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 مقدمة

، بل امل يفرضاااو  واسااا  نتهك فيه حقوق اإلنسااايف  يف قوت وتن حر حتال ايتوا وايت    يف وقت ُت
ايل وء ايسييفسي، اهحف إىل ، وصحرت قوت قتارا بشأ  وتسحب جنسييفهتم على خلفيل مواقفهم ايسييفسيل

وايذا  اتخذو  م   .م  جنساااييفت فتلفل املقيمني على وراضااايهيف رهيفبيلاإلقييفدات ايمحيفال املتوتفني و
 قيفعحة إلطالق خويفب ايكتاهيل، وايتحتاض على اي نف.ايحوحل 
اإلقليمي وايحويل؛ مت ايذا ج ل ايساالويفت ايقوتال تواجه موجل انتقيفدات ري  ة على املسااتو  األ 

، بل وصااا حوا م  ري يفر املساااتشااايفرا  يف ا كومل إذ وضاااحت قوت مل أ يلمتوتفني وابيفربني م  اي حايل
 .ايقوتال ويف املتاريز املمويل حكوميًا، ميف اشكك يف جحال ايحوحل يف وقف متوالهيف ودعمهيف يإلرهيفب

وت على اسااات الل هذا ايقيفنو  تتنيفول هذه ايورقل قيفنو  ايل وء ايساااييفساااي، وإىل وا محا ت مل ق
إلاواء اي نيفصت اإلرهيفبيل حتت مظلته، وذيك تزامنًا مع االنتهيفك ايصتاح  قوق وبنيفء ايوط  ايقوتا م  

 عحر منحهم اجلنسيل وو سح هيف منهم. 
 

 ومحاية اإلرهابني قانون اللجوء السياسي

جملس ايوزراء بتححاح ايفئيفت اييت ، صاايفدق وم  قوت متيم ب  محح على قتار وصااحره 2019يف ميفاو 
ستنيفدا يقيفنو  رقم  سي يحاهيف، وذيك ا سييف سنل  11بيف ا ق يف طلب ايل وء اي صحره متيم ب   2018ي ايذا و

س تمرب  شتوط طلب ايل وء يف اي الد.2018محح يف  ش  امليفدة ) ، وايذا حيحد إجتاءات و ( م  قيفنو  1وت
إييهيف  انتميريل شخص خيفرج دويته  "بااا "، وتصفه سييفسي الجئ" بأنه ايالجئقوت إىل  يفايل وء اجلحاح 

اقع فيهيف حمل إقيفمته ايحائم إذا رييف  عحمي اجلنساايل، وال اسااتويع وو ال ات ب  اييتجبنساايته، وو ايحويل 
بحنيل، وو  بيفإلعحار وو ب قوبل  يه  ميف اربره م  ايت تط  وت ا كم عل يه  بيفي ودة إييهيف بسااا ب خوف 
ايت ذاب، وو امل يفملل ايوحشااايل وو املهينل، وو يالضاااوهيفد، بسااا ب عتقه وو دانه وو انتميفئه إىل طيفئفل 

 .جتميفعيل م ينل وو آرائه ايسييفسيل"ا
دويل وخت  خيشى م  ت تضه  واإىل دويته، وو إىل  ايالجئم  ايقيفنو  "إعيفدة  (15)حتظت امليفدة ريميف 

ا صااول على وقيقل ساافت م   يف( ايالجئني امل تتف هبم "ا ق 9) فيهيف يلخوت وو يالضااوهيفد"، ومتنح امليفدة
، ريميف حيق بم ا صااول على خحميفت ايتعيفال ايتقيفضااياي  يفدة وو وجل اي مل وو اسااتحقيفقيفت اي ويفيل، وو 

ايل وء وايالجئني امل تتف هبم  طيفييب( على 11) ايصاااحيل وايت ليم واإلساااكيف  ا كوميل"، وحتظت امليفدة
قوت، وجتيز يوزات ايحاخليل إب يفدهم إىل بلح خيتيفرونه إ  ف لوا  يفوقنيفء إقيفمتهم  سييفسي"مميفرسل نشيفط 

 ذيك".
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تفتط على ايالجئني ا صول على املوافقل  واييت( 10( بيفإلضيففل إىل امليفدة رقم )11و  امليفدة ) ور م
هح  كيف  اي  ححد م  ِق ل ا كومل، انته قيفمتهم امل كيف  إ قيفل م  م يحويلإذا ورادوا االنت بيف قوق  ا ا يفص 

حتال ايتنقل  يف، وا ق ايسلميحتال ايت    وايت مع  يفتضم  نصوصه ا ق  واييتاملحنيل وايسييفسيل، 
 .واختييفر مكيف  إقيفمته

عحة شااتوط وبتزهيف، وال اكو  ساا ق و   ايسااييفساايحق ايل وء  األجنيباشااتتطت ايحوحل ملنح قح و
حني وهنيف وعلنت  يفارتكب جتميل حتب، وال حيمل وريثت م  جنسيل، ووال مييفرس نشيفطًا سييفسيًا داخل قوت، 

مكيف ،  واتييفزات بينهيف، حصويه على وقيقل سفت متكنه م  ايسفت إىل على ام ايسييفسيع  حصول ايالجئ 
قوت، وو  حيظى بيفيتعيفال ايصاااحيل ايكيفملل، وايالفت يالنت يفه و   يفوايتمتع حبميفال األجهزة ايساااييفدال 

ضيهيف ع  اجلتائم اإلرهيفبيل  صت مجيفعل اإلخوا  اإلرهيفبيل، بزعم و   اييتايحوحل وعلنت ت يف ارتك هيف عنيف
تائم "ُمسااايسااال"، وذيك يلتحيفال، وتقنني محيفال اإلرهيفبني داخل اإلميفرة، صنحهم صاااك ايل وء هذه اجل
 .1ايسييفسي

جل محيفال وحيتوا على ت   ات فضفيفضل، ريميف انه وضع خصيصيف م   ايقيفنو وم  املالحظ ا  هذا 
 حتت مسمى م يفرضني وو الجئني سييفسيني،اإلرهيفبيل واملتوتفني  ب ينهيف، مثل حتريل االخوا وفئيفت حيفالت 

   ا  هذا ايقيفنو  اظهت ايتنيفقض ايقوتا ففي ايوقت ايذا تزعم فيه ايحوحل خوفهيف على امل يفرضاااني 
 ، تقمع وبنيفء ايوط  وحتتمهم م  مميفرساااال حقوقهماملالحقني يف بلحاهنمواملحاف ني ع  حقوق االنساااايف  

على خلفيل موقف سييفسي ألجحادهم، وتتك ب ض بأريملهيف  اي فتا  على م يفق ل ق يلل ، بل عملتاالسيفسيل
 اي يفملي( م  اإلعال  15وهو ميف ات يفرط مع نصااوص امليفدة ) .ساانل 20وفتاد ايق يلل م  دو  جنساايل طوال 

انتهيفك صااتاح ينصااوص  يفتنص على و  يكل فتد حق ايتمتع جبنساايل ميف، وذيك  واييت قوق اإلنساايف ، 
 املواقيق ايحوييل.

و  ايحوحل حتتضااا  ايكث  م  ايتنظيميفت واي نيفصااات اإلرهيفبيل ومتنحهم اجلنسااايل ايقوتال وميف 
اإلخوا  اتتتب عليهيف م  اي حاح م  االمتييفزات امليفدال واالجتميفعيل، مثل قيفدة ايتنظيم ايحويل جلميفعل 

وقيفدة محيفس وطيفي يف ، ومنحتهم واضًا ا ميفال م  املويفي يفت واملالحقيفت ايحوييل بم حتت مسمى م يفرضني 
ضيفايف ختص األم  ايقومي،  سيني، على ايت م م  و  ريث ًا منهم ُمتهمو  بق ست ل ايل وء ريميف سييف و  قوت ت

 عحد م  ايحول. ايسييفسي يلقييفدات واي نيفصت اإلرهيفبيل يتنفيذ وجنحة ختتا يل يف
 
 
 

                                                                 

