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أوالً :المقدمة:
أصدرت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  NHRCتقريرين موسعني حتدثت فيمها عن أبرز االنتهاكات اليت خلفتها قرارات
فجر اخلامس من يونيو2017 /م من قبل كل من اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة ودولة
صدرت يف َ
البحرين ،نشري هلم الحقا مبصطلح " دول احلصار" وذلك كون القرارات أمرت بإغالق املعرب الربي الوحيد ،واألجواء البحرية
واجلوية يف وجه الطريان واملالحة املدنية ومجيع أشكال احلركة التِّجارية والتَّنقل مبا فيها الفردية منها ،كما أمرت حتت التهديد
والوعيد مجيع مواطنيها املقيمني يف دولة قطر باملغادرة ،وحظَرت على مجيع مواطين دوهلم السفر إىل قطر ،وأخريا طردت مجيع
ُ
املواطنني القطريني املقيمني على أراضيها.
يف هذا التقرير نركز حتديدا على العراقيل اليت تضعها اململكة العربية السعودية أمام مواطين ومقيمي دولة قطر من أداء حقهم
يف ممارسة الشعائر الدينية املتمثلة يف شعرية العمرة ،ويف فريضة احلج ،وذلك هبدف إىل اطالع حكومات دول العامل،
ومنظمات حقوق اإلنسان االقليمية والدولية على التداعيات املعنوية واالقتصادية وانعكاساهتا السلبية على اجملتمع القطري.
تزامن تلك القرارا ت مع بدايات شهر رمضان املبارك ،الذي يشهد حركة كثيف من اجملتمع القطري باجتاه األماكن املقدسة يف
مدينيت مكة واملدينة ،ألداء شعرية العمرة ،لكن تلك القرارات مل تستثن الراغبني يف زيارة األماكن املقدسة ،بل مت طرد من كان
تصادف وجوده هناك على حنو مهني ،ومحمل صبغة عنصرية ،وهذه االجراءات ذاهتا مل تتغري مع قر فريضة احلج وهي الركن
اخلامس يف الشريعة االسالمية ،وهذا يؤكد تعمد حكومة اململكة العربية السعودية انتهاك حقوق املسلمني الراغبني يف احلج
واملتواجدين يف دولة قطر.
تواصلت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع وزارة األوقاف القطرية ،وأخربتنا أنه قد بلغ عدد املتقدمني ألداء فريضة احلج يف
عام  2017من القطريني واملقيمني يف دولة قطر قرابة  ،21255مت اعتماد قرابة  2400حاج ،وهذا العدد ال يشمل
البعثات القطرية الرمسية،ـ وال إداريي احلمالت.
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يقول الدكتور /علي المري:
"حنن ندافع عن حق مواطين ومقيمي دولة قطر بالتوجه ملناطق ذات قدسية دينية بالنسبة هلم ،هذا ليس تسيسا ،إنه دفاع عن
حق من حقوق اإلنسان ،وإن من يقوم بوضع عراقيل مكلفة ماديا وبشريا ومعنويا هو من يستغل ويسيس األماكن املقدسة".

ثانياً :نبذة تعريفية عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بقطر  NHRCهي جزء مما يعرف باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ،NHRIsاليت
تُنشأ وفق ما يسمى مببادئ باريس واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وحتصل هذه املؤسسات على العضوية يف
التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  GANHRIبعد خضوعها لعملية اعتماد من اللجنة الفرعية
لالعتماد  SCAالتابعة للتحالف  ،GANNRIوبإشراف قسم املؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية واجملتمع املدين
 NRCSالتابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان  OHCHRوهي مبثابة األمانة العامة وسكرتارية اللجنة الفرعية
لالعتماد ( )SCAيف التحالف  ،GANHRIوأنشأت اللجنة الوطنية  NHRCيف عام  2002باختصاصاهتا
وواليتها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان كما حددهتا مبادئ باريس وحصلت على تصنيف  Aيف عام  2010ملدة 5
سنوات ،ومت إعادة تصنيفها

