمل نائًبا عنهم يف قيامه بواجباته التي تفر�سها هذه التبعات. هذه املهمة التي عهد بها امليثاق اإىل جمل�س 
الأمن جعلته اجلهة الوحيدة التي تقرر ما اإذا كانت َدوَلة ما قد ارتكبت ما يهدد الأمن الدويل، وُترّتب بالتايل على عاتق اأي 
َدوَلة ترى يف ت�سرف َدوَلة اأخرى �سرًرا ي�سيب اأمنها، اأو تهديًدا ب�سرر اأن تلجاأ اإىل جمل�س الأمن بال�سكوى من الت�سرف، 
ل اأن تتخذ من تلقاء نف�سها تدابري تختارها هي وفق ما توحي به م�ساحلها	2، حينئٍذ يكن للمجل�س مبوجب املادة 41 
من امليثاق اأن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري، كما يكن له اأن يطلب من اأع�ساء الأمم املتحدة تطبيق هذه التدابري.

حدد ميثاق الأمم املتحدة يف مادته الأوىل مقا�سد هذه املنظمة يف اأربعة اأهداف اأ�سا�سية وهي27:
- حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.

- تنمية العالقات الودية بني الأمم على اأ�سا�س احرتام املبداأ الذي يق�سي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�سعوب، وباأن يكون لكل 
منها تقرير م�سريها، وكذلك اتخاذ التدابري الأخرى املالئمة لتعزيز ال�سلم العام.

- حتقيق التعاون الدويل على حل امل�سائل الدولية ذات ال�سبغة القت�سادية والجتماعية والثقافية والإن�سانية، وعلى تعزيز 
احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميًعا، والت�سجيع على ذلك اإطالًقا بال متييز ب�سبب اجلن�س اأو اللغة اأو 

الدين ول تفريق بني الرجال والن�ساء. 
- اعتبار هذه الهيئة مرجًعا لتن�سيق اأعمال الأمم وتوجيهها نحو اإدراك هذه الغايات امل�سرتكة. 

ار املفرو�س عليها من الدول املعنية، جند اأن هذا الفعل قد انتهك اأهداف ومقا�سد  اإذا ما نظرنا اإىل حالة دولة َقَطر واحِل�سَ
ار من �ساأنه التاأثري �سلًبا على معطيات الأمن وال�سالم الدوليني، واأ�سبحت  منظمة الأمم املتحدة امل�سار اإليها. اإذ اإن احِل�سَ
�سعوب املنطقة تعي�س يف حالة من ال�سطراب وعدم ال�ستقرار، وهو ما يوؤدي اإىل املزيد من عدم ا�ستقرار الأو�ساع وعدم 
ار يوؤدي اإىل تاأجيج الأزمات وخلق التوتر بني الدول ويوؤثر تاأثرًيا بالًغا  ال�سعور بالأمان داخل تلك املجتمعات، كما اأن احِل�سَ
على جمرى العالقات الودية واإمنائها بني الدول. يتناق�س كذلك مع الهدفني الثالث والرابع بخ�سو�س حتقيق التعاون الدويل 
وتعزيز احرتام حقوق الإن�سان بال اأي متييز، وكذا جعل الأمم املتحدة مرجًعا اأ�سا�ًسا يف تن�سيق اأعمال كافة الدول لتحقيق 
ار مبداأ حظر التهديد با�ستخدام القوة اأو ا�ستخدامها يف العالقات الدولية  الغايات امل�سرتكة فيما بينها. كما ينتهك احِل�سَ
التي ن�س عليها �سراحة ميثاق الأمم املتحدة يف املادة 4/2، ومتتد القوة هنا لت�سمل القوة الع�سكرية وال�سغوط القت�سادية 
وال�سيا�سية والدبلوما�سية ومظاهر العنف والإجراءات الق�سرية جميعها، بو�سفها اأعماًل تهدد ال�سلم والأمن الدوليني. اخرتقت 

ا ما ُيعرف مببداأ عدم التدخل يف ال�ساأن الداخلي للدول الأخرى، وفًقا لن�س املادة 7/2 من امليثاق. ار اأي�سً دول احِل�سَ

كما خالف احل�سار ميثاق منظمة التجارة العاملية الذي يهدف اإىل ت�سجيع حركة انتقال روؤو�س الأموال وال�ستثمارات الدولية 

25. منظمة التجارة العاملية، تاأ�س�ست يف 1 يناير 1995، ومقرها جنيف ب�سوي�سرا.
ْ�يّل العام، )جامعة دم�سق، الطبعة العا�سرة، �س. 72، 	200(. 	2. حممد عزيز �سكري، مدخل اإىل الَقاُنون الَدّ

�لَيّة، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأوىل، �س. 194-181، 1985(. 27. مفيد �سهاب، املنظمات الَدّ
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و�سهولة و�سولها اإىل الأ�سواق وم�سادر املواد الأولية، وامل�ساعدة يف �سريان وتدفق التجارة ب�سال�سة وحرية، وكذا ف�س املنازعات 
التجارية الدولية وفًقا للقواعد والأحكام املتفق عليها يف ميثاقها التاأ�سي�سي.

ار املفرو�س من الدول الأربع، امل�سار اإليها، على َدوَلة َقَطر يعترب اأ�سلوًبا اأو تدبرًيا ق�سرًيا، ل يكن عّده م�سروًعا  اإّن احِل�سَ
اإل اإذا �سدر بقرار عن جمل�س الأمن الدويل مبوجب الف�سل ال�سابع من امليثاق مراعًيا فيه املبادئ التي قامت عليها الأمم 
ار اإجراًء غري �سحيح وغري َقانوين،  املتحدة، وفًقا للفقرة 2 من املاّدة 24 من امليثاق.28 يرتتب على ذلك اعتبار هذا احِل�سَ
بل يكن عّده عماًل انتقامًيا اأو تع�ّسفًيا ل مرّبر له من الناحية القانونية مادام تنفيذه قد مت خارج نطاق منظمة الأمم 
املتحدة. اإ�سافة اإىل اأنه  يختلف عن الإجراء امل�سّمى باملقاطعة الذي يكن عّده اأمًرا جائًزا، ت�ستطيع الدولة منفردة اأو 
مع غريها من الدول – اإذا قامت اأ�سبابه املنطقية – اللجوء اإليه خارج منظمة الأمم املتحدة؛ لأّنه اأمر يتعّلق مبمار�ستها 
ل�سيادتها على النطاق اخلارجي اأو الدويل وبتحديد عالقاتها القت�سادية مع الدول الأخرى،29 كاملقاطعة القت�سادية العربّية 
رة، ل  ار الذي يتعّلق يف غالب الأحوال ويف جزء كبري منه بالتدّخل يف ال�سوؤون الداخلية للدولة املحا�سَ لإ�سرائيل. اإن احِل�سَ
يجوز للدول التدّخل فيه، اإّل اإذا قامت اأ�سبابه الَقاُنونَيّة يف نطاق املاّدة 41 من ميثاق الأمم املتحدة وبقرار من جمل�س 
الأمن حول هذا املو�سوع. ُيذكر يف هذا املجال اأّن ميثاق منظمة الدول الأمريكّية – بوغوتا –  1948، حظر �سراحة يف 
املاّدة 	1 منه »ا�ستخدام تدابري الإكراه ذات الطابع القت�سادي اأو ال�سيا�سي لل�سغط على الإرادة ال�سيادية لدولة اأخرى 

واحل�سول منها على مزايا من اأّي نوع«.30

خام�ًسا: انتهاك احِل�َسار لل�سرعة الد�لية حلقوق االإن�سان
ُتعّرف الأمم املتحدة حقوق الإن�سان باأنها تلك احلقوق املتاأ�سلة يف طبيعتها والتي ل يكن بدونها اأن نعي�س كب�سر. ت�ستند 
هذه احلقوق اإىل �سعي اجلن�س الب�سري من اأجل حياة ت�سمن الحرتام واحلماية للكرامة املتاأ�سلة والقيمة الذاتية لالإن�سان.31 
ف باأنها جمموعة احلقوق التي يتمتع بها الإن�سان بو�سفه اإن�ساًنا، والتي ت�سمن له العي�س بكرامة، وتوؤدي اإىل اإ�سباع  كما ُتعرَّ
حاجاته اخلا�سة، وت�سهم يف اإفادة وتطوير املجتمع الذي يعي�س فيه، وبدونها ي�سيع ال�سطراب الجتماعي وال�سيا�سي والعنف 

وال�سراع داخل املجتمعات.32

واحل�سارات  الأمم  اهتمت  كما  الإن�سان.  حقوق  مو�سوع  على  واحلر�س  التاأكيد  على  املختلفة  ال�سماوية  الديانات  حر�ست 
ال�سابقة بهذا املو�سوع واأفردت اأغلب النظم والتنظيمات ال�سيا�سَيّة والَقاُنونَيّة قواعد واأحكام عامة لتنظيم هذا املو�سوع.33 
كما ُتعرف حقوق الإن�سان باأنها جمموعة احلقوق واحلريات املقررة مبقت�سى املواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن ب�سري يف 
كل زمان ومكان، والتي تلتزم الدول باإقرارها و�سمانها وحمايتها على اأرا�سيها، ويرتتب على انتهاكها م�سوؤولية مبقت�سى 

امَلَواِثيق الدولية.34
ُتعد ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان اأحد فروع الَقاُنون الدويل، وتتكون من جمموعة من ال�سكوك والوثائق الدولية والإِقليمَيّة 

ْ�يّل العام، )دار النه�سة العربّية للن�سر والتوزيع، الطبعة الأوىل، �س. 121، القاهرة، 1995(. 28. اأحمد اأبو الوفا، الَقاُنون الَدّ
ْ�يّل العام، )دار النه�سة العربّية للن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأوىل، �س. 5	، 1991(. 29. عبد العزيز حممد �سرحان، الَقاُنون الَدّ

30. هيثم مو�سى، احِل�َسار االقت�سادي �اآثاره �مدى م�سر�عيته، متاح على هذا املوقع بتاريخ 25 نوفمربhttps:www.arab-ency.com ،2017، املو�سعة 
العربية، 	1 يونيو 	201. 

31. الأمم املتحدة - مبادئ تدري�س حقوق الإن�سان، نيويورك، 1989، �س. 7.
32. خملد الطراونة وعبدال�سمد �سكر، املدخل لدرا�سة حقوق االإن�سان، )مطبعة كلية ال�سرطة، الدوحة، 2017، �س. 17.(

33. هاين الطعيمات، حقوق االإن�سان �حرياته االأ�سا�سية، )دار ال�سروق، عمان، الأردن، 2000، الطبعة الأوىل، �س. 	3( ملزيد من التف�سيل حول تعريف 
حقوق الإن�سان انظر: نبيل قوطة، حقوق االإن�سان يف �سوء ق�ساء املحكمة االأ�ر�بية حلقوق االإن�سان، )مكتبة الوفاء الَقاُنونَيّة، الطبعة الأوىل، 2015، �س. 11-

�لَيّة املعا�سرة، )املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة الأوىل، 2015(. 27(؛ حممد اأحمد حممد، حقوق االإن�سان بني ال�سرائع الَقاُنونَيّة القدمية �املََواِثيق الَدّ
34. �سناء �سيد خليل، درا�سة عن النظام الَقاُنوين امل�سري �مبادئ حقوق االإن�سان، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، القاهرة، 2003، دار النه�سة، الطبعة 

الأوىل، �س. 20.
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التي تنظم حقوق الإن�سان وحرياته وتهدف اإىل حماية حرية الكائن الإن�ساين وكرامته. حتاط هذه احلقوق عادًة مبجموعة من 
ال�سمانات املوؤ�س�ستية ال�سرورية والالزمة لالإ�سراف والرقابة واحلر�س على التمتع بهذه احلقوق املقررة وفًقا لتلك القواعد.

ُتعد ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان تعبرًيا عن ا�سطالح اأطلقته جلنة حقوق الإن�سان يف دورتها الثانية التي عقدت يف عام 
1947 على جمموعة ال�سكوك والوثائق الدولية املهمة التي كان يجري اإعدادها يف ذلك الوقت، وهي الإعالن العاملي حلقوق 
ادَيّة واِلجتَماعَيّة  الإن�سان والعهدان الدوليان اخلا�س اأولهما باحلقوق ال�سيا�سَيّة واملدنية والعهد الثاين اخلا�س باحلقوق القت�سَ

والثقافية.35 

ار املفرو�س عليها من الدول املعنية �سنجد اأن هذا الفعل قد انتهك العديد من  اإذا ما نظرنا اإىل حالة َدوَلة َقَطر واحِل�سَ
مواثيق ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان. اأول هذه املواثيق الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948، اإذ اأعطت املادة 
)13( منه احلق لكل فرد يف حرية التَّنقل، واحلق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل بلده. ل �سك اأن 
ار من قبل الدول املعنية وخا�سة اخلليجية منها، ال�سعودية والإمارات والبحرين، هي تخٍل بهذا احلق نتيجة منع  عملية احِل�سَ
ا مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية الغراء  تلك الدول مواطنيها ومواطني َدوَلة َقَطر من النتقال فيما بينها. هذا يتنافى اأي�سً
والقيم واملوروثات الجتماعية للدول العربية عامة ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خا�سة، التي يجمع بينها الكثري 
من روابط الن�سب وامل�ساهرة والعالقات الأ�سرية والعائلية املتجذرة والتي حُتَتم مداومة النتقال بني تلك الدول ودولة َقَطر 

حفاًظا على ما بينها من روابط اأ�سرية وعائلية متينة.

ار على َدوَلة َقَطر مع ن�س املادة )19( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي ن�ست على اأن  »لكلِّ  تتعار�س عملية احِل�سَ
�سخ�س حق التَّمتع بحرية الراأي والتَّعبري، وي�سمل هذا احلق حريَّته يف اعتناق الآراء دون م�سايقة، وفى التما�س الأنباء 
ا الفقرة )ج( من املادة  والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل الآخرين، باأية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود«. وهو ما ن�ست عليه اأي�سً
)55( من ميثاق الأمم املتحدة، على اأن  »ي�سيع يف العامل احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال متييز...«، 

وهذا يدل على عاملية هذه احلرية واأهميتها، ومنها:
- حرية اعتناق الآراء دومنا اأي تدخل  »حرية الراأي«.

- حرية و�سائل الإعالم وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها  »حرية الكالم وحرية الإعالم«.
- حرية الو�سائل ال�سوتية اأو املكتوبة اأو املطبوعة على �سكل اأعمال فنية.

-  »حرية الت�سالت الدولية« وعدم التقيد باحلدود اجلغرافية. 

ا ما ن�ست عليه الفقرة الأوىل من املادة )32( من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان 2004ر	3، التي  ي�ساف اإىل ما �سبق اأي�سً
مبوجبها ي�سمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الراأي والتعبري، كذلك احلق يف ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها 
اإىل الآخرين باأي و�سيلة، ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية. وكذا ن�س املادة )9( من اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية،37 التي اأكدت على اأن حرية الراأي والتعبري عنه حق لكل اإن�سان، وممار�ستها مكفولة مبا يتوافق مع 

ال�سريعة الإ�سالمية والنظام العام والأنظمة والقوانني املنظمة لهذا ال�ساأن.

يف �سوء الن�سو�س ال�سابقة، فاإن مطلب الدول املحا�سرة اإغالق حمطة اجلزيرة الإخبارية بدولة َقَطر، ُيعد انتهاًكا �سريًحا 
ا �سارًخا على حقوق مواطني الدول  للمواثيق الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحق الإن�سان يف حرية الراأي والتعبري، وكذا تعدًيّ

35. خملد الطراونة وعبدال�سمد �سكر، املدخل لدرا�سة حقوق االإن�سان، مرجع �سابق، �س. 99.
	3. امليثاق العربي حلقوق الإن�سان، �سدر عن جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة، تون�س، يف 23 مايو 2004، ودخل حيز النفاذ يف 	1 

مار�س 2008.
37. اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، �سدر يف ختام الدورة 35 للمجل�س الأعلى بدول جمل�س التعاون، الدوحة،9 دي�سمرب 

.2014
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املحا�سرة نف�سها والتي تتعاطف مع َدوَلة َقَطر، التي من حقها ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها عن واإىل الآخرين دون 
اأن يحد من ذلك حدود جغرافية اأو غريها. هذا وحده يكفي لبطالن هذا الطلب لفتقاره اإىل املرجعيات الدولية والإِقليمَيّة 

والوطنية.

ا م�سمون ما ورد يف املادة )	2/2( من الإعالن العاملي، واملادة )13( من العهد الدويل اخلا�س  ار اي�سً ينتهك احِل�سَ
ادَيّة واِلجتَماعَيّة والثقافَيّة ال�سادر عن الأمم املتحدة عام 		19، ب�ساأن ما ي�ستهدفه احلق يف التعليم من  باحلقوق القت�سَ
تنمية �سخ�سية الإن�سان وتعزيز احرتام حقوقه وحرياته الأ�سا�سية وتعزيز التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني جميع الأمم وجميع 
الفئات العن�سرية اأو الدينية، واأن يوؤيد الأن�سطة التي ت�سطلع بها الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم، اإذ مت طرد مئات الطلبة 
ار وعدم متكينهم من ا�ستكمال درا�ستهم دون اأي اعتبار للنواحي الإن�سانية اأو  والدار�سني املبتعثني الَقَطريني من دول احِل�سَ

اِلجتَماعَيّة.

لعلَّ اأخطر انتهاكات القانون الدويل حلقوق الإن�سان التي وقعت فيها الدول املعنية، خا�سة اخلليجية منها، نتيجة فر�سها 
ا الأطفال والن�ساء، مع ما يثله ذلك من تهديد وم�سا�س بكيان  ار على َدوَلة َقَطر، هو قطع �سمل الأ�سرة خ�سو�سً احِل�سَ
د الفئات الأكرث ه�سا�سة يف املجتمع، املراأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار  الأ�سرة اخلليجية الواحدة، وُيفِتّتها وُي�سرذمها، وُيهدِّ
ادَيّة واِلجتَماعَيّة 		19 التي  ال�سن. هذا يعد انتهاًكا �سارًخا لن�س املادة رقم )10( من العهد الدويل للحقوق القت�سَ

اأوجبت على الدول الأطراف ما يلي: 
- وجوب منح الأ�سرة، التي ُت�سكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع، اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�ساعدة، 
ا لتكوين هذه الأ�سرة وطوال نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين ُتعيلهم. ويجب اأن ينعقد الزواج بر�سا  وخ�سو�سً

الطرفني املزمع زواجهما ر�ساء ل اإكراه فيه.
- وجوب توفري حماية خا�سة لالأمهات خالل فرتة معقولة قبل الو�سع وبعده، وينبغي منح الأمهات العامالت، اأثناء الفرتة 

املذكورة، اإجازة ماأجورة اأو اإجازة م�سحوبة با�ستحقاقات �سمان اجتماعي كافية. 
ب اأو غريه من  - وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�سة ل�سالح جميع الأطفال واملراهقني، دون اأي متييز ب�سبب الن�سَّ
الظروف، ومن الواجب حماية الأطفال واملراهقني من ال�ستغالل القت�سادي والجتماعي. كما يجب جعل الَقاُنون يعاقب على 
ا�ستخدامهم يف اأي عمل من �ساأنه اإف�ساد اأخالقهم اأو الإ�سرار ب�سحتهم اأو تهديد حياتهم باخلطر اأو اإحلاق الأذى بنموهم 

الطبيعي.
ار املفرو�س على َدوَلة َقَطر من قبل الدول الأربع مع ما ن�ست علية املادة رقم )2( من العهد الدويل  كما يتعار�س احِل�سَ
للحقوق املدنية وال�سيا�سَيّة ال�سادر عن الأمم املتحدة عام 		19، والتي تن�س على اأن تتعهد كل َدوَلة طرف يف هذا العهد 
باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف وليتها، دون 
ا اأو غري �سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو  اأِيّ متييز ب�سبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي �سيا�سًيّ

الجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�سب، اأو غري ذلك من الأ�سباب.

يف �سوء ما �سبق كان ينبغي على دول احل�سار مراعاة خ�سو�سية املجتمعات اخلليجية، وعدم اتخاذ قرارات ت�ساعد يف قطع 
اأو�سال الأ�سر واملجتمعات، والرتاجع عنها يف اأ�سرع وقت ممكن، واحرتام احلق يف ممار�سة املنا�سك الدينية املتعلقة باحلج 
والعمرة، ومراعاة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف التنقل وامللكية والعمل والإقامة والتعبري عن الراأي، املن�سو�س عليها يف الإعالن 
ادَيّة واِلجتَماعَيّة، وامليثاق  العاملي حلقوق الإن�سان، والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سَيّة، والعهد الدويل للحقوق القت�سَ
ا عدم اخللط بني اجلانب ال�سيا�سي وبني عالقات ال�سعوب  العربي امل�سرتك حلقوق الإن�سان لعام 2004. كما ينبغي اأي�سً
وروابطها التاريخية، ومن ثم عدم التاأثري على الأو�ساع الإن�سانية واِلجتَماعَيّة، وعدم ا�ستعماله كورقة �سغط ملخالفة ذلك 

قواعد الَقاُنون الدويل، وال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
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�ساد�ًسا: انتهاك احِل�َسار للمواثيق الد�لية املعنية مبكافحة االإرهاب 
ُتعد ظاهرة الإرهاب تهديًدا خطرًيا لكافة الدول وال�سعوب، ومتثل اعتداًء �سارًخا على القيم الإن�سانية والأخالقية والروحية، 
وانتهاًكا ل�سيادة القانون واملواثيق والأعراف الدولية، نظًرا لب�ساعتها واآثارها التي تلحق الأذى والدمار لأنا�س اأبرياء، اإذ هي 
ل تفرق بني �سغري وكبري، بني جن�س اأو دين، ول بني َدوَلة واأخرى. تلك الظاهرة التي تعد انعكا�ًسا وا�سًحا لعوامل الق�سور 

يف التعامل الدويل مع امل�سكالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

قد �سهد العامل يف الآونة الأخرية العديد من الأن�سطة الإرهابية يف خمتلف البلدان العربية والأوروبية، وهو ما يتطلب �سرورة 
ت�سامن املجتمع الدويل يف مواجهة تلك الظاهرة املتنامية على نحو �سريع وفعال، وتن�سيًقا على امل�ستويني الإقليمي والعاملي، 
لتفادي الإن�سانية جمعاء �سرور هذا الإرهاب الأ�سود الذي يهدد النظام الدويل، وم�سالح ال�سعوب، وحقوق الإن�سان وحرياته 

الأ�سا�سية، واأمن و�سالمة الب�سرية والتنمية ال�ساملة امل�ستدامة.38

ل �سك اأن اجلرائم الإرهابية، بالنظر اإىل خطورتها وات�ساع مداها وتعاظم اآثارها املُدمرة، خا�سة يف ظل تنامي و�سائل 
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة، تتطلب مواجهة �ساملة على اأ�سعدة متعددة وفى حماور خمتلفة، �سواء فكرية اأو اأمنية اأو 
ت�سريعية اأو دولية. جدير بالذكر اأن املجتمع الدويل، رغم اجلهود التي بذلت39، مل ي�سل حتى الآن اإىل تعريف متفق 
عليه جلرية الإرهاب، ويرجع ذلك اإىل تنوع اأ�سكاله ومظاهره، وتعدد اأ�ساليبه واأمناطه، واختالف وجهات النظر الدولية 

والجتاهات ال�سيا�سَيّة حوله، فما يراه البع�س عماًل اإرهابًيّا، يراه البع�س الآخر عماًل م�سروًعا.40

ُبذلت جهود كثيفة على م�ستوى الفقهني الدويل والإقليمي لتعريف الإرهاب.41 مل يتو�سل الفقه الإقليمي اإىل  تعريف موحد 
لالإرهاب مثل التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب 1988، والتفاقية الأمنية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة 
الإرهاب لعام 2004، اأو الكتفاء بالن�س على جمموعة من الأفعال و�سفت بالإرهابية مثل التفاقية الأوربية ملكافحة الإرهاب 
1977. ت�سمنت العديد من الت�سريعات الوطنية اخلا�سة مبكافحة الإرهاب تعريًفا لالإرهاب؛ منها الَقاُنون الحتادي لدولة 
الإمارات العربية املتحدة رقم 7 ل�سنة 42،2014 والت�سريع امل�سري رقم 97 ل�سنة 1992 ب�ساأن مفهوم الإرهاب، والت�سريع 
الَقَطري رقم 3 ل�سنة 2004 ب�ساأن مكافحة الإرهاب.43 نحن منيل يف تعريفنا لالإرهاب باأنه »اأي عمل من اأعمال العنف 
اأو التهديد بالعنف يقع باملخالفة لأحكام الَقاُنون الدويل العام مب�سادرة املختلفة، �سواء ُارتكب من فرد اأو جماعة اأو َدوَلة 
�سد الأرواح اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�سة، بق�سد اإثارة حالة من الرعب والفزع لدى جمموعة من الأ�سخا�س، بغية حتقيق 

�لَيّة �الت�سريعات املقارنة، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 	  38. عبدال�سمد �سكر، املواجهة الَقاُنونَيّة لظاهرة االإرهاب يف �سوء املََواِثيق الَدّ
نوفمرب 2018، الطبعة الأوىل(. 

�لَيّة، )من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية، 2013، الطبعة الأوىل، �س. 2	2(. ْ�يّل �اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الَدّ 39. حممد ح�سن حممد، جرائم االإرهاب الَدّ
ْويّل،  �لَيّة، املجلة امل�سرية للَقاُنون الَدّ ْ�يّل �قرارات املنظمات الَدّ ْ�يّل �حتديد م�سمونة من �اقع الَقاُنون الَدّ 3.40 عبد العزيز �سرحان، تعريف االإرهاب الَدّ

ْ�يّل العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، �س. 489؛  املجلد 29، �س. 172، )1972(؛ وانظر: �سالح الدين عامر، املقا�مة ال�سعبية يف الَقاُنون الَدّ
وانظر: حممد موؤن�س حمب، االإرهاب يف الَقاُنون اجلنائي على امل�ستويني الوطني �الد�يل، ر�سالة دكتوراه، جامعة املن�سورة 1982، �س. 71 وما بعدها؛ 

وانظر: اأحمد جالل عز الدين، االإرهاب �العنف ال�سيا�سي، دار احلرية للطباعة والن�سر، القاهرة، 	198، الطبعة الأوىل، �س. 20.
41. ملزيد من التفا�سيل راجع كل من:

Henri Donnedieu de Vabres, La Répression Internationale Du Terrorisme, Revue de droit international et de 
législation comparée, 1938, p. 75.
David Eric, Le Terrorisme En Droit International, In “Réflexions Sur La Définition Et La Répression Du Terro-
risme”, Éditions De l’université De Bruxelle, Bruxelles, 1974, p. 125.
Cherif Bassiouni, A policy Oriented Inquiry the Into the Different Forms and Manifestation of International 
Terrorism, Edited and Wrote Preface to Legal Responses to International Terrorism: U.S. Procedural Aspects 
(Nijhoff, 1988) p. 16.
42. الَقاُنون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )1( ل�سنة 2014، يف �ساأن مكافحة اجلرائم الإرهابية، ال�سادر بتاريخ 20 اأغ�سط�س 2014. 

43. ملزيد من التفا�سيل انظر: عبدال�سمد �سكر، املرجع ال�سابق، �س. 21-12.
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اأهداف معينة غالًبا ما تكون ذات طابع �سيا�سي«.44

ار املفرو�س على َدوَلة َقَطر من الدول امل�سار اإليها منذ اخلام�س من يونيو 2017، من �ساأنه اإعاقة جهود  ل �سك اأن احِل�سَ
التنمية ومكافحة الإرهاب يف املنطقة باأ�سرها؛ اإذ تتطلب امَلَواِثيق الإِقليمَيّة والدولية املعنية مبكافحة الإرهاب، مثال الأوىل 
ا؛ هي التفاقيات الدولية املعنية  التفاقيتان العربية واخلليجية امل�سار اإليهما، ومثال الثانية التفاقية الأوروبية امل�سار اإليها اأي�سً
مبكافحة الإرهاب، اتفاقية جنيف 1937 اخلا�سة مبنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية �سد الدول، واتفاقية عام 3	19 اخلا�سة 
باجلرائم وبع�س الأفعال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات، اتفاقية �سنة 1970 ملكافحة ال�ستيالء غري امل�سروع على 
الطائرات، اتفاقية �سنة 1973 ملنع اجلرائم املرتكبة �سد الأ�سخا�س املتمتعني بحماية دولية، واتفاقية �سنة 1979 ملناه�سة 
اأخذ الرهائن، واتفاقية �سنة 1980 للحماية املادية للمواد النووية، واتفاقية �سنة 1988 لقمع الأعمال غري امل�سروعة املوّجهة 
�سد �سالمة املالحة البحرية، واتفاقية �سنة 1991 ب�ساأن متييز املتفجرات البال�ستيكية بغر�س ك�سفها، والتفاقية الدولية 
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، ل�سنة 1997، والتفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي ل�سنة 2005، واتفاقية 
عام 2010 لقمع الأفعال غري امل�سروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل، ت�ستوجب كل هذه التفاقيات من الدول الأطراف، 
التعاون الوثيق فيما بينها واتخاذ ما يلزم من تدابري فعالة ملنع ومكافحة الإرهاب وتبادل املعلومات ب�ساأن الكيانات الإرهابية 
والإرهابيني وت�سليم املجرمني، والتعاون الق�سائي، ف�ساًل عن التعاون يف ميدان مراقبة احلدود، وتن�سيق جهود مكافحة الإرهاب 
واأحكام قواعد الَقاُنون الدويل والتفاقيات التي تربم فيما بينها بالإ�سافة اإىل �سرورة التن�سيق امل�سرتك بني الدول يف كافة 

املحافل الدولية يف هذا ال�سدد.45

 من خالل ا�ستقراء التفاقيات العاملية والإِقليمَيّة ال�سابقة املعنية بالإرهاب وتناولها لالإرهاب من جانب اأو اآخر دون الو�سول 
اإىل مفهوم موحد ب�ساأنه عاملًيّا، فاإنه لي�س مقبوًل لدولة اأو جمموعة من الدول اأن تنفرد بو�سع مفهوم معني لالإرهاب والعمل 
الإرهابي وحتاول فر�سه على الدول الأخرى، ملا يف ذلك من م�سا�س ب�سيادة تلك الدول من ناحية، ومن ناحية ثانية لتنايف 
ذلك مع مبادئ الَقاُنون الدويل الأ�سا�سية وب�سفة خا�سة مبداأ عدم جواز قيام َدوَلة مبد اأو بفر�س تطبيق َقاُنونها الداخلي 
اأو قراراتها ومواقفها اخلا�سة اإىل اأو على دول اأخرى، وهو ما اأكده ميثاق الأمم املتحدة يف املادة 7/2 منه. من �سور 
التدخل غري املقبول َقاُنوًنا حماولة َدوَلة فر�س تف�سريات واجتاهات معينة لأعمال اأو ت�سرفات اأو مواقف ت�سدر عن رعايا 

وَلة. َدوَلة اأخرى اأو حتى عن هذه الَدّ

ار، وما ت�سمنته يف البنود الثالثة والرابعة واخلام�سة التي طالبت  اإن قائمة ال�سروط الثالثة ع�سر التي و�سعتها دول احِل�سَ
ار من  من خاللها َدوَلة َقَطر بالمتثال لها، مثل اللتزام بقوائم الإرهاب والتطرف احلالية وامل�ستقبلية التي تعلنها دول احِل�سَ
حيث قطع العالقات مع اأفرادها ووحداتهم وعدم متويلهم والقيام بت�سليمهم والتحفظ على ممتلكاتهم وتقدمي املعلومات عنهم؛ 
ار من قوائم جديدة ت�سم اأ�سماء وكيانات اأخرى اإىل القوائم الأوىل؛ منها اأ�سماء اأ�سخا�س  وما اأ�سافته لحًقا دول احِل�سَ
وموؤ�س�سات َقَطرية، والعمل على ن�سرها دولًيا وحث الدول الأخرى على الأخذ بها. كل هذا ُيعد انتهاًكا �سارًخا لقواعد الَقاُنون 

الدويل العام وتدخاًل يف ال�ساأن الداخلي القطري على النحو الذي اأو�سحناه �سالًفا.
ار ال�سابقة خمالفة للمواثيق الدولية ما يلي: ما يوؤكد على اأن مطالب دول احِل�سَ

- ما قررته الأمم املتحدة ذاتها من رف�سها تلك القوائم واعتربتها غري َقاُنونَيّة، اإذ اإن حتديد تلك القوائم يقت�سر فقط 
على الأمم املتحدة دون غريها.

- ما تناولته و�سائل الإعالم املختلفة من ت�سريحات �سادرة عن الأمني العام لالأمم املتحدة قدم فيها ال�سكر والعرفان لدولة 
َقَطر مل�ساندتها ودعمها لالإن�سانية العاملية.

44. املرجع ال�سابق، �س. 21.
�لَيّة االنفرادية، ر�سالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سَيّة،  ْ�يّل ��اقع املمار�سات الَدّ ْ�يّل بني فاعلية الَقاُنون الَدّ 45.لوني�سي علي، اآليات مكافحة االإرهاب الَدّ

جامعة مولود معمري- تيزي وزو، اجلزائر، 2012، الطبعة الأوىل، �س. 231.
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- ما تناولته و�سائل الإعالم العاملية من تقدير العديد من دول العامل للدور الَقَطري يف مواجهة الإرهاب، ف�ساًل عن اإبرام 
َقَطر العديد من التفاقيات الثنائية مع عدد من الدول ب�ساأن مكافحة الإرهاب ومتويله، منها اأمريكا وفرن�سا.

ار، ل يقت�سر فقط على خمالفته كافة امَلَواِثيق  ار املفرو�س على َدوَلة َقَطر من قبل دول احِل�سَ يت�سح بجالء اأن احِل�سَ
الدولية والإِقليمَيّة امل�سار اإليها واملعنية مبكافحة الإرهاب، بل يوؤدي كذلك اإىل تقوي�س كافة اجلهود اخلا�سة مبكافحة الإرهاب 
ومتويله. اإذ كيف يكن و�سع اأطر للتعاون وتبادل املعلومات وو�سع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة هذه اجلرية ال�سنعاء، 
وكذا مالحقة و�سبط وت�سليم املجرمني، يف ظل قطع كل ال�سالت والعالقات بني تلك الدول، الأمر الذي يرتتب عليه حتًما 

ا�ست�سراء وا�ستفحال تلك الكيانات الإرهابية وعملياتها املختلفة على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

املبحث الثالث
املَ�ْسوؤُ�لَيّة الَقاُنونَيّة الد�لية لد�ل احِل�َسار

�سوف نتنا�ل هذا املبحث من خالل النقاط التالية

اأ�اًل: مفهوم املَ�ْسوؤُ�لَيّة الد�لية
ُتعد امل�سوؤولية الركيزة الأ�سا�س لأي نظام َقاُنوين �سواء على ال�سعيد الدويل اأو الداخلي، وقيام امل�سوؤولية هو يف الواقع نتيجة 
منطقية لتمتع الدولة بكامل �سيادتها وا�ستقاللها، وبها ُتعامل معاملة دول املنظمات الدولية كونها تعترب من اأ�سخا�س القانون 
الدويل.	4 النظام القانوين الدويل يفر�س على اأ�سخا�سه التزامات ويرتب لهم حقوًقا. اإذا ما تخلف �سخ�س من اأ�سخا�س 
الَقاُنون الدويل عن التزاماته وواجباته الدولية املفرو�سة عليه؛ فاإنه بال�سرورة يتحمل تبعة ذلك،47 لكونه اأخل باأحكام الَقاُنون 
الدويل مب�سادره املختلفة �سواء التفاقات الدولية، اأو العرف الدويل اأو املبادئ العامة للقانون املعرتف بها من قبل الأمم 
املتمدنة. تلك الأحكام التي تكفل ال�سمانات والإجراءات حال تع�سف وجور َدوَلة اأو دول معينة �سد َدوَلة اأو دول اأخرى، مثل 
ار من تهديدات خمتلفة  ما ن�سهده من غزوات وحروب �سواء يف فل�سطني اأو العراق اأو اأفغان�ستان، اأو ما تفعله دول احِل�سَ
لدولة َقَطر. اإن لنظام امل�سوؤولية اأهمية كبرية يف اإعادة احلق اإىل ن�سابه واإن�ساف املعتدى عليهم.48 جتدر الإ�سارة اأن اللجنة 
التح�سريية ملوؤمتر لهاي الذي انعقد عام 1939 لتدوين قواعد الَقاُنون الدويل، عرفت امل�سوؤولية الدولية باأنها تت�سمن 
اللتزام باإ�سالح ال�سرر الواقع اإذا نتج عن اإخالل الدولة بالتزاماتها الدولية، ويكن اأن ت�سمن تبًعا للظروف وح�سب املبادئ 
العامة للقانون الدويل، اللتزام بتقدمي الرت�سية للدولة التي اأ�سابها ال�سرر يف �سكل اعتذار يقدم بال�سورة الر�سمية وعقاب 
املذنبني. رغم تعدد التعريفات حول امَل�ْسوؤُولَيّة الدولية فقد عرفها بع�س الفقهاء باأنها اجلزاء الَقاُنوين الذي يرتبه الَقاُنون 
الدويل على اأحد اأ�سخا�سه نتيجة عدم احرتامه لهذا الَقاُنون وللتزاماته الدولية.49 هذا التعريف يت�سم بال�سمولية لأنه يجعل 
نطاق امَل�ْسوؤُولَيّة يقع على عاتق الدول وكافة اأ�سخا�س الَقاُنون الدويل مثل املنظمات الدولية وحركات التحرير الوطنية وحتى 

الفرد، كما ح�سل يف حماكمات نورمربج وطوكيو وغريها.50 

مبعنى اآخر يكن تعريف امل�سوؤولية الدولية باأنها نظام َقاُنوين ين�ساأ نتيجة قيام َدوَلة اأو �سخ�س من اأ�سخا�س الَقاُنون الدويل 
بعمل، اأوامتناع عن عمل، مبخالفة لأحكام القانون الدويل العام، ومن ثم تتحمل الدولة اأو ال�سخ�س الَقاُنوين تبعات تلك 

ْ�يّل العام، )من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، ط 5، 2004، �س. 219(. 	4. حممد املجذوب، الَقاُنون الَدّ
ْ�يّل العام، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 1994، الطبعة الأوىل، �س. 227(. 47. عبد الواحد الفار، الَقاُنون الَدّ

48.املو�سوعة العربية بتاريخ 	2 نوفمرب2017، املنظمة العربية حلقوق الإن�سان - القاهرة.
ْ�يّل العام،  ْ�يّل العام، )كلية ال�سرطة، الدوحة، الطبعة الأوىل، 2014، �س. 271(؛ عبد العزيز �سرحان، الَقاُنون الَدّ 49. خملد الطراونة، الَقاُنون الَدّ

9	19، الطبعة الأوىل، �س. 377.
�لَيّة، معهد  ولَيّة يف ق�سية مقتل الكونت برنادوت، 1949، املزيد من التفا�سيل راجع: حممد حافظ غامن، امل�سوؤ�لية الَدّ 50. راجع قرار حمكمة العدل الَدّ

الدرا�سات العربية، 2	19، الطبعة الأوىل، �س. 32-28.
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الت�سرفات الواجب احرتامها.

ار لقواعد الَقاُنون الدويل واملواثيق الدولية املختلفة، وما �سببته  يف �سوء ما �سبقت الإ�سارة اإليه من انتهاكات دول احِل�سَ
من اأ�سرار كبرية، على املجتمع الَقَطري واملواطنني واملقيمني فيها، فاإنه يحق لدولة َقَطر حتريك امل�سوؤولية الدولية جتاه تلك 

الدول وفق املرجعيات والقواعد املقررة دولًيا يف هذا ال�ساأن.

ثانًيا: اأ�سا�ص ��سر�ط املَ�ْسوؤُ�لَيّة الد�لية لد�ل احِل�َسار
اختلف فقهاء الَقاُنون الدويل يف حتديد الأ�سا�س الذي تقوم عليه امل�سوؤولية الدولية، وانق�سموا يف هذا ال�سدد اإىل ثالثة 
اجتاهات، فهناك من تبنى نظرية اخلطاأ، وهناك من اأخذ بنظرية العمل غري امل�سروع، واجتاه ثالث اأخذ بنظرية حتمل التبعة 
اأو املخاطر. بعيًدا عن اجلدل الذي ثار ب�ساأن هذه النظريات الثالث، فاإن الق�ساء الدويل درج على العمل بهذه النظريات 
الثالث يف العديد من الق�سايا، واإن كان هناك اإجماع اإىل حد كبري على تبني فكرة امل�سوؤولية الدولية على اأ�سا�س نظرية 

املخاطر يف حالت التجارب النووية واإطالق ال�سواريخ و�سفن الف�ساء.51

قد اأوجب القانون الدويل بع�س ال�سروط والأركان التي يتعني توافرها لقيام امل�سوؤولية الدولية وهي كالتايل:
اأن يكون هناك فعل اأ� �سلوك غري م�سر�ع �فًقا للقانون الد�يل. 1

وَلة اأن تقوم به وفق اأحكام  يق�سد بهذا الركن القيام بعمل حمظور اإتيانه اأو المتناع عن اأداء التزام َقاُنوين كان على الَدّ
ار جوي وبري وبحري  ار جتاه َدوَلة َقَطر، اإذ قاموا بفر�س ِح�سَ الَقاُنون الدويل. هذا ال�سرط يتحقق فعاًل يف جانب دول احِل�سَ
بق�سد الإ�سرار العمدي بدولة َقَطر واملقيمني فيها، اأّثر �سلًبا على جمريات احلياة الجتماعية وال�سيا�سية والتعليمية وغريها.

اأن ين�سب ال�سلوك اأ� الفعل غري امل�سر�ع الأحد اأ�سخا�ص القانون الد�يل. 2
ا يار�س اخت�سا�ساته مبعرفة اأ�سخا�س طبيعيني يثلونه ويعملون حل�سابه.  ا اأو اعتبارًيّ ا معنوًيّ ُيعترب ال�سخ�س الدويل �سخ�سً
يتحمل هذا ال�سخ�س املعنوي التبعة اأو امل�سوؤولية كاملة من الناحية القانونية عن اأي ت�سرف اأو تق�سري يرتكبه ممثله 
الطبيعي اإذا كان خمالًفا لأحكام الَقاُنون الدويل؛ طاملا اأن ال�سخ�س الطبيعي خمول مبوجب الَقاُنون الدويل مبمار�سة بع�س 
ال�سالحيات والخت�سا�سات احلكومية. اإن امل�سوؤولية الدولية جتعل ال�سلوك غري امل�سروع الذي يرتكبه ال�سخ�س الطبيعي 
وَلة �سواء كان هذا  وَلة ُين�سب اإىل الَدّ من�سوًبا اإىل ال�سخ�س الدويل ذاته .52  اعتمد العرف الدويل على اأن ت�سرف ع�سو الَدّ
الت�سرف يف اإطار اخت�سا�سه اأو خارجه، وهو ما اأخذت به جلنة الَقاُنون الدويل يف م�سروعها حول امل�سوؤولية الدولية.53 
ار، كونها من اأ�سخا�س القانون الدويل، من انتهاكات وخروقات لقواعد القانون  ترتيًبا على ذلك، فاإن ما ارتكبته دول احِل�سَ

الدويل ومبادئه �سد َدوَلة َقَطر يوؤكد حتمل هذه الدول امل�سوؤولية كاملة.

اأن يرتتب على �سلوك الفعل غري امل�سر�ع حد�ث �سرر الأحد اأ�سخا�ص القانون الد�يل. 3
 ُيق�سد بال�سرر هنا امل�سا�س بحق اأو م�سلحة م�سروعة لأحد اأ�سخا�س القانون الدويل العام، �سواء كانت هذه الأ�سرار مادية 
وَلة  اأو معنوية. يلحق ال�سرر املادي امل�سا�س بحق من حقوق ال�سخ�س الدويل اأو اأحد رعاياه، ويكون بالعتداء على اأمالك الَدّ
مثل تدمري �سفنها اأو بوارجها اأو قتل رعاياها اأو العتداء على حدودها اأو التدخل يف �سوؤُونها اأو حجز طائراتها اأو ال�ستيالء 
على �سفاراتها. اأما ال�سرر املعنوي فهو الذي يطال �سرف اأو كرامة اأو �سمعة ال�سخ�س الدويل اأو اأحد رعاياه؛ مثل اإهانة 

وَلة اأو اأحد ممثليها الر�سميني، اأو اإهانة علمها اأوغري ذلك. رموز الَدّ

ْ�يّل العام، مرجع �سابق، �س. 277-272. 51. ملزيد من التفا�سيل راجع: خملد الطراونة، الَقاُنون الَدّ
ْ�يّل العام، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة 2004، �س. 0	8(؛ �سالح الدين عامر، مقدمة  52. اأحمد اأبو الوفا، الو�سيط يف الَقاُنون الَدّ

ْ�يّل العام، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2003، الطبعة الأوىل، �س. 788(. لدرا�سة الَقاُنون الَدّ
ولَيّة. 53. املادة )10( من م�سروع امَل�ْسوؤُولَيّة الَدّ
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ا. هذا املوقف يوؤيده  وَلة املت�سررة بالتعوي�س عن الأ�سرار املادية واملعنوية اأي�سً �سلم الفقه والق�ساء الدوليان موؤخًرا باأحقية الَدّ
الجتاه احلديث يف الوقت احلا�سر، الذي يرى اأن عدم م�سروعية الفعل الدويل تتحقق مبجرد خمالفة اأحكام القانون الدويل 

العام، ب�سرف النظر عن حتقق ال�سرر من عدمه.54 

ار متوفرة متاًما يف �سوء قواعد القانون الدويل مب�سادره  يف �سوء ما �سبق، فاإن �سروط واأركان امل�سوؤولية الدولية لدول احِل�سَ
املختلفة، واملواثيق املنظمة للمنظمات الدولية التي هي اأع�ساء فيها، ومنها الأمم املتحدة، وجمل�س التعاون لدول اخلليج 
ار مل تقم  العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإ�سالمي وغريها. جند بالنظر اإىل الأزمة اخلليجية اأن دول احِل�سَ
بعر�س ما تدعيه على دولة َقَطر، ب�ساأن مطالبها الثالثة ع�سر ومنها الدعاء مبخالفة دولة قطر التزاماتها الدولية بخ�سو�س 
مكافحة الإرهاب، على الأجهزة املخت�سة لدى هذه املنظمات والآليات املقررة فيها بغية التعامل مع النزاع اأو الأزمة55، بل 
اجتهت مبا�سرة اإىل فر�س اإجراءات عقابية قا�سية �سد دولة َقَطر خمالفًة بذلك اأحكام القواعد الدولية واملواثيق امل�سار 

ار نتيجة تلك النتهاكات. اإليها. من ثم تعددت م�سارات امل�سوؤولية الدولية لدول احِل�سَ

�ميكن اإبراز اأهم االنتهاكات الد�لية التي قامت بها د�ل احِل�َسار يف التايل:
- مبداأ حظر التهديد با�ستخدام القوة، اأو ا�ستخدامها يف العالقات الدولية.

- مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤُون الداخلية.
- مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة.

- مبداأ ف�س النزاعات بالطرق ال�سلمية.
- مبداأ تنفيذ اللتزامات الدولية بح�سن نية وعدم التحلل منها بالإرادة املنفردة بال مربر معقول.

- مبداأ عدم التع�سف يف ا�ستعمال احلق.
- التزام احرتام حقوق الإن�سان وحمايتها.

- خمالفة نظام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
- خمالفة ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان 2004.

- خمالفة اتفاقية �سيكاغو للطريان املدين 1944 وتعديالتها.
- خمالفة اتفاقية َقاُنون البحار 1982، واتفاقية منظمة التجارة العاملية 1995.
- عدم التزام القرار باآليات العمل الدويل ملواجهة الأزمات وحل النزاعات الدولية.

- اخرتاق موقع وكالة الأنباء الَقَطرية وما اقرتن به.
ار من َمْنُظور الَقاُنون الدويل. - اآليات التحرك يف مواجهة قرار دول احِل�سَ

ار الربي والبحري واجلوي وتبعاته ُيعد خرًقا ملبادئ الَقاُنون الدويل وقواعده املختلفة، واأنه  مما �سبق، فاإن قرار دول احِل�سَ
ار امل�سوؤولية القانونية الدولية،  قد اأوقع �سرًرا حمقًقا ترتب على �سلوكيات واأفعال غري م�سروعة دولًيّا، ُيَحّمل بالتايل دول احِل�سَ
ويعطي لدولة َقَطر احلق يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدولية حيالها، خا�سة بعد ا�ستنفاذ الو�سائل الدبلوما�سية املختلفة 

من مفاو�سات وم�ساٍع حميدة، وو�ساطة قامت بها َدوَلة الكويت وغريها.

ثالًثا: االإجراءات القانونية الد�لية التي يجوز لد�لة َقَطر اتخاذها �سد د�ل احِل�َسار 
ار وانتهاكاتها لقواعد الَقاُنون الدويل واملواثيق الدولية يحق لدولة َقَطر  يف �سوء ما �سبق اإي�ساحه من ممار�سات دول احِل�سَ

�لَيّة عن امل�سا�ص ب�سالمة البيئة البحرية، ر�سالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  54. خملد الطراونة، مرجع �سابق، �س. 282، �سالح ها�سم، املَ�ْسوؤُ�لَيّة الَدّ
1990، �س. 118.

ْ�يّل يف مواجهة االأزمات �الكوارث، دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2013، الطبعة الأوىل، �س. 120. 55. اإبراهيم العناين، النظام الَدّ
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اتخاذ العديد من الإجراءات التي تتفق واملرجعيات الدولية، وتتمحور تلك الإجراءات فيما يلي:	5

اتخاذ اإجراءات د�لية ذات طابع �سيا�سي. 1
تتمثل تلك الإجراءات يف اجلهود الدبلوما�سية والو�ساطة التي تبناهما اأمري َدوَلة الكويت مب�ساركة دول اأخرى، منذ اندلع 
الأزمة. يتوقف جناح ذلك على توفر الرغبة ال�سادقة بني اأطراف الأزمة يف الو�سول اإىل الت�سوية املر�سية من خالل احلوار 
البناء الذي دعت اإليه َدوَلة َقَطر ومل ت�ستجب له الدول املعنية حتى الآن. يف حال الو�سول اإىل نتائج مر�سية يتم التفاق 

على الآلية التي يتم من خاللها بحث التعوي�سات امل�ستحقة لدولة َقَطر وموؤ�س�ساتها العتبارية التي اأ�سابها ال�سرر.

ي�ساف اإىل ما �سبق اأن لدولة َقَطر احلق يف اللجوء اإىل املنظمات الدولية، وفًقا للمادة 33 من ميثاق الأمم املتحدة، مثل 
ار متثل ن�سف عدد اأع�سائه،  جمل�س التعاون لدول اخلليج العربّية الذي يعرتيه العديد من ال�سعوبات، لكون دول احِل�سَ
وجامعة الدول العربية وفًقا لن�س املادة 5 من ميثاقها، اإل اأنها هي الأخرى تت�سم بال�سعف وعدم القدرة على احتواء الأزمة 
ار ُيعد اإخالًل  منذ تفجرها، ومنظمة الأمم املتحدة من خالل حتريك املو�سوع اأمام جمل�س الأمن الدويل بو�سف �سلوك احِل�سَ

بال�سلم والأمن الدوليني، على النحو الذي اأ�سلفناه �سابًقا. 

 حتريك امل�سوؤ�لية الد�لية جتاه د�ل احِل�َسار ب�ساأن انتهاكات حقوق االإن�سان . 2
يتمثل ذلك من خالل تقدمي �سكوى اإىل املجل�س الدويل حلقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، تت�سمن بياًنا وافًيا بالوقائع 
ار التي مار�ستها تلك الدول، املت�سمنة انتهاكات حلقوق الإن�سان وحرياته  وامل�ستندات ملا ترتب على قرار واإجراءات احِل�سَ
الأ�سا�سية باملخالفة للمواثيق الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان على النحو الذي بيناه �سابًقا، وذلك للتحقيق يف تلك 

النتهاكات لكي تكون اأ�سا�ًسا للمطالبة بالتعوي�س عن الأ�سرار التي حلقت بدولة َقَطر.

اتخاذ االإجراءات الق�سائية الد�لية جتاه الد�ل املحا�سرة. 3
تتمثل يف اللجوء اإىل ما يعرف بالتحكيم الدويل، اإل اأن هذا الإجراء يتطلب اتفاق اأطراف النزاع على التحكيم، اإما مبقت�سى 
ا يتطلب اتفاًقا بني اأطراف  تعهد �سابق اأو اتفاٍق لحق لن�سوب النزاع،57 اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية، وهو اإجراء اأي�سً
النزاع؛ اإما �سابق اأو لحق لن�سوب النزاع، اأو وجود ت�سريحات بقبول الخت�سا�س الإجباري للمحكمة وفًقا للمادة 	3 من 
ار،  النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية. يكن لدولة َقَطر رفع الدعوى اأمام املحكمة، من دون انتظار موافقة دول احِل�سَ
ويف هذه احلالة تقوم املحكمة باإبالغ الدول بذلك، وتطلب منها حتديد موقفها بقبول املثول اأو رف�سه. يف حال تعذر ذلك 
ار من �ساأنها  يجوز لدولة َقَطر، قبل حتريك الدعوى اأمام املحكمة، اأن تدعو جمل�س الأمن اإىل النظر يف اأن اأزمة دول احِل�سَ
تهديد ال�سلم والأمن الدوليني، وتطلب من املجل�س – اإن مل ُيوؤخذ يف احل�سبان اتخاذ اإجراءات وفق الف�سل ال�سابع من 
ميثاق الأمم املتحدة – اأن يدعو اأطراف النزاع اإىل عر�سه على حمكمة العدل الدولية وفًقا لن�س املادة 	3/3 من الف�سل 
ار َقاُنونًيا و�سيا�سًيا، وغالًبا ما يدفعها اإىل قبول الذهاب اإىل حمكمة العدل.  ال�ساد�س من امليثاق، الأمر الذي يحرج دول احِل�سَ
حدث هذا من قبل يف النزاع الذي ثار بني بريطانيا واألبانيا يف نهاية اأربعينيات القرن املا�سي، اإذ كانت األبانيا ترف�س 
اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية، لكنها امتثلت بعد ذلك وفًقا لقرار جمل�س الأمن ووفًقا للف�سل ال�ساد�س من امليثاق 58.

جدير بالذكر اأن ما يقدم من طلبات اإىل حمكمة العدل الدولية ينح�سر يف طلب التعوي�س عن الأ�سرار املادية والأدبية التي 
ار وتبعاتها يف �سوء املرجعيات الدولية ال�سابق الإ�سارة اإليها. وَلة جراء قرار املقاطعة واإجراءات احِل�سَ حلقت بالَدّ

ْ�يّل، جملة �سيا�سات عربية، العدد 28، �سبتمرب 2017، �س.  	5. حممد بن عبد العزيز اخلليفي، االأبعاد الَقاُنونَيّة لقرار د�ل احِل�َسار يف �سوء الَقاُنون الَدّ
.38-28

ْ�يّل، دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 	200، الطبعة الأوىل، �س. 71. 57. اإبراهيم حممد العناين، اللجوء اإىل التحكيم الَدّ
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�لَيّة الد�لية �سد د�ل احِل�َسار رابًعا: اآثار املَ�ْسوؤُ
ا�ستقر الفقه والق�ساء الدوليان على اأن التعوي�س يف اإطار امَل�ْسوؤُولَيّة الدولية يتخذ ثالث �سور؛58 الأوىل: التعوي�س العيني: وهو 
اإعادة الأمور اإىل ما كانت عليه من قبل، مثل اإعادة الأموال التي تكون قد �سودرت بدون وجه حق من الأجانب، اأو اإعادة 
بناء عقار مت هدمه بال�سكل اأو بالأو�ساع التي كان عليها قبل وقوع الفعل غري امل�سروع، الثانية: هي التعوي�س املايل؛ ويتم 
عن طريق دفع مبلغ معني من املال لتعوي�س ال�سرر الناجت عن الفعل غري امل�سروع، ويتعني اأن يكون املبلغ املقدم كتعوي�س 
يعادل وي�ساوي ما اأ�ساب ال�سخ�س امل�سرور من اأ�سرار مادية ومعنوية، على حد �سواء، ويعد هذا ال�سكل من التعوي�س ال�سورة 
ال�سائدة يف املمار�سات الدولية، خا�سة اأن التعوي�س العيني قد ل يكون متاًحا يف كثري من احلالت، ويتم يف العادة حتديد 
مقدار التعوي�س بالتفاق بني الأطراف ذات العالقة، واإذا مل يتم التفاق على ذلك؛ فاإن لالأطراف احلق يف اللجوء اإىل 
التحكيم اأو الق�ساء الدويل، حمكمة العدل الدولية، لتحديد ذلك، اأما الثالثة والأخرية: فهي الرت�سية، التعوي�س املعنوي، 
ا مادًيا مبا�سًرا، ويتم ذلك عن طريق تقدمي اعتذار ر�سمي  وتكون يف الأحوال التي ل يرتب فيها الفعل غري امل�سروع �سررًّ

وَلة.59 لها، عن طريق التعبري عن الأ�سف، اأو اإبداء الندم عن الفعل غري امل�سروع، الذي �سدر من جانب الَدّ

ار قد تع�سفت يف ا�ستعمال حقها ال�سيادي الذي تدعيه عندما اأقدمت على اتخاذ الإجراءات  يت�سح مما �سبق اأن دول احِل�سَ
الق�سرية الأحادية امل�سار اإليها والتي جنم عنها اإحلاق اأ�سرار كبرية حاقت بدولة َقَطر ومواطنيها واملقيمني فيها، وطالت كافة 
مناحي احلياة، وهو ما يرتتب عليه م�ساءلة تلك الدول وفًقا لأحكام القانون الدويل ومبادئ امل�سوؤولية الدولية. مع التنويه اأن 
امل�سوؤولية تنح�سر يف التعوي�س عن الأ�سرار التي حلقت بدولة َقَطر نتيجة النتهاكات واخلروقات التي ارتكبتها تلك الدول 

ادَيّة واِلجتَماعَيّة وال�سيا�سَيّة وغريها، وذلك على النحو الذي اأ�سلفنا ذكره.  واأثرت �سلًبا يف كافة مناحي احلياة القت�سَ

خامتة
ار َدوَلة َقَطر من منظور املواثيق الدولية وامل�سوؤولية املرتتبة عليه، وذلك من خالل ثالثة  تناولنا فيما �سبق مو�سوع ِح�سَ
ار يف القانون الدويل، وعما اإذا  ار يف القانون الدويل واآثاره، وتعر�سنا فيه لتعريف احِل�سَ مباحث؛ الأول: عن مفهوم احِل�سَ
ار على َدوَلة َقَطر؛  ار، ثم اآثار احِل�سَ اًرا اأم مقاطعة، كما ا�ستعر�سنا بع�س النماذج الدولية للِح�سَ كانت حالة َقَطر ُتعد ِح�سَ
ار دولة َقَطر ومدى انتهاكه املواثيق الإقليمية والدولية، وتطرقنا فيه لأهم املواثيق الإِقليمَيّة  تناولنا يف املبحث الثاين ِح�سَ
ار، ومنها َمَواِثيق ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان، وامَلَواِثيق املعنية مبواجهة الإرهاب؛ يف حني  والدولية التي انتهكها احِل�سَ
ار، من حيث املفهوم، وال�سروط، والإجراءات  ا�ستعر�سنا يف املبحث الثالث والأخري امل�سوؤولية القانونية الدولية لدول احِل�سَ

ار.  القانونية الدولية التي يجوز لدولة َقَطر اتخاذها جتاه دول احِل�سَ
 

من  العديد  اإىل  واأّدت  َقَطر،  َدوَلة  على  ار  احِل�سَ دول  مار�ستها  التي  القا�سية  واخلروقات  النتهاكات  �سبق  فيما  اأو�سحنا 
ادَيّة واِلجتَماعَيّة وال�سيا�سَيّة وغريها، خمالفني بذلك  التداعيات على املجتمع الَقَطري واملقيمني فيه، يف �ستى املجالت القت�سَ
اأحكام الَقاُنون الدويل العام وكافة املواثيق الدولية والإِقليمَيّة التي تتمتع تلك الدول بع�سويتها، ووالتي ُترتب على كاهلها 

احرتام �سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل يف �ساأنها الداخلي، واأن تقوم بتنفيذ تلك اللتزامات بح�سن نية.

وقد خُل�ست الدرا�سة اإىل النتائج والتو�سيات التالية:
اأ�اًل: النتائج

ار خالفت اأحكام وقواعد الَقاُنون الدويل وكافة امَلَواِثيق الدولية والإقليمية التي هي اأع�ساء فيها، وخا�سة . 1 اأن دول احِل�سَ
فيما يتعلق مببداأ عدم التهديد با�ستخدام القوة اأو ا�ستعمالها يف العالقات الدولية، وعدم التدخل يف ال�ساأن الداخلي اأو 

ْ�يّل العام، مرجع �سابق، �س. 	309-30. 58. خملد الطراونة، الَقاُنون الَدّ
59. املرجع ال�سابق، �س. 307.
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امل�سا�س بال�سيادة الوطنية للدول الأخرى.
ار جتاوزت ب�سلوكها قواعد النظام الَقاُنوين الدويل بعدم اتباعها الإجراءات ال�سلمية لت�سوية النزاعات . 2  اأن دول احِل�سَ

والأزمات الدولية التي دعت اإليها َقَطر من خالل احلوار البناء.
ار اأثر �سلًبا على معطيات التعاون الإقليمي والدويل يف مواجهة الإرهاب واملنظمات الإرهابية وما . 3 اأن �سلوك دول احِل�سَ

متوج به ال�ساحتني الدولية والإِقليمَيّة يف الوقت الراهن.
ار جتاه دولة َقَطر متثل انتهاًكا لل�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان خا�سة فيما يتعلق بحقوق حرية . 4 اأن ت�سرفات دول احِل�سَ

الراأي والتعبري والتنقل والتعليم ومّل �سمل الأ�سرة.
وَلة على امل�ستوى الدويل.. 5 ار َدوَلة َقَطر يثل تعدًيا على حقوقها املادية واملعنوية، وم�سا�ًسا بقدر ومكانة الَدّ اأن ِح�سَ
ار ومطالبتها . 	 اأنه يحق لدولة َقَطر حتريك امل�سوؤولية الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف م�ساءلة دول احِل�سَ

بالتعوي�س املنا�سب حلجم ما تكبدته من اأ�سرار مادية ومعنوية واأدبية.
ار ل يجوز لها اأن تطلب مد �سلطان قوانينها الداخلية اأو تف�سرياتها على اأي من الدول الأخرى، ملخالفة . 7  اأن دول احِل�سَ

ذلك اأحكام وقواعد الَقاُنون الدويل العام ومبادئه.

ثانًيا: التو�سيات
التحرك العاجل من قبل اجلهات املعنية بدولة قطر يف كافة امل�سارات الدولية والإقليمية واملحاكم الدولية لرفع احل�سار . 1

املفرو�س على دولة قطر.
توثيق كافة النتهاكات التي وقعت من قبل دول احل�سار واإخطار كافة اجلهات املعنية الدولية اأو الإقليمية اأو احلكومات . 2

املختلفة بها، ل�سمان احل�سول على التعوي�س العادل لدولة قطر ومواطنيها.
تفعيل دور الو�ساطة العربية حتت مظلة جامعة الدول العربية يف حماولة اإنهاء الأزمة وتغليب احلكمة وامل�سالح املتبادلة . 3

ووحدة الدم وامل�سري التي جتمع كافة ال�سعوب العربية.
تفعيل دور املكتب الإعالمي بجامعة الدول العربية يف التوا�سل مع و�سائل الإعالم العربية احلكومية واخلا�سة ومنا�سدتها . 4

بعدم تاأجيج ال�سراعات اأو الختالفات بني الدول املعنية، واأن تلتزم يف براجمها بالتوجه نحو مل ال�سمل العربي والبناء 
وحتقيق امل�ساحلة.

وحل . 5 املنازعات  ت�سوية  ب�ساأن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي  النظام  من  العا�سرة  املادة  ن�س  تفعيل 
اخلالفات التي تن�ساأ بني دول املجل�س، وهو ما اأ�سار اإليه �سمو اأمري َدوَلة الكويت يف ختام القمة اخلليجية الثامنة 

والثالثني التي ُعقدت بدولة الكويت بتاريخ 5 دي�سمرب 2017م.
منا�سدة منظمة الأمم املتحدة بو�سع اآليات تنفيذية ملزمة متنع اإقدام الدول على اأي �سلوكيات اأو ت�سرفات �سد بع�سها . 	

البع�س يكون من �ساأنه التدخل يف ال�ساأن الداخلي اأو وقوع اأ�سرار على ال�سعوب.
منا�سدة منظمة الأمم املتحدة ب�سرورة ت�سكيل هيئة تنفيذية عامة تخت�س مبراقبة مدى التزام الدول بتعهداتها املتعلقة . 7

باحرتام قواعد الَقاُنون الدويل ومبادئه يف اإطار العالقات الدولية.
ار . 8 يف حال ف�سل كافة جهود الو�ساطة لت�سوية الأزمة، يحق لدولة َقَطر حتريك اإجراءات امل�سوؤولية الدولية جتاه دول احِل�سَ

يف �سوء انتهاكاتهم للمواثيق الدولية والإقليمية وما نتج عن ذلك؛ من اأ�سرار مادية ومعنوية اأ�سابت الدولة واملجتمع 
الَقَطري واملقيمني فيه.
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املراجع
اأ�اًل: املراجع العربية

القوانني �الت�سريعات الداخلية:
 20 بتاريخ  ال�سادر  الإرهابية،  اجلرائم  مكافحة  �ساأن  يف   ،2014 ل�سنة   1 رقم  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الحتادي  الَقاُنون 

اأغ�سط�س 2014.

الت�سريع الَقَطري ب�ساأن مكافحة الإرهاب لعام 2004.

الت�سريع امل�سري ب�ساأن مكافحة الإرهاب رقم 97 ل�سنة 1992.

املََواِثيق �القرارات الد�لية:
ميثاق الأمم املتحدة، وقع يف 	2 يونيو 1945.

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 1948.

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سَيّة 		19.

ادَيّة واِلجتَماعَيّة والثقافية 		19. العهد الدويل للحقوق القت�سَ

اتفاقية جنيف 1937 اخلا�سة مبنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية �سد الدول.

اتفاقية �سنة 1970 ملكافحة ال�ستيالء غري امل�سروع على الطائرات.

اتفاقية �سنة 1973 ملنع اجلرائم املرتكبة �سد الأ�سخا�س املتمتعني بحماية دولية.

اتفاقية �سنة 1979 ملناه�سة اأخذ الرهائن.

اتفاقية �سنة 1980 للحماية املادية للمواد النووية.

اتفاقية �سنة 1988 لقمع الأعمال غري امل�سروعة املوّجهة �سد �سالمة املالحة البحرية.

اتفاقية �سنة 1991 ب�ساأن متييز املتفجرات البال�ستيكية بغر�س ك�سفها.

التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، ل�سنة 1997.

التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي ل�سنة 2005.

اتفاقية عام2010 لقمع الأفعال غري امل�سروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل.
قرار حمكمة العدل الدولية يف ق�سية مقتل الكونت برنادوت، 1949.

الأمم املتحدة- مبادئ تدري�س حقوق الإن�سان، نيويورك، 1989.

املََواِثيق االإِقليمَيّة:



املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�ص باحل�شار، دار ن�شر جامعة قطر52

ميثاق جامعة الدول العربية، تاأ�س�ست مبوجب بروتوكول الإ�سكندرية، يف 22 مار�س 1945.

ميثاق جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، تاأ�س�س يف 25 مايو 1981.

ادَيّة جلول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لعام 2001 اقرها املجل�س الأعلى يف دورته الثانية والع�سرين، م�سقط،  التفاقية القت�سَ
دي�سمرب، 2001.

ادَيّة املوحدة، اأقرها املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثانية، نوفمرب 1981. التفاقية القت�سَ

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان، �سدر عن جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة، تون�س، يف 23 مايو 2004، ودخل حيز النفاذ 
يف 	1 مار�س 2008.

التفاقية الأمنية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب لعام 2004.

اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، �سدر يف ختام الدورة 35 للمجل�س الأعلى بدول جمل�س التعاون، الدوحة،9 
دي�سمرب 2014.

التفاقية الأوربية ملكافحة الإرهاب 1977.

امل�سادر الثانوية:
الكتب

العناين اإبراهيم، النظام الد�يل يف مواجهة االأزمات �الكوارث، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة 2013، الطبعة الأوىل(.

العناين اإبراهيم، اللجوء اإىل التحكيم الد�يل، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 	200، الطبعة الأوىل(.

اأبو الوفا اأحمد، الَقاُنون الد�يل العام، )دار النه�سة العربّية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 1995، الطبعة الأوىل(.

اأبو الوفا اأحمد، الو�سيط يف الَقاُنون الد�يل العام، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2004، الطبعة الأوىل(.

عز الدين اأحمد جالل، االإرهاب �العنف ال�سيا�سي، )دار احلرية للطباعة والن�سر، القاهرة، 	198، الطبعة الأوىل(.

ابن مَنْظُورجمال الدّين حممد بن مكرم، ل�سان اللّ�سان: تهذيب ل�سان العرب، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1993، الطبعة الأوىل(.

غالن جريهارد فان، الَقاُنون بني االأمم، )الطبعة الثانية، من�سورات دار اجليل، بريوت، 1970(، تعريب عبا�س العمر.

الأمم  برنامج  الأوىل(،  الطبعة   ،2003 )القاهرة،  االإن�سان،  �مبادئ حقوق  امل�سري  الَقاُنوين  النظام  درا�سة عن  �سيد،  �سناء  خليل 
املتحدة الإمنائي. 

عامر �سالح الدين، املقا�مة ال�سعبية يف الَقاُنون الد�يل العام، )دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، الطبعة الأوىل(.
عامر �سالح الدين، مقدمة لدرا�سة الَقاُنون الد�يل العام، )دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة، 2003، الطبعة الأوىل(.

�لَيّة الد�لية عن امل�سا�ص ب�سالمة البيئة البحرية، )1990(، الطبعة الأوىل، ر�سالة دكتوراه، جامعة القاهرة.  ها�سم �سالح، املَ�ْسوؤُ

للن�سر  العربية  النه�سة  )دار  املقارنة،  �الت�سريعات  الد�لية  املََواِثيق  �سوء  االإرهاب يف  لظاهرة  الَقاُنونَيّة  املواجهة  �سكرعبدال�سمد، 
والتوزيع، القاهرة، 	 نوفمرب 2018، الطبعة الأوىل(.
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