دىىىىلمبولط  ال مر  محمود عبد الراضىىىىطر تُر ن حما ةماإلر ابييا...ااا تااول ال اوس الىىىىى.ادىىىىط الادإلد إلبنا  ياع.ا ب.ماس ةىىىىىا البما مط الد ةراا   م.   اب  1
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 استغالل القانون لتنفيذ أجندهتا التخريبية 

قوت  ميفال اي نيفصاات اإلرهيفبيل حتت  وم اتا اي  ض و  قيفنو  ايل وء ايسااييفسااي ايذا وصااحره 
مسمي م يفرضني سييفسيني، تستخحمه ايحوحل ريورقل ض ط البتزاز ايحول اي تبيل وا لي يل املقيفط ل بيف 
بساا ب دعمهيف يإلرهيفب، وو  ايحوحل تساات ل مجيفعل اإلخوا  واي نيفصاات اإلرهيفبيل ب ح منحهم حق ايل وء 

 وزعزعل استقتار ايحول اي تبيل وا لي يل.ايسييفسي واجلنسيل ايقوتال إلقيفرة ايقالقل 
قيفنو   نيفر  اؤريحو  هذا اي على دعم اينظيفر ايقوتا يإلرهيفب واجلميفعيفت املتوتفل، هبحف إشااا يفل 

ايفتنل واي نف وايتساا ب يف قتل األبتايفء، وحميفويل تقواض سااييفدة ايحول، وعحر احتتار املواقيق وم يفد  
س  اجلوا ستقويفب عر. ح ستمتة يف ا ضيهيف، م  اجل تنفيذ ووهنيف م حد ري   م  رموز وقيفدة اإلرهيفب على ورا

 األمتاكيلته صحيفل "نيواورك تيفميز" خوتهيف ايتختا يل وزعزعل االستقتار يف منيفطق عحة، وهذا ميف وريح
، ب نوا  "بيفي نيفدق واألموال واإلرهيفب دول ا ليج 2019اوييو  22واييت نشاتت حتقيق صاحفي اور االقنني 

يسااالول يف ايصاااوميفل"، وريح تورط وجهزة املخيفبتات ايقوتال يف ايقييفر بأعميفل إرهيفبيل تتنيففس على ا
 وتف  ات يف دويل ايصوميفل، ودعمهيف يل ميفعيفت املسلحل هنيفك.

ونشتت ايصحيفل تس يال ستاًا اكشف تورط سف  ايحوحل يف مقحاشيو حس  ب  محزة ب  هيفشم 
ايقوتا  األعميفلميفل، ويف ايتساا يل ايصااور اقت رجل يف تف  ات داميل نفذهيف تنظيم إرهيفيب يف ايصااو

خليفل املهنحا، املقتب م  وم  قوت متيم ب  محح، وقنيفء ححاث مع ساااف  ايحوحل و  املتوتفني قيفموا 
 بتف   يف محانل "بوصيفصو" ايصوميفييل يت زاز املصيفحل ايقوتال.  

ايذا وقع منتصاف ميفاو امليفضاي، إ  "وصاحقيفء قوت  واقول املهنحا ب ح وسا و  م  تف   بوصايفصاو
نفذوا اب ور"، وايحوحل ت تف م  اقف خلف ايتف  ات وايقتل، وذيك حىت جيربوا دويل تنيفهضااهيف قوت 
على تتك ايصوميفل. ووشيفرت صحيفل نيواورك تيفميز إىل و  املهنحا وب  هيفشم مل انكتا ايتس يل ايصور، 

  ريمواطنني عيفداني وييس ريمساااؤويني قوتاني، وفيميف ات لق بيف حاث ع  يكنهميف قيفال إهنميف رييفنيف اتححقيف
 اإلرهيفبيني بإهنم وصحقيفء يقوت قيفل املهنحا ونه اتا ا  ريل ايصوميفييني وصحقيفء.

