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 جهات أممية لرفع العراليل 3اللجنة الوطنية لحموق اإلنسان تخاطب 

 قطر تقاضي السعودية دولياً بسبب تسييس الحج

 لمطرية خاطبت السعودية عبر سفارة سلطنة عمان ولم تتلك ردا  األولاف ا

 السعودية منعت حجاجنا من المناسن موسمين.. ونسعى لمحاسبتها دوليا  

 طريك الحج والعمرة برا  مغلك.. والتوجه من الدوحة إلى جدة مباشرة غير متاح

 

بعثثس سثثعادة الثثدلتور علثثخ بثثن  ثثمي  المثثرا رطثثي  اللجنثثة الوطنيثثة لحمثثوق اإلنسثثان بخطابثثات لثث  س 

جهثثثات بثثثاألمم المتحثثثدة شثثثملت السثثثيد فوجيسثثث ف سثثثونا رطثثثي  مجلثثث  حمثثثوق اإلنسثثثانا واألميثثثر  يثثثد 

يثثثة الثثثدين بثثثن رعثثثد المفثثثول السثثثامخ لحمثثثوق اإلنسثثثان والسثثثيد أحمثثثد شثثثهيد الممثثثرر الخثثثا  المعنثثثخ بحر

أو المعتمثثد معربثثا  عثثن للثثك اللجنثثة الوطنيثثة لحمثثوق اإلنسثثان حيثثال اسثثتمرار العراليثثل والمعولثثات وعثثدم 

اتخثثثال السثثثلطات السثثثعودية أيثثثة خطثثثوات إيجابيثثثة مثثثن شثثثطنها تملثثثين المثثثواطنين المطثثثريين والمميمثثثين فثثثخ 

ل إجثثثراوات فوريثثثة  ثثثد دولثثثة لطثثثر مثثثن ممارسثثثة حمهثثثم فثثثخ أداو شثثثعاطريم الدينيثثثة ومطالبثثثا  إيثثثايم باتخثثثا

 .السلطات السعودية حتى يتملن حجاج دولة لطر من أداو مناسن فري ة الحاج لساطر المسلمين

وأشثثثار د. المثثثرا إلثثثى أن اللجنثثثة الوطنيثثثة لحمثثثوق اإلنسثثثان بدولثثثة لطثثثر ب ثثثدد دراسثثثة لافثثثة اإلجثثثراوات 

للحثثثك فثثثخ ممارسثثثة الشثثثعاطر  المانونيثثثة لمما ثثثاة الممللثثثة العربيثثثة السثثثعودية بسثثثبب انتهالاتهثثثا ال ثثثارخة

الدينيثثثة إلثثثى جانثثثب ايسثثثتمرار فثثثخ ف ثثثر تسثثثيي  الحثثثج والعمثثثرة وممط تهثثثا فثثثخ رفثثثع المعولثثثات التثثثخ 

 .ت عها أمام حجاج دولة لطر

وألثثثد أن السثثثلطات السثثثعودية تسمثثثار  سياسثثثة الهثثثروب إلثثثى األمثثثام مثثثن خثثث ل بيانثثثات الت ثثثليل التثثثخ 

بغثثثثرل ت ثثثثليل المجتمثثثثع الثثثثدولخ وتفثثثثادا اإلدانثثثثة  ت ثثثثدريا واإلجثثثثراوات ال ثثثثورية التثثثثخ تتخثثثثليا

 .الدولية

 الممللة تخادع

ولثثثالن إن السثثثلطات فثثثخ الممللثثثة ي يملنهثثثا مخادعثثثة المنتمثثثات الدوليثثثة والمجتمثثثع الثثثدولخ ويثثثخ تتحمثثثل 

مسثثثيولية  ثثثياع الموسثثثم ال ثثثانخ لحثثثاج دولثثثة لطثثثر وأن اللجنثثثة الوطنيثثثة لحمثثثوق اإلنسثثثان لثثثن تثثثطل جهثثثدا  

اسثثثبتها ومسثثثاولتها فثثثخ لافثثثة المحافثثثل الدوليثثثة. منويثثثا  فثثثخ الولثثثت لاتثثثه إلثثثى أن فثثثخ طثثثرح عمليثثثة مح

لبريثثثات المنتمثثثات الدوليثثثة منهثثثا األمثثثم المتحثثثدة والعفثثثو الدوليثثثة وييثثثومن رايثثثت  أدانثثثت فثثثخ تماريريثثثا 

 .وبياناتها ممارسات السعودية وانتهالاتها ال ارخة للحك فخ ممارسة الشعاطر الدينية

 حي يات الرساطل

وأو ثثثحت حي يثثثات الرسثثثاطل للجهثثثات الثثث  سا أن المعولثثثات التثثثخ تتعمثثثد و ثثثعها السثثثلطات السثثثعودية 