 Aمرة أخرى يف  2015ملدة  5سنوات ،وهو أعلى تصنيف يعطى ملؤسسة وطنية ويدل

على املصداقية واالستقاللية واالمتثال التام ملبادئ باريس.
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ثالثاً :منهجية التقرير:
مازالت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنذ / 5يونيو  2017/تتلقى عرب مقرها الرمسي يف العاصمة القطرية الدوحة يوميا
زيارات متتابعة من ضحايا متضررين من قرارات دول احلصار ،حيث يقوم أعضاء اللجنة باالستماع للضحايا وأخذ وتسجيل
بيانتهم ،مث فرزها حبسب نوع االنتهاك ،أما من مل يتمكن من زيارة مقر اللجنة فيقوم مبراسلتنا عرب الربيد االلكرتوين وأرقام
اهلاتف.
متتلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عدد كبري من استمارات الشكاوى املتعلقة بانتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية
والتداعيات االقتصادية والنفسية اليت حلقتها ،وسوف نقوم بعرض بعضها يف هذا التقرير حفاظا على حجم حمدد ،وحصلنا
على موافقة الضحايا يف استخدام شهادهتم ،ويف احلفاظ على سرية البيانات لبعض من طلب ذلك ،وهلذا فنحن نشري
للحروف األوىل ،حفاظا على سالمة أقرباء أو أصدقاء أو حىت شركات وممتلكات ختصهم.
بلغت حصيلة احلجاج هلذا العام من دولة قطر قرابة ال  2400حاج ،لن تتمكن دولة قطر ،من ايفادهم هذا العام ،كما
تضررت مجيع املكاتب املختصة العاملة يف دولة قطر بتسهيل فيز وحجوزات طريان وفنادق هؤالء احلجاج بشكل كبري،
وبلغت خسائرها املادية عشرات ماليني الدوالرات.

رابعاً :المملكة العربية السعودية تضع عراقيل واسعة أمام ممارسة الشعائر الدينية:
ألف :عراقيل أمام حركة المالحة الجوية:
أحلق قرار دول احلصار إغالق اجملال اجلوي أمام حركة املالحة اجلوية مبا فيها تنقل األفراد ضررا وخسائر كبرية طالت اجملتمع
القطري كله ،ومت تطبيق القرارات بشكل مفاجئ ودون إعطاء مهلة زمنية ،بغرض ايقاع أكرب ضرر ممكن ،وقد سجلنا عشرات
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حاالت اإلهانة والطرد من األماكن املقدسة ،والغاء حلجوزات الفنادق ،وكل ذلك مت على أساس عنصري متييزي ضد حامل
اجلنسية القطرية ،أو الذي محمل اقامة قطرية ،وهنا نميز بين صنفين:
األول :المتواجدون في األماكن المقدسة
اضطر مجيع من كان متواجدا يف اململكة العربية السعودية يف فرتة صدور القرارات إىل العودة برحالت عبور قد تستغرق وقتا