 

 قبيلة الغفرانمن أبناء  اجلنسية سحب

سيف ( م  اإلعال  اي يفملي  قوق 15تنص امليفدة ) سيل ميف، وونه ال  اإلن على و  يكل فتد حق ايتمتع جبن
سيف   سفًا وو إنكيفر حقه يف ت ي هيف، وا ترب اإلعال  اي يفملي  قوق اإلن سيته ت  شخص م  جن جيوز حتميف  

ضح ب ض ايق يفئل  شخيفصٌملزر وخالقي يكل ايحول صيف فيهيف قوت، وا ح ميف ف لته وتف له قوت  يف قوت  واأل
صوص اإل صتحيًا ين سيفنيل، انتهيفريًا  سل ميفعت انه يف ايوقت ايذا متنح عال  اي يفملي، وم يفد  اإلن س تتا مؤ

صت اإلرهيفبيل واملتوتفني  سي يل نيف سييف ضيفعت مل على وفيه قوت حق ايل وء اي ومحيفاتهم م   همتقنني وو
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، تقور ايساالويفت ايقوتال بسااحب اجلنساايل م  عحد ري   م  وبنيفء ايوط  خيفصاال م  املالحقيفت ايحوييل
 اي فتا .ق يلل 
قح رصحت مؤسسل ميفعت استمتار املميفرسيفت اي نصتال اييت تقور هبيف ايسلويفت ايقوتال ضح عيفئلل ف

سيل ايقوتال،  )اي فتا ( وهم فت  م  ق يلل )ول متة( يف قوت، حيث مت هت   و ل هم وجتتاحهم م  اجلن
 .وحتميفهنم م  اي مل واالستفيفدة م  مسيفعحات ايحويل

، ففي هذا 1996 فتا  إ  وس يفب اضوهيفد ايسلويفت ايقوتال بم ت ود إىل عيفر عيفئلل اي وفتادواقول 
اي يفر سااايوت محح ب  خليفل ول قيفو، وايح ايشااايأ متيم وم  قوت ا يفيل، على ا كم ب ح انقالبه على 
وايحه. حيث واح عحد م  وبنيفء عيفئلل اي فتا  األب يف مسايفعيه الساتتداد ا كم دو  جحو ، مميف ودا إىل 

ايق يلل، بيفيتخويط ملحيفويل االنقالب على ا كم اجلحاح، ووهنم اشكلو  خوتًا  وفتادهتيفر ايسلويفت ي  ض و
 ايقومي ايقوتا األم على 

2. 
، قتار انص على جتتاح ميف اقتب 2004وبنيفء على هذا االهتيفر وصحرت وزارة ايحاخليل ايقوتال عيفر  
ايذا  شااايفرريوا يف حميفويل  األفتادآالف مواط  م  عيفئلل اي فتا  م  جنسااايتهم، ومل اشااامل ايقتار  6م  

وو  األرامليسااا  وو ايق يلل دو  اساااتثنيفء وا م  ري يفر ا وفتاداساااتتداد ا كم فقط، بل ال ايقتار مجيع 
، ب ح ض ط م  املنظميفت وابيئيفت ايحوييل، 2006األطفيفل. وعلى ايت م م  إعيفدة اجلنسيل أل ل هم يف عيفر 

إال و  هنيفك ميف اقحر صيفئيت شخص ميفزايوا بال جنسيل، وال ميكنهم اي مل بشكل قيفنوو يف قوت، وال ميك  
 .3 اي حو األفتادو  ا كومل ال تس ل مواييح بم االستفيفدة م  امتييفزات ايت ليم وايصحل، ريميف 

وقح ووضاااحت عيفئلل اي فتا  ايضاااتر ايذا وقع عليهيف نتي ل ا تميف  ايت سااافي م  جنسااايتهم 
واإلجتاءات امل حفل اييت ت  ت هذا ايقتار واييت تضم  االحت يفز وايت ذاب وايتتحيل اجلربا، ومصيفدرة 

موطنهم. ريميف ات تط وهيفيل ق يلل اي فتا  املقيمني داخل األمالك بيفإلضاااايففل إىل من هم م  اي ودة إىل 
صل مع اإلعالر وو املنظميفت ا قوقيل سيل ملنع وا توا سحب اجلن شمل ايتلواح ب  ريميف اتم، قوت يتهحاحات ت

م  حقوقهم ىف اي مل ايالئق، وا صول على ايتعيفال ايصحيل ايالزمل، وايت ليم املتسيفو مع بقيل  محتميفهن
ايزواج وتكوا  األستة، وايتملك، وحتال ايتنقل، ريميف اواجه وبنيفء ق يلل اي فتا  قيودًا على وبنيفء ايوط ، و

فتح ا سيفبيفت املصتفيل، وا صول على رخص ايقييفدة، فضاًل ع  ت تضهم يالعتقيفل ايت سفى؛ وتزامنًا مع 
 .4وقيفئق سيفرال تث ت ابوال ايقوتال، وهو ميف جي لهم عتضل يشىت ونوا  االنتهيفرييفت واتتريهم دو  
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ضح عيفئلل اي فتا ، ويف ظيفهتة مقلقل آخذة يف  ستمتارًا  ملل ايتمييز واالجحيفف وايقمع املنه ي  وا
تمي ، بسحب اجلنسيل م  شيخهم "طيفيب ب  الهور ب  ش2017االزدايفد، قيفمت ايسلويفت ايقوتال يف س تمرب 

عيفئلته. واتجع س ب قتار إسقيفط اجلنسيل  وفتادشخصًا وختا ، م  بينهم وطفيفل ونسيفء م   55املتا" مع 
شيأ طيفيب ات يف   س ودال.بيفنتقيفد اململكل اي تبيل  ووامتهمإىل رفض اي صتحييف ي نود  اي شكل انتهيفك  مميف ا
ضيفء على مجيع  شكيفلاتفيفقيل ايق صتا، وايذا متنع  و سقيفطايتمييز اي ن س ب  إ سيل ع  وا مواط  ب اجلن

 .5لاختالفيفت سييفسي
وقح جيفء قتار ا كومل ايقوتال دو  وا وسااا يفب وو مربرات قيفنونيل، ريميف ونه مل اساااتنح إىل وال  
ضح عيفئلل اي فتا  إال  وحكيفر ستهيف قوت  سفت ايتحاب  اييت ميفر ضيفئيل وو حميفريميفت عيفديل ونزاهل، فلم ت ق

تايفهتم األساايفساايل يف جميفالت ايصااحل وايت ليم وايسااك  واي مل ع  هت تاهم وحتميفهنم م  حقوقهم وح
يحوييل اييت صاااايفدقت عليهيف قوت،  ميف خييفيف االتفيفقييفت وامل يفهحات ا وايتنقل وايت    ع  ايتوا، وهو 
بيفإلضاايففل إىل فيفيفتهيف يلتوصااييفت وايت هحات اييت قيفبلتهيف خالل عمليل االساات تاط ايحورا وايشاايفمل، 

 .قلييفت وعحر ايتمييز ضحهموا يفصل حبميفال األ
 

 حرمان أبناء املرأة القطرية من اجلنسية

سلويفت ايقوتال حق ايل وء  سي ي حد م  قييفدات تنظيم االخوا  يف ايوقت ايذا متنح فيهيف اي سييف اي
ضيهيفاملتهمني بيفإلرهيفب يف بلحا  عتبيل وختا  سليم، ووفتت بم املالذ اآلم  على ورا   ميفاتهم م  خوت ايت

ت يفو املتوة يف قوت م  ايتمييز . حيث تتفض ا كومل ايقوتال منح اجلنسااايل ألبنيفء املتوة ايقوتال
وخيفصل فيميف ات لق بقيفنو  اجلنسيل، وايذا مينع منح اجلنسيل ألبنيفء املتوة ايقوتال املتزوجل م  وجنيب 

سيفواة على خالف ايتجل ايقوتا، وايذا متثل انتهيفرييف ي ستور ايقوتا وميف لحق يف امل صوص عليهيف يف ايح املن
اتتتب على ذيك ايتمييز م  م يفنيفة املواطنيفت ايقوتايفت يف ت ليم وبنيفئه  ورعيفاته  صااحييف وحصااوب  على 

 فتص عمل. 
حيث وبقي ايقيفنو  امل حل ايذا وافق عليه جملس ايوزراء ايقوتا بيفيسميفح ألطفيفل اينسيفء ايقوتايفت 

م     ايقوتاني بيف صااول على إقيفمل دائمل وييس جنساايل رييفملل على عكس وطفيفل ايتجيفل املتزوجيفت 
ايقوتاني، ريميف جي ل منهم مواطنني درجل قيفنيل مميف ا ح انتهيفرييف اليتزاميفت قوت ايحوييل صوجب اتفيفقيل 

  على جنسااايل وايحهتم يف حيفل زواجهيف م األطفيفلايتمييز ضاااح املتوة واييت نصااات على وجوب حصاااول 
ايقوتا نفسااه ايذا اقت بيفملساايفواة بني اجلنسااني يف حني  انتهيفرييف يلحسااتوروجنيب. بيفإلضاايففل إىل انه ا ح 

تسااامح قوت يلتجيفل بإعويفء اجلنسااايل ألطفيفبم، ريميف ال ميك  ألبنيفء اينسااايفء ايقوتايفت واآلبيفء م     
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  اجلنسيل ايقوتال ي يفر املواطنني ايتقحر بولب يلحصول على اجلنسيل إال بشتوط صيفرمل، إذ انص قيفنو
سيل، مع إعويفء األويوال  25على ونه جيوز يلمقيمني ألريثت م   2005 صول على اجلن عيفميف ايتقحر بولب يلح

هذه  مل ايقوتال مل توافق على  ايفت وفق شاااتوط حمحدة يك  ا كو هيفت قوت يحاهم وم يذا   ئك ا ألوي
  6.ايول يفت بيفستمتار

 

 التوصيات

يف ظل ميف متيفرساااه قوت مؤختًا م  انتهيفك صاااتاح يكيففل نصاااوص املواقيق وامل يفهحات ايحوييل، ومع 
ايتقيفرات ا قوقيل متارًا وتكتارًا، ووق ته ايواقع ايذ  ال اح   وق تتهسااا يهيف دو دعم اإلرهيفب، وهو ميف 

شك، يف و  قوت تحعم ومتول اجلميفعيفت اإلرهيفبيل يف عحد ري   م  ايحو سلم جميفاًل يل ل وهو ميف اؤقت على اي
ايحوييني، وم  مث نويفيب امل تمع ايحويل بضتورة ايتحخل ومميفرسل ايض وطيفت املنيفس ل صيف اتالءر  واألم 

هيفبيني وتقحمي  يل، وضاااتورة ايتوقف ع  دعم اإلر هيفب يحاعي يتخلى قوت ع  وجنحهتيف اإلر مع املوقف ا
 ا كومل ايقوتال بيفيتيفيل: اإلنسيف قوق ا ميفال بم، وتوصي مؤسسل ميفعت يلسالر وايتنميل وح

 اي مل على إي يفء قيفنو  ايل وء ايسييفسي ايذا استححقته قوت، وعمل ريمظلل إلاواء اإلرهيفبيني. •

 ضتورة ايض ط على ايسلويفت ايقوتال م  اجل و  توقف دعمهيف يل ميفعيفت اإلرهيفبيل املسلحل. •

اييت متيفرسهيف ا كومل  اإلنسيف ضتورة ايتوقف ع  ايتمييز اي نصتا واالنتهيفرييفت ايسيففتة  قوق  •

 ايق يفئل املنتمني يلحويل، خيفصل عيفئلل اي فتا . وفتادايقوتال ضح 

است يفدة حقوق وفتاد عيفئلل اي فتا  ومنهيف است يفدة اجلنسيل ايقوتال اييت سح ت منهم، واختيفذ  •

 ايقيفنونيل ايالزمل ضح األشخيفص املتورطني يف ت ذاب وإهيفنل وفتاد ايق يلل.اإلجتاءات 

، حيت تسااتويع املتوة ايقوتال اينظت يف قيفنو  اجلنساايل إعيفدةعلى ا كومل ايقوتال ضااتورة  •

 .املتزوجل م  اجنيب منح جنسييفهتيف ألبنيفئهيف
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