أمثثثام الثثثراغبين فثثثخ أداو مناسثثثن الحثثثج مثثثن المثثثواطنين المطثثثريين والمميمثثثين علثثثى أرل دولثثثة لطثثثرا 
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يم ثثثل انتهالثثثا  جسثثثيما  للحثثثك فثثثخ العبثثثادة وممارسثثثة الشثثثعاطر الدينيثثثة المن ثثثو  عليثثثه فثثثخ ايتفاليثثثات 

 .لدولية واإللليمية لحموق اإلنسانا

وألثثثدت رسثثثاطل اللجنثثثة الوطنيثثثة لحمثثثوق اإلنسثثثان فثثثخ الولثثثت لاتثثثه أنثثثه مثثثع حلثثثول موسثثثم الحثثثج مثثثا  ال 

حتثثثر الطيثثثران المباشثثثر مثثثن دولثثثة لطثثثر إلثثثى الممللثثثة العربيثثثة السثثثعودية مثثثا ال مسثثثتمرا ا إلثثثى جانثثثب 

ماح بثثثدخول الحجثثثاج منثثثها واسثثثتمرار اسثثثتمرار غلثثثك المنفثثثل البثثثرا الحثثثدودا بثثثين البلثثثدين وعثثثدم السثثث

إغثثث ق المسثثثار اإلللترونثثثخ الخثثثا  بتسثثثجيل الحجثثثاجا باإل ثثثافة إلثثثى منثثثع التحثثثوي ت الماليثثثة مثثثن لبثثثل 

السثثثلطات فثثثخ الممللثثثة العربيثثثة السثثثعودية بثثثين الحمثثث ت المطريثثثة وولثثث و الحثثثج السثثثعوديين المخثثثولين 

ملثثثثة المطريثثثثة فثثثثخ الممللثثثثة العربيثثثثة بمثثثثنر الت ثثثثارير ال  مثثثثة لثثثثللنا عثثثث وة علثثثثى منثثثثع تثثثثداول الع

السثثثعوديةا ف ثثث   عثثثن عثثثدم مراعثثثاة السثثثلطات السثثثعودية لمثثثا لحثثثك أ ثثثحاب الحمثثث ت وشثثثرلات الحثثثج 

 .المطريةا من أ رار وخساطر مالية جراو اإلجراوات التعسفية المشار إليها

 إطالة المو وع 

ممللثثة العربيثثة السثثعودية لثثد  األمثثم واعتبثثرت الخطابثثات أنثثه مثثن خثث ل مثثا جثثاو فثثخ رد الوفثثد الثثداطم لل

المتحثثثدة فثثثخ جنيثثثفا فثثثذنهم يعيثثثدون لات الشثثثروط التثثثخ تثثثم اإلعثثث ن عنهثثثا سثثثابماا والتثثثخ جثثثاوت مبهمثثثة 

وغيثثر وا ثثحة ولثثم تحمثثل أا جديثثد فيمثثا يخثث  إ الثثة المعولثثات وال ثثعوبات أمثثام الحجثثاج مثثن دولثثثة 

ك وأدرجتثثثه اللجنثثثثة الوطنيثثثثة لطثثثر ف ثثثث   عثثثن أن الخطثثثثاب المثثثللور خثثثث  مثثثثن اإلجابثثثة علثثثثى مثثثا سثثثثب

لحمثثوق اإلنسثثان بدولثثة لطثثر فثثخ تماريريثثا بشثثطن األ ثثرار والخسثثاطر الماليثثة التثثخ لحمثثت حمثث ت الحثثج 

 .المطرية

ولالثثثت اللجنثثثة فثثثخ مخاطباتهثثثان نعتبثثثر إطالثثثة مو ثثثوع الحثثثج وتسثثثويف يثثثل  الم ثثثية يثثثو محاولثثثة مثثثن 

يملثثثثن أن تتخثثثثليا المفو ثثثثية السثثثثامية السثثثثلطات بالممللثثثثة العربيثثثثة السثثثثعودية إليمثثثثاف أيثثثثة إجثثثثراوات 

 .لحموق اإلنسان أو اإلجراوات الخا ة

 رفع الميود

وشثثثددت علثثثى  ثثثرورة اتخثثثال الثثث  م مثثثع الجهثثثات المسثثثيولة فثثثخ الممللثثثة العربيثثثة السثثثعودية مثثثن أجثثثل 

رفثثثع الميثثثود والمعولثثثات المشثثثار إليهثثثا فثثثورا  وللثثثن عثثثن طريثثثك ايتفثثثاق مثثثع و ارة األولثثثاف والشثثثيون 

ة المطريثثثة علثثثى وليثثثات وا ثثثحة ومحثثثددة لتسثثثهيل إجثثثراوات الحثثثج أمثثثام المثثثواطنين المطثثثريين اإلسثثث مي

 .والمميمين بدولة لطر

وطالبثثت بفثثتر المسثثار ايللترونثثخ الخثثا  بتسثثجيل الحجثثاج مثثن دولثثة لطثثر ا ومثثنحهم التطشثثيرات عثثن 

البلثثثدين مراعثثثاة طريثثك سثثثفارة سثثثلطنة عمثثان بالدوحثثثة. باإل ثثثافة إلثثثى فثثتر المنفثثثل البثثثرا الحثثدودا بثثثين 

 .أل حاب الحايت اإلنسانيةا والمميمين من لوا الدخل المحدود
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 الطيران المباشر

ودعثثثت لفثثثتر خطثثثوط الطيثثثران المباشثثثر مثثثن دولثثثة لطثثثر إلثثثى الممللثثثة العربيثثثة السثثثعودية والعلثثث  أمثثثام 

راغبثثخ الحثثثج. إلثثثى جانثثب السثثثماح بثثثالتحوي ت الماليثثة بثثثين الحمثثث ت وشثثرلات الحثثثج المطريثثثة وولثثث و 

 .الحج السعوديينا والسماح بتداول العملة المطرية فخ الممللة العربية السعودية

 عيفةالفطات ال 

ولفتثثثثت خطابثثثثات اللجنثثثثة إلثثثثى أن وفثثثثد و ارة األولثثثثاف والشثثثثيون اإلسثثثث مية بدولثثثثة لطثثثثر  ار الممللثثثثة 

العربيثثثثة السثثثثعودية واجتمثثثثع مثثثثع الجهثثثثات المخت ثثثثة فثثثثخ الممللثثثثة العربيثثثثة السثثثثعودية لمنالشثثثثة رفثثثثع 

المعولثثثات وال ثثثعوبات أمثثثام الحجثثثاج المطثثثريين والمميمثثثين بدولثثثة لطثثثرا و ثثثرورة مراعثثثاة الحجثثثاج 

 .فطات ال عيفة يسيما لبار السن واألشخا  لوا اإلعالة ومحدودا الدخللل

ولالثثثتن إنل الوفثثثد المطثثثرا لثثثم يجثثثد أا حلثثثول لهثثثل  المعولثثثات والعراليثثثل مثثثن جانثثثب السثثثلطات السثثثعودية 

المعنيثثثةا التثثثخ التفثثثت بثثثالرد علثثثى الوفثثثد المطثثثرا بثثثطن علثثثى و ارة األولثثثاف والشثثثيون اإلسثثث مية بدولثثثة 

اطبثثثات رسثثثمية بمطالبهثثثا عثثثن طريثثثك سثثثفارة سثثثلطنة عمثثثان لعر ثثثها علثثثى الجهثثثات لطثثثر توجيثثثه مخ

 .العليا بالممللة العربية السعودية لتمرر ما إلا لان سيتم ايستجابة لها من عدمه

وأو ثثحت الرسثثاطل أن دولثثة لطثثر مم لثثة بثثو ارة األولثثاف والشثثيون اإلسثث مية لامثثت بتنفيثثل مثثا طلبتثثه 

العربيثثثة السثثثعودية وتمثثثت المخاطبثثثات فثثثخ حينهثثثا ولثثثم يثثثتم الثثثرد حتثثثى الجهثثثات المخت ثثثة فثثثخ الممللثثثة 

 .اآلن

 استمرار العراليل

 02وأشثثثارت إلثثثى أنثثثه بثثثالرغم مثثثن أن موسثثثم الحثثثج فثثثخ اليثثثوم ال ثثثامن مثثثن شثثثهر لا الحجثثثة الموافثثثك 

ا ووفمثثثا  لمثثثا يثثثو معلثثثوم أنثثثه علثثثى الحجثثثاج أن يبثثثدأوا مثثثن اآلن بترتيبثثثات الحثثثج ليتملنثثثوا 0202أغسثثط  

ميثثثثام بشثثثثعاطريم الدينيثثثثة بالولثثثثت المناسثثثثب. إي أن و ارة األولثثثثاف والشثثثثيون اإلسثثثث مية بدولثثثثة مثثثثن ال

لطثثر ألثثدت فثثخ بيثثان لهثثا فثثخ السثثاد  مثثن يونيثثو الما ثثخ أن اسثثتمرار العراليثثل واإلجثثراوات التعسثثفية 

التثثثخ تفر ثثثها الممللثثثة علثثثى لثثثاطنخ دولثثثة لطثثثثر جملثثثة ودون غيثثثريم مثثثن مسثