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قــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان إن قــرار قطــع العالقــات مــع قطــر بصيغتــه 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــيما اململك ــدول، وال س ــن ال ــة م ــه مجموع ــذي اتخذت ــة، وال الحالي

ــن  ــري ىلع املواطني ــكل جوه ــر بش ــن، يؤث ــة البحري ــدة ومملك ــة املتح ــارات العربي واإلم

املدنييــن يف الــدول املذكــورة فضــاًل عــن قطــر، حيــث يــؤدي إلــى تشــتيت مئــات العائالت 

ويضــرب يف صميــم العديــد مــن الحقــوق العماليــة والتعليميــة وحقــوق امللكيــة والحــق 

يف التعبيــر لعــدد كبيــر مــن املواطنيــن القطرييــن املقيميــن يف الــدول الثــالث فضــاًل 

عــن مواطنــي الــدول الثــالث املقيميــن يف قطــر.

وأوضــح املرصــد الحقوقــي الدولــي أن قيــام الســعودية واإلمــارات والبحريــن بإعطــاء 

القطرييــن املقيميــن فيهــا مهلــة قصيــرة ملغادرتهــا، وقيــام البلــدان الثالثــة إياهــا بإجبــار 

مواطنيهــا املقيميــن يف قطــر ىلع مغادرتهــا والعــودة إلــى بالدهــم تحــت طائلــة 

ــدول  ــآالف املواطنيــن مــن ال ــد مــن الحقــوق الخاصــة ب ــات، مــّس العدي ــد بالعقوب التهدي

املذكــورة، مشــيرًا إلــى أنــه أجــرى العديــد مــن املقابــالت الخاصــة مــع عشــرات العالقيــن 

ــر ىلع  ــكل كبي ــا بش ــن تأثيره ــوري، وتبي ــر وف ــكل مباش ــرارات بش ــذه الق ــروا به ــن تأث الذي

عــدد مــن حقوقهــم األساســية.

◊ تشتيت العائالت:

ولفــت املرصــد األورومتوســطي إلــى وجــود 6474 ُأســرة ســوف تتشــتت بســبب القــرار جــراء 

حمــل أحــد األبويــن للجنســية القطريــة مــع حمــل اآلخــر جنســية إحــدى الــدول الخليجيــة 

الثالثــة، مــا يعطــي أحدهمــا الحــق يف البقــاء يف البــالد فيمــا ُيجبــر اآلخــر ىلع مغاردتهــا، 

ويتشــتت األطفــال بينهمــا، دون وجــود أي مســوغات تبــرر هــذا الفعــل. وبموجــب قوانيــن 

ــا، وال  ــيتها ألطفاله ــح جنس ــرأة أن تمن ــتطيع امل ــة، ال تس ــدان املعني ــية يف البل الجنس

يســمح عمومــا بقبــول الجنســيات املزدوجــة، مــا يعنــي -يف ظــل القــرار الحالــي- أن أحــد 

األبويــن ســيكون مضطــرًا لتــرك عائلتــه.
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وقالــت إحــدى النســاء القطريــات، وهــي متزوجــة مــن مواطــن إماراتــي وتعيــش معــه يف 

اإلمــارات إن الســلطات اإلماراتيــة أبلغتهــا بضــرورة مغــادرة البــالد خــالل 14 يومــا، وهــي ال 

ــاء  ــارات أو البق ــادرة اإلم ــا و مغ ــرك زوجه ــن ت ــرة بي ــت متحي ــث بات ــا اآلن حي ــم مصيره تعل

فيهــا بصــورة مخالفــة.

مواطنــة قطريــة تبلــغ مــن العمــر 29 عامــا قالــت لباحثــي املرصــد األورومتوســطي إنهــا 

متزوجــة مــن مواطــن بحرينــي وكانــا يعيشــا ســوية يف دولــة قطــر، وعقــب قــرار البحريــن 

مقاطعــة قطــر وإبالغهــا املواطنيــن البحرينييــن بوجــوب مغــادرة قطــر عــاد زوجهــا إلــى 

مملكــة البحريــن، وهــو يواجــه اآلن مشــكلة يف تســجيل مولودتهمــا يف البحريــن لحاجتــه 

ــا  ــول عليه ــه الحص ــدم قدرت ــن وع ــة يف البحري ــفارة القطري ــن الس ــادات م ــض االعتم لبع

نتيجــة إغــالق مكتــب الســفارة القطريــة فيهــا.

أمــا محمــد جابــر، وهــو مواطــن ســعودي يقيــم مــع ذويــه يف قطــر، فقــال لباحثــي املرصد 

ــام يف  ــد الع ــفى حم ــويف يف مستش ــية، ت ــعودي الجنس ــده، س ــطي إن وال األورومتوس

قطــر منــذ ثالثــة أيــام، وتعــذر نقــل جثتــه إلــى الســعودية لدفنهــا هنــاك بســبب إغــالق 

الســعودية للحــدود مــع قطــر.

6474 ُأســرة خليجيــة ســوف تتشــتت بســبب القــرار جــراء حمــل أحــد األبويــن 

ــة  ــدول الخليجي ــدى ال ــية إح ــر جنس ــل اآلخ ــع حم ــة م ــية القطري للجنس

الثالثــة األخــرى.

ــذي  ــده، وال ــة وال ــل جث ــية، نق ــعودي الجنس ــر، س ــد جاب ــتطع محم ــم يس ل

تــويف قبــل ثالثــة أيــام، مــن قطــر إلــى الســعودية لدفنهــا هنــاك، بســبب 

إغــالق الســعودية للحــدود مــع قطــر.
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ــه  ــارة والدت ــه لزي ــع ابن ــى الدوحــة م ــا، جــاء إل ــره 27 عام ــي )ح .ع(، وعم املواطــن البحرين

ــن  ــى البحري ــه إل ــا مع ــوي اصطحابه ــة، وكان ين ــية القطري ــل الجنس ــي تحم ــّنة والت املس

حيــث كبــرت يف الســن وال تســتطيع العيــش لوحدهــا، لكنــه اآلن ال يســتطيع فعــل ذلــك 

ــا ال  ــا، كم ــول أراضيه ــن دخ ــن م ــن القطريي ــع املواطني ــن من ــة البحري ــرار مملك ــبب ق بس

ــرار. ــر ذات الق ــر ىلع إث ــى قط ــة إل ــه البحريني ــتقدام زوجت ــتطيع اس يس

ــا، والــذي يحمــل الجنســية الســعودية، مــع باحــث األورومتوســطي،  وتحــدث )م.م( 47 عاًم

عــن معاناتــه، وقــال وهــو يبكــي: »أنــا أعيــش مــع زوجتــي القطريــة و3 بنــات يف الدوحــة، 

وهــذا القــرار يعنــي أننــي ســأنفصل عــن زوجتــي، وأعــود ببناتــي الثــالث إلــى الســعودية، 

وأتــرك زوجتــي يف قطــر«. وتســاءل: »ألــم يفّكــر مــن أخــذ هــذا القــرار بنــا؟ أم يخطــر ببالــه 

التشــابك يف العالقــات األســرية بيــن أفــراد العائلــة الخليجيــة الواحــدة؟«.

◊ هدم الحقوق العمالية وتقييد امُللكيات:

ــة آلالف  ــوق العمالي ــر ىلع الحق ــكل مباش ــر بش ــرار أث ــطي إن الق ــد األورومتوس ــال املرص وق

املوظفيــن وعائالتهــم. حيــث أن 1954 موظفــا وعامــاًل يف القطاعيــن الحكومــي والخــاص 

يف قطــر مــن حملــة الجنســيات الســعودية أو اإلماراتيــة أو البحرينيــة، ســيكونون مجبريــن 

ىلع االســتقالة وتــرك عملهــم يف غضــون العشــرة أيــام القادمــة، مــا يؤثــر بشــكل جوهــري 

ىلع حقوقهــم العماليــة، كمــا أن معظــم هــؤالء يرتبطــون بأســرهم التــي تقيــم معهــم يف 

ــة، حيــث يقيــم يف قطــر مــا  قطــر وربمــا يــدرس أبناؤهــم يف معاهــد ومــدارس يف الدول

مجموعــه 11387 شــخصا مــن حملــة جنســيات إحــدى الــدول الثالثــة، وهــؤالء كلهــم ســيكونوا 

مجبريــن ىلع مغــادرة البــالد والعــودة إلــى بلدانهــم ســريعا وتحــت طائلــة العقــاب.

األمــر ذاتــه ينطبــق ىلع مئــات آخريــن ممكــن يملكــون شــركات ومصالــح تجاريــة يف قطــر مــن 

مواطنــي اإلمــارات والســعودية والبحريــن، حيــث ســيكبدهم هــذا القــرار خســائر بســبب غيابهــم 

ــك  ــه كذل ــع تحت ــد يق ــذي ق ــر ال ــو الخط ــة. وه ــات تجاري ــم بالتزام ــا إخالله ــم وربم ــن مصالحه ع

القطريــون الذيــن يقيمــون يف البلــدان الثالثــة ويعملــون فيهــا أو يملكــون فيهــا شــركات خاصــة.
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ــا(، وهــو ســعودي الجنســية ويعمــل ويعيــش يف  ويف هــذا الســياق، قــال )ح.ع( )32 عاًم

الدوحــة مــع زوجتــه القطريــة، إن القــرار األخيــر يعنــي تركــه لعملــه الــذي مكــث فيــه منــذ 

13 عامــا واضطــراره للعــودة مــع أبنائــه إلــى الســعودية دون زوجتــه.

ويف إفادتــه لألورومتوســطي، قــال املواطــن القطــري )س.ف( ويبلــغ مــن العمــر 30 عاما، إنه 

يملــك 50 رأســا مــن اإلبــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، وهنــاك أربعــة عمــال متواجدون 

يف اململكــة ىلع كفالتــه، ولــن يســتطيع اآلن الذهــاب إلــى الســعودية ملتابعــة أعمالــه، 

ــم  ــحب إقامته ــوف تس ــعودية س ــت الس ــا كان ــال وإذا م ــع العم ــيحصل م ــاذا س ــدري م وال ي

وتجبرهــم ىلع العــودة إلــى قطــر، مــا يعنــي تهديــد مشــروعه التجــاري بالكامــل.

وعّبــر املواطــن القطــري )ح.ن( )39 عاًمــا(، عــن قلقــه البالــغ نتيجــة الخســائر التــي ســوف 

تلحــق بــه فيمــا يخــص العقــارات التــي يملكهــا يف الشــارقة وعجمــان، وتقــدر بمالييــن 

الريــاالت، حيــث لــن يســتطيع الوصــول إلــى أمالكــه هنــاك. وأضــاف: »كنــت اشــتريت تذكــرة 

ســفر قبــل بــدء األزمــة ىلع متــن الخطــوط اإلماراتيــة، ثــم وصلنــي منهــم بريــد إلكترونــي 

ــا  ــي. وعندم ــو ظب ــة وأب ــار الدوح ــن مط ــل بي ــف العم ــبب توق ــي بس ــاء رحلت ــول بإلغ يق

حاولــت الســفر عبــر طــرق أخــرى لــم أســتطع بســبب حملــي للجنســية القطريــة«. 

◊ ضربة قاسية لطالب الجامعات:

وأوضــح املرصــد األورومتوســطي أن للقــرار تأثيــرًا ســلبيا ىلع 706 طالبــا يدرســون يف 

قطــر مــن الــدول الخليجيــة الثالثــة، التــي قطعــت عالقاتهــا الدبلوماســية بالدوحــة. حيــث 

ــتهم  ــام دراس ــن إتم ــة- م ــودة الفوري ــم ىلع الع ــم دوله ــا أجبرته ــؤالء -إذا م ــن ه ــن يتمك ل

ــة جنســيات إحــدى  ــا مجموعــه 11387 شــخصا مــن حمل ــم يف قطــر م يقي

الــدول الثالثــة، وهــؤالء كلهــم ســيكونوا مجبريــن ىلع مغــادرة البــالد 

ــاب. ــة العق ــت طائل ــريعا وتح ــم س ــى بلدانه ــودة إل والع
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الجامعيــة، خصوصــا يف ظــل قــرار تلك 

الــدول بفــرض عقوبــات تصــل للســجن 

مواطنيهــا  ىلع  املاليــة  والغرامــة 

الذيــن قــد يــزورون دولــة قطــر أو الذين 

يبقــون فيهــا خالفــا للحظــر. 

ويف املقابــل، ســيكون الطــالب القطريــون يف جامعــات الســعودية والبحريــن واإلمــارات 

ــاء  ــن ىلع البق ــودوا قادري ــن يع ــث ل ــات، حي ــك الجامع ــجيلهم يف تل ــاء تس ــة إللغ عرض

ــوم  ــوف تق ــة، س ــدة طويل ــم مل ــتمر غيابه ــا اس ــا، وإذا م ــون فيه ــي يدرس ــالد الت يف الب

جامعاتهــم بفصلهــم، كمــا هــو مــا معــروف يف أنظمــة التعليــم، أو ســيكونوا مضطريــن - 

إذا ســمح النظــام التعليمــي بذلــك – إلــى تأجيــل دراســتهم للفصــل القــادم ىلع أمــل أن 

ُتحــل املشــكلة إلــى ذلــك الحيــن.

وقــال أحــد الطــالب القطرييــن، والــذي يــدرس الرياضيــات يف البحريــن، إن جميــع دروســه 

ــار  ــرار يف 5 أي ــدور الق ــد ص ــوري بع ــر ف ــت بأث ــد ألغي ــنة ق ــة الس ــن لبقي ــة البحري يف دول

ــنة  ــل س ــة قب ــى الدوح ــاء إل ــه كان ج ــن إن ــالب اإلماراتيي ــد الط ــر أح ــاري. وذك ــو( الج )ماي

إلكمــال دراســاته العليــا يف العلــوم السياســية، وهــو اآلن مضطــر للمغــادرة إلــى اإلمــارات، 

ــة. ــى الدوحــة الســتكمال ســنته الثاني ــدري متــى سيســتطيع العــودة إل وال ي

◊ التجريم ملجرد إبداء الرأي وإظهار التعاطف:

ولفــت األورومتوســطي إلــى أن قــرار الســلطات الحاكمــة يف الــدول الخليجية الثالثــة بتجريم 

ــرأي والتعبيــر«. وأشــار  إظهــار التعاطــف مــع دولــة قطــر »يمثــل خرقــا معيبــا للحــق يف ال

يف هــذا الســياق إلــى أن مــا ُنشــر مــن تصريحــات ُنســبت للنائــب العــام لدولــة اإلمــارات 

ــداء التعاطــف  العربيــة املتحــدة، املستشــار حمــد ســيف الشامســي، اعتبــر فيهــا أن »إب

ــون  ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يمثــل جريمــة يعاقــب عليهــا القان ــة قطــر عب مــع دول

ــا  ــم«، وم ــف دره ــن 500 أل ــل ع ــي ال تق ــة الت ــنة، وبالغرام ــن 3-15 س ــت م ــجن املؤق بالس

نشــرته وســائل إعــالم ســعودية تتبــع للدولــة تشــير إلــى أن هــذا التعبيــر يمكــن اعتبــاره 

لــن يتمكــن 706 طالبــا يدرســون 

يف قطــر مــن الــدول الخليجيــة 

دراســتهم  إتمــام  مــن  الثالثــة 

الجامعيــة
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جريمــة مــن جرائــم اإلنترنــت، فضــاًل عــن تهديــد وزارة الداخليــة البحرينيــة بمعاقبــة مــن 

يظهــر التعاطــف مــع الســلطات القطريــة بالســجن ملــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات.

ــة  ــاء نتيج ــه ج ــراره بأن ــي لق ــام اإلمارات ــب الع ــر النائ ــى أن تبري ــطي إل ــّوه األورومتوس ون

ــة  ــدول الخليجي ــارات وعــدد مــن ال ــال مســؤولة ضــد اإلم ــة وال لـــ »سياســات قطــر العدائي

والعربيــة«، هــو تبريــر غيــر مقبــول، ألن هــذا القــرار لــن يمــس ســوى املواطنيــن املدنييــن 

الذيــن يمكــن أن يبــدوا رأيهــم إزاء األحــداث املســتجدة، ، وهــو يمثــل خروجــا عــن الغايــات 

التــي ُوضــع لهــا قانــون جرائــم اإلنترنــت واملعلومــات، وتوســعا يف قواعــد التجريــم 

والعقــاب لغايــات سياســية، فضــاًل عــن تعارضــه مــع الدســتور اإلماراتــي ذاتــه، ومخالفتــه 

ــة إال بنــص«، حيــث ال يجــوز  ــون الجنائــي »ال جريمــة وال عقوب ــدأ املعــروف يف القان للمب

ــون.  ــا يف القان ــم فعــل ليــس مجرَّم ــب العــام تجري للنائ

ــأي قيــود تعســفية ىلع  ــر الدوليــة ال تســمح ب وقــال املرصــد األورومتوســطي إن املعايي

املحتــوى املنشــور صحفًيــا أو إلكترونًيــا، إال يف أضيــق الحــاالت، كالقــدح والذم والتشــهير أو 

تمثيــل تهديــد حقيقــي لألمــن، وبالتالــي فــإن التجريــم ومعاقبــة النــاس ىلع مجــرد إبــداء 

ــلطات  ــا الس ــه. داعي ــرر ل ــفيا ال مب ــدًا تعس ــل تقيي ــرف أو ذاك يمث ــذا الط ــع ه ــف م التعاط

يف الــدول الخليجيــة الثالثــة إلــى تجنــب الدعــوات القائمــة ىلع الكراهيــة، وصــون حــق 

املواطنيــن يف التعبيــر عــن رأيهــم بحريــة واعتنــاق اآلراء دون مضايقــة.

ــن،  ــارات والبحري ــعودية واإلم ــان، دول الس ــوق اإلنس ــطي لحق ــد األورومتوس ــب املرص وطال

ــلبية  ــار الس ــن اآلث ــب املدنيي ــا يجن ــا بم ــريعة وتعديله ــورة س ــا بص ــة قرارته ــى مراجع إل

لهــذه القــرارات ويوقــف انتهــاك حقوقهــم. وقالــت ميــرة بشــارة، املستشــارة القانونيــة يف 

تجريم إبداء 

التعاطف مع 

قطر

يف اإلمارات: السجن حتى 15 عاما وغرامة ال تقل عن 500 ألف درهم 

يف السعودية: يمثل جريمة من جرائم اإلنترنت

يف البحرين: السجن حتى 5 أعوام
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املرصــد: »إن املطلــوب مــن الــدول املذكــورة االلتــزام بتعهداتهــا بموجــب العهــد الدولــي 

ــة  ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــية، والعه ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق الخ

واالجتماعيــة والثقافيــة، حيــث يجــب تجنيــب الســكان تأثيــرات القــرارات السياســية وحماية 

حقوقهــم العماليــة واألســرية وحقهــم يف التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة«.
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