وجهدا وتكلفة أضعاف ما تستغرقه الرحالت املباشرة.
الثاني :الراغبون في زيارة األماكن المقدسة:
على كل من يرغب أداء فريضة احلج أو شعرية العمرة أن يسافر عرب بلدان أخرى ،وقد حاولت احلكومة السعودية االلتفاف
أمام الرأي العام اإلسالمي بإصدار وزارة احلج والعمرة السعودية بيان يف  / 20يوليو  2017/تسمح فيه بقدوم احلجاج يف
دولة قطر مباشرة إىل األماكن املقدسة ،لكن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تؤكد أن هذا البيان المعىن له ،ألن خطوط
الطريان الغري قطرية واملتوجهة إىل األماكن املقدسة ،يف مدينة جدة أو املدينة املنورة ،ال تستخدم مطارات الدوحة للعبور فيها،
وإن وجدت فهي نادرة جدا.
وزيادة يف سوء النية واملشقة والعراقيل ،فال يتمكن القطريون املقيمون يف دول العامل غري دولة قطر ،من التوجه مباشرة إىل جدة
أو املدينة ،بل طلب أن يكون االنطالق من الدوحة ،فإذا كان مواطن قطري مقيم يف لندن ،فيجب عليه كي يسافر إىل احلج
أن يقوم حبجز ثالثة رحالت ( :لندن إىل الدوحة ،الدوحة إىل مسقط ،مسقط إىل جدة ) ويف هذا كلفة مادية ومعنوية،
وعراقيل تستخدمها احلكومة السعودية هبدف الضغط على خصومها السياسيني.
لقد حصرت المادة  9من اتفاقية شيكاغو (اتفاقية الطريان املدين الدويل  )1944حظر الطريان املدين بالضرورات احلربية
واألمن العام ،ومل تبلغ أو توضح احلكومة السعودية كيف هتدد اخلطوط اجلوية القطرية األمن العام ،كما أاها مل حتظر مجيع
طائرات الدول ،بل ميزت وخصصت اخلطوط اجلوية القطرية بغية ايقاع أكرب ضرر ممكن.
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تنص المادة  9من اتفاقية شيكاغو أن للدولة الحق في ان تقيد او تمنع بصفة موحدة جميع طائرات الدول االخرى من الطيران
فوق مناطق معينة من اقليمها وذلك ألسباب تتعلق بضرورات حربية او باألمن العام على انه من المفهوم ان ال يكون هناك أي
تمييز فيما يتعلق بذلك بين الطائرات التابعة للدولة نفسها والتي تعمل في خطوط نقل جوية دولية منتظمة والطائرات التابعة
للدول المتعاقدة االخرى التي تعمل في خطوط مماثلة .ويكون مدى وموقع المناطق المحرمة معقوالن وال يجوز انشاؤهما
على نحو يعيق -بال ضرورة -المالحة الجوية ويجب ان تبلغ الدول المتعاقدة االخرى وكذلك الهيئة الدولية للطيران المدني
في اول فرصة ممكنة بتحديد المناطق المحرمة الموجودة في أي دولة متعاقدة وكذلك كل ما قد يطرأ بعد ذلك عليها من
تغيير.

باء :إغالق المعبر البري بشكل تام:
ترتبط دولة قطر مع العامل اخلارجي بريا مبعرب وحيد مير عرب أراضي اململكة العربية السعودية ،هذا املعرب مت إغالقه بشكل كامل
بقرار من احلكومة السعودية مل يستثن أحد من الراغبني يف أداء فريضة احلج ،وذلك أن أعدادا كبرية من أصحا الدخل
احملدود من املقيمني على أراضي دولة قطر ،وبشكل خاص دول جنو شرق آسيا ،كانت تسافر عرب باصات احلمالت
الربية ،أو بالسيارات ،كواها أقل كلفة من رحالت الطريان اجلوية ،وتتضاعف التكلفة عندما يقرر عدة أفراد من عائلة واحدة
الذها معا ،ومن هذا املنطلق فإن فتح اجملال اجلوي وحده ال يعين هلم شيئا ،ولن يتمكن هؤالء من الذها للحج.

جيم :عدم مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية:
إذا قرر املواطن أو املقيم القطري أن يتجاوز مجيع العراقيل احملسوبة وامللموسة ،وحتمل عبء التكلفة املادية واملعنوية الباهظة،
فقد يصطدم مبا ال حتمد عقباه من تعامل أو أفعال عنيفة ،نظرا لكمية احلشد والتجييش والتحريض على العنف والكراهية
والعنصرية املنتشرة يف وسائل اإلعالم السعودية ،ويف صفحات التواصل االجتماعي ألشخاص مقربني من احلكومة السعودية،
وذلك فقط جملرد أنه محمل جنسية قطرية.
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ولدى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان معطيات تشري إىل أن هناك شبكة من احملرضني على العنف ،يف دول احلصار ودولة
مصر ،تنسق أعماهلا وخطاهبا ،ومن أفظع ما وصلت إليه هذه الشبكة قيام بعض اإلعالميني املعروفني بقرهبم من النظام
املصري احلايل بالتهديد وعلى اهلواء مباشرة بارتكا

أعمال إرهابية تفجريية داخل دولة قطر ،هبدف زعزعة األمن ونشر

الفوضى ،وإرها املقيمني ،ودفع املستثمرين للرحيل ،وإن عدم قيام السلطات املصرية بالتحقيق مع هاذين اإلعالميني يشري
إىل تورطهم يف ذلك ،كما سجلت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان استخدام دول احلصار لألطفال يف خطا

التحريض

داخل مسلسالت خليجية موجه للرأي العام اخلليجي ،كما نشر بعض اإلعالميني أخبارا ومقاالت وتغريدات حنتفظ بنسخ
منها ،عن نية قطر القيام باستهداف اململكة العربية السعودية ،كل هذا جيعل املواطن واملقيم يف دولة قطر يشعر باخلوف
والتهديد ،ورمبا يتم اهتامه باإلرها أو التحضري لتفجريات ،وغري ذلك مما مت الرتويج له بشكل منهجي ،مما يدفعه لإلحجام
عن الذها للحج.
محظر القانون الدويل بشكل واضح خطا الكراهية ،ففي املادة  20من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
(حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُ ِّ
شكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو
الفقرة الثانيةُ :
العنف) ،وأيضا املادة الرابعة من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري( ،تشجب الدول األطراف مجيع
الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد،
أو اليت ُحتاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهد باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية
الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله).
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خامساً :اشكاليات القرارات الجديدة الصادرة عن الحكومة السعودية
أصدرت اململكة العربية السعودية يوم األربعاء  16أغسطس  2017قرارات مفاجئة ،زعمت أاها جاءت بناء على وساطة،
تضمنت تلك القرارات السماح للحجاج القطريني بدخول األراضي السعودية عرب املنفذ الربي املغلق ،والسماح جلميع
املواطنني القطريني الذين يرغبون بالدخول ألداء مناسك احلج من دون التصاريح اإللكرتونية ،ونقل كافة احلجاج القطريني من
مطار امللك فهد يف الدمام ومطار األحساء الدويل على نفقته اخلاصة ،ضمن برنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني للحج
والعمرة ،واملوافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إىل مطار الدوحة لنقل كافة احلجاج القطريني على
نفقته اخلاصة ملدينة جدة ،واستضافتهم بالكامل على نفقته أيضا ،لكن هذه القرارات املتأخرة جاءت لتوقف سيل النقد
املستمر على تسييس فريضة احلج ،والضرر اهلائل الذي أصا مسعة اململكة العربية السعودية اثر ذلك ،اضافة اىل ذلك فقد
رصدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان قيام السلطات السعودية الطلب من كافة القطريني الذين دخلوا عرب منفذ سلوى
الربي ،أن يوقعوا على ورقة يقروا هبا أاهم قد جاؤوا ألداء فريضة احلج ،وطبيعة الواقع أن قسم كبري منهم قد استغل ذلك من
أجل زيارة أهله وأقربائه ومساعدهتم ماليا وتفقد أحواهلم ،كما أن هناك عدة أمور تعترب اشكالية من وجهة نظر اللجنة
الوطنية لحقوق االنسان:
مل يصدر حىت اآلن كتا

رمسي من احلكومة السعودية يسجل ما ورد سابقا ،ويوضح اآلليات ويضمن سالمة احلجاج.

مازالت السلطات السعودية حىت اآلن ترفض التنسيق مع وزارة األوقاف القطرية .يبدو لنا أن هناك توجيهات من السلطات
السعودية جلمع احلمالت السعودية برفض التعاون والتنسيق مع احلمالت القطرية.
ال يوجد قسم قنصلي يقوم ويرعى امور احلج ،ورفض السلطات السعودية فتح متثيلية خاصة هلذا الشأن .ومازالت احلكومة
السعودية تعترب أن احلج هو مكرمة تعطيها من تشاء ومتنعها من تشاء ،وال تتعاطى مع األمر بوصفه حقا من حقوق االنسان
األساسية.
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هناك خشية حقيقية لدى السلطات القطرية على أمن وسالمة مواطنيها ،يف ظل خطا كراهية وحتريض غري مسبوق.
القرارات الصادرة حتمل صبغة متييز عنصري جتاه املقيمني ،وال توجد تفاصيل توضيحية يف هذا الشأن .وبناء على كل ذلك،
أصدرت جلنة مقاويل احلج والعمرة يف دولة قطر بيانا اعتذرت فيه عن تسيري احلج يف عام  ،2017وسردت مخسة مربرات
لقرارها ،ميكن االطالع على البيان عرب الرابط التايل:
http://al-sharq.com/news/details/508826
علماً أن حمالت الحج قد خسرت ماليين الدوالرات ،وقد تواصلنا مع ثمانية حمالت وحصلنا منهم على حصيلة خسائرهم
لهذا العام:

اسم الحملة

الخسائر المالية

محلة الفرقان

 7مليون

محلة الركن اخلامس

 4مليون

محلة احلمادي

 2مليون

محلة لبيك

 6مليون

محلة اهلدى

 2.700مليون

محلة التوبة

 2.700مليون

محلة قطر

 400الف لاير

محلة حامت

 2.700مليون

محلة القدس

 3مليون

اإلجمالي

 30.500.000مليون لاير قطري
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سادساً :شهادات لمتضررين حرموا من اداء مناسك العمرة والحج جراء الحصار المفروض:
مقر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأدىل بشهادته وذكر تفاصيل االنتهاك
 ز َار السيد (ع .م ) وهو أحد احلجاج القطريني َّ
تعرض له" :سجلت يف احدى احلمالت اخلاصة باحلج والعمرة ودفعت كامل املبلغ وكنت آمل أن استطيع الذها
الذي َّ
ألداء مناسك احلج هذا العام  ،ولكن العراقيل اليت وضعتها دول احلصار حالت دون ذلك انا اخشى من طريقة استقبالنا
يف اململكة واخشى ان اتعرض لإلهانات وال ادرى كيف ستكون االجراءات االمنية حبقنا وال كيف سنتدبر امورنا املالية
وكيف سيتم التعامل مع العملية القطرية لقد تسبب ذلك يل بضرر نفسي كبري فحلمي باحلج هذا العام قد تبدد ".
 و أعر السيد (ي.ا) قطري اجلنسية ،عن أسفه لعدم قدرته على اداء مناسك احلج هذا العام وادىل بشهادته للجنة
الوطنية حلقوق اإلنسان  " :امتمت مجيع االجراءات اخلاصة باداء مناسك احلج مع احلمالت اليت تنظمها دولة قطر ومل
أواجه أي مشكلة تذكر هنا ولكن العراقيل وضعتها اململكة العربية السعودية حيث مل يتم تنظيم الرتتيبات بني السعودية
والبعثة القطرية يف وقت مبكر ما حال دون سفرنا ،لقد تأثرت كثريا حلرماين من احلج هذا العام .كيف ميكن حرمان املسلمني
من اداء شعائرهم الدينية ؟ "
 ذكر السيد (م.ه) الذي محمل اجلنسية القطرية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تفاصيل االنتهاك الذي تعرض له  " :كنت
اخطط هذا العام للذها اىل احلج مع اسريت عرب املنفذ الربي ولكن االجراءات اليت اختذهتا اململكة العربية السعودية بعد
قرار قطع العالقات مع دولة قطر ومنها اغالق املعرب الربي جعلين اخشى الذها واخاف من أي خماطر قد نتعرض هلا او
أي اجراءات متييزية قد تواجهين كوين قطري "
 وادىل السيد ( ي  .ا) والذي محمل اجلنسية اليمنية واملقيم يف دولة قطر بشهادته للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وذكر
تفاصيل االنتهاك الذي تعرض له  :منذ اربع سنوات وانا أخطط للذها اىل احلج وكنت قد رتبت مع اسريت ومع محالت
احلج القطرية لكل شيء ومتت االمور يف قطر بكل يسر وسهولة ولكن االجراءات اليت اختذهتا السعودية منعتين من السفر
واداء احلج هذا العام "
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 كما ذكر السيد (أ.ج) وهو أردين اجلنسية ويقيم يف دولة قطر للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تفاصيل منعه من اداء مناسك
احلج " :رتبت الداء مناسك احلج مع ابين من خالل احدى احلمالت اخلاصة بتنظيم ترتيبات احلج والعمرة يف قطر واخربين
احد املسؤولني عن هذه احلمالت ان اجراءات اململكة العربية السعودية عرقلت ترتيبات احلج وذلك بعد اغالق املنافذ الربية
واعاقة حركة املالحة اجلوية واغالق السفارة السعودية يف قطر  ،كل هذا حال دون حتقيق رغبيت يف اداء مناسك احلج هذا
العام ".
 زار السيد (ع .ع) وهو مصري اجلنسية من مواليد عام  1988ومقيم يف دولة قطر مقر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
تعرض له" :حجزت يف محلة لبيك للحج والعمرة ألداء مناسك العمرة خالل
وأدىل بشهادته ،وذكر تفاصيل االنتهاك الذي ّ
شهر رمضان ولكنين مل أستطع دخول األراضي السعودية بعد قرار قطع العالقات مع دولة قطر ،وباإلضافة إىل منعي من
السفر فقد خسرت املبلغ الذي دفعته حلجز الفندق يف مدينة مكة املكرمة ومبلغ التأشرية السعودية ".
 ذكر السيد (ن .م ) من مواليد  1993محمل اجلنسية القطرية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أثناء زيارته ملقرها تفاصيل منعه
من أداء مناسك العمرة وحجم الضرر املادي الذي تعرض له  " :كنت أخطط للقيام بالعمرة خالل شهر رمضان الكرمي يف
الفرتة بني  6يونيو حىت  9يونيو وقد رتبت حجزا يف فندق هليتون يف مدينة مكة املكرمة كلفين ذلك مبلغا جتاوز 18
الف لاير قطري باإلضافة اىل قيمة تذاكر السفر و بسبب تدهور الوضع السياسي مت منعي من السفر إىل امللكة العربية
السعودية ومل استطع أداء مناسك العمرة كما مت إلغاء احلجز من قبل الفندق وجوهبت طلبايت باسرتداد املبلغ املستحق
بالرفض ".
 حتدثت السيدة ه .م اليت حتمل اجلنسية القطرية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وذكرت أاها كانت تؤدي مناسك العمرة
يف بداية شهر رمضان الكرمي قبيل قرار قطع العالقات مع دولة قطر " :أبلغتين ادارة الفندق بأن علي مغادرة الفندق يف
احلال وذلك عقب صدور قرار قطع العالقات واضررت للعودة اىل قطر مع أن حجز الفندق اليزال ساريا و كنت قد دفعت
مبلغ احلجز كامال ومل تقبل ادارة الفندق اعادة بقية مستحقايت ".
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 أخربتنا سيدة أخرى عن خسارهتا املالية اضافة اىل الضرر املعنوي ،السيدة ( و .ه ) القطرية اجلنسية زارت مقر اللجنة
الوطنية حلقوق االنسان أاها تكبدت خسارة مالية كبرية بعد رفض الفندق اعادة مستحقاهتا  " :كنت قد حجزت يف فندق
هيلتون -جبل عمر ألداء العمرة مع افراد أسريت اخلمسة وذلك يف  /14مايو على أن تبدأ إقامتنا فيه يف اخلامس من يونيو
و بعد قرار قطع العالقات مع دولة قطر منعت من السفر ومل تقبل ادارة الفندق رد األموال اليت دفعتها ".
 زارت السيدة ( س  .ل ) اللجنة الوطنية حلقوق االنسان وقدمت أدلة عن خسارهتا املالية وحرمااها من اداء مناسك العمرة
بعد قيام السلطات السعودية مبنعها من دخول اراضيها  " :قبل قرار قطع العالقات مع دولة قطر تقدمت بطلب حلجز
غرفتني يف فندق اهليلتون يف مكة املكرمة على ان تبدأ اقاميت فيه يوم  9يونيو  2017و دفعت مبلغ  12الف لاير سعودي
ولكن بعد القرار منعت من اداء العمرة وخسرت كل مستحقايت فإدارة الفندق رفضت اعادة االموال ".
 وحسب ما ذكر السيد (غ .ي) القطري اجلنسية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عندما أدىل بشهادته يف مقر اللجنة " كنت
يف رحلة اىل املدينة املنورة مع اسريت وخالل الرحلة قامت الدول الثالثة مبقاطعة دولة قطر ،ومل يسمح يل بالعودة اىل مدينة
جدة جوا فاضطررت اىل السفر اليها برا ونتيجة ملنعنا من العودة اىل قطر عرب اخلطوط القطرية اضطررت اىل السفر اىل تركيا
ومنها اىل الدوحة  ،لقد تسبب ذلك يل بضرر نفسي ومادي كبري ".
مقرها ،وذكر
 واتصلَّ السيد (ل.ك ) وهو سرييالنكي اجلنسية ومقيم يف دولة قطر ،مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،مث زار َّ
تعرض له بعد أن أدىل بشهادته  " :كنت يف مكة املكرمة أؤدي مناسك العمرة مع عائليت عندما
تفاصيل االنتهاك الذي َّ
صدار قرار قطع العالقات مع دولة قطر  ،مل تسمح يل السلطات بالسفر مباشرة اىل الدوحة فاضطررت اىل شراء تذكرة
جديدة اىل دولة الكويت ومنها سافرت اىل دولة قطر كانت رحلة شاقة جدا تكبدت فيها خسائر مادية كبرية .
 وقال شخص آخر وهو السيد ( م .ا ) للجنة الوطنية حلقوق االنسان عندما زار مقرها وادىل بشهادته  " :كان من املخطط
ان اؤدي مناسك العمرة يف  6يونيو  2017/ولكن يف اليوم الذي سبقه صدر قرار قطع العالقات مع دولة قطر وخسرت
رحلة العمر وتكاليف الفندق بعد رفض ادارته اعادة اموايل ".
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سابعاً :االستنتاجات والتوصيف القانوني:
وهنا يبدأ التباين بني التسامح الديين والتعصب السياسي حيث انتهكت حكومة اململكة العربية السعودية عرب قراراهتا عدة قواعد
وقوانني رئيسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،واليت باتت من أبسط وأساسيات ركائز حقوق اإلنسان ،وتتمتع لبساطتها واتساع
نطاق تصديقها وتطبيقها بصفة العرف الدويل ،حيث انتهكت على حنو صارخ عدة مواد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ومواد
أخرى يف كل من والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،إضافة إىل مواد يف كل من :امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ،وإعالن
حقوق اإلنسان جمللس التعاون لدول اخلليج العربية .

نصوص المواد التي قامت المملكة العربية السعودية بانتهاكها:
أوالً :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
والذي ينص يف املادتني  12و 18على حرية إقامة وممارسة الشعائر الدينية.

ثانياً :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
الجزء الثاني
المادة  ،2المادة  18التي تنصا يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف
إقليمها والداخلني يف واليتها.
المادة 20
ُحتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تُ ِّ
شكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
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ثالثاً :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:
المادة 4
تشجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون
أو أصل إثين واحد ،أو اليت حتاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ،وتتعهد باختاذ التدابري
الفورية اإلجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله ،وتتعهد خاصة ،حتقيقا هلذه الغاية ومع
املراعاة احلقَّة للمبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة يف املادة  5من هذه االتفاقية ،بما يلي:
التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ،وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من
(أ) اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على ُّ
أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال يُرتكب َّ
ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين آخر ،وكذلك كل مساعدة
للنشاطات العنصرية ،مبا يف ذلك متويلها ،جرمية يُعاقب عليها القانون.
( ) إعالن عدم شرعية املنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات الدعائية ،اليت تقوم بالرتويج للتمييز
أي منها جرمية يُعاقب عليها القانون.
العنصري والتحريض عليه ،وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشرتاك يف ٍّ
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة ،القومية أو احمللية ،بالرتويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
رابعاً :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان:
المادة ( )3و المادة ()26
لكل شخص يوجد بشكل قانوين على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يف أية جهة من هذا اإلقليم يف حدود
التشريعات النافذة.
خامساً :إعالن حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
المادة ()6
ُحرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقا للنظام (القانون) ومبا ال خيل بالنظام العام واآلدا العامة.
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المادة ()7
احرتام األديان السماوية ،وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها ،واحرتام التنوع الثقايف لألمم األخرى مكفول وفقا
للنظام)القانون(.
المادة ()8
تعمل الدولة واجملتمع على نشر وإشاعة مبادئ اخلري واحملبة واإلخاء والتسامح وغريها من املبادئ والقيم النبيلة عالوة على نبذ مجيع
مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف ،وأي مظاهر أخرى من شأاها تقويض املقومات األساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
المادة ()10
حرية التنقل و اإلقامة واملغادرة حق لكل إنسان وفقا للنظام) القانون(.
المادة ()45
حق التظلم مكفول ألي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته املنصوص عليها يف هذا اإلعالن وفقا للنظام ) القانون( .
سادساً :الجمعية العامة لألمم المتحدة:
أصدرت إ عالن القضاء على مجيع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين أو املعتقد وجاء فيه عدة مبادئ حتظر
التمييز بني األشخاص على أساس ديين واستنادا اىل املادة اخلامسة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 1965
وأهم هذه المبادئ:
 1ـ التحذير يف ديباجة اإلعالن من خطورة عدم مراعاة أو التعدي على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وبوجه خاص احلق يف حرية
املعتقد أو الدين وشددت على خطورة ذلك التعدي ملا ميكن أن يؤدي إليه من صدامات ومعاناة لإلنسانية .

ثامناً :توصيات إلى الجهات المعنية:
إلى المملكة العربية السعودية:
 .1رفع كافة االجراءات والقيود املتخذة ضد املواطنني واملقيمني يف دولة قطر.
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 .2عدم تسخري األماكن املقدسة واستخدامها كملف ضغط سياسي.
 .3تعويض األفراد والشركات واملكاتب ومجيع املؤسسات العاملة سنويا يف شأن احلج والذين تضررت مصاحلهم االقتصادية
بشكل كبري يف كل من دوليت قطر واململكة العربية السعودية.
 .4التعاون والتنسيق مع وزارة األوقاف واجلهات املختصة يف دولة قطر ،والقيام برفع تام جلمع العراقيل اليت وردت يف هذا
التقرير.
 .5التصدي حلمالت التشويه واحلض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعالم رمسية أو شبه
رمسية ،ومن كتا

رأي معروفني بقرهبم من احلكومة السعودية ،وتلك املنشورة عرب وسائل التواصل االجتماعي ،وحماسبة

املسؤولني عن نشر هذا التحريض.
إلى المجتمع الدولي:
التحرك العاجل لدعم حق الراغبني يف احلج ،وبذل ضغط للسماح هلم بالدخول ،وضمان أمنهم وسالمتهم ،وايضا السعي اجلدي لرفع
ًّ
احلصار بالكامل.
إلى األمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
إن التالعب باملشاعر الدينية وحظر أعداد كبرية من املسلمني عن أداء فريضة احلج ،سوف يولد دون أدىن شك مشاعر عدائية جتاه
من قام مبنعهم ،والبد من اصدار تقرير وبيان عاجل يبني للرأي العام اإلسالمي موقف املفوضية يف هذا اخلصوص.
إلى المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين:
مراسلة حكومة اململكة العربية السعودية املعنية يف هذا الصدد على وجه السرعة ،إعداد تقرير مفصل عن اخلسائر املعنوية واملادية اليت
حلقت باحلجاج والشركات ،وتقدميه إىل جملس حقوق اإلنسان ليقوم بدوره باختاذ اخلطوات التالية الالزمة.
إلى البرلمانات في الدول اإلسالمية:
وضع مسألة تسييس احلج على جدول أجندهتا لدراستها وتقييمها ،واختاذ موقف صريح من العراقيل الواردة يف هذا التقرير بوجه
احلجاج يف اجملتمع القطري ،وضرورة مساءلة احلكومة السعودية ،واختاذ خطوات هتدف إىل منع تكرار وضع عراقيل صارخة بوجه أي
دولة اسالمية لديها خالف سياسي مع احلكومة السعودية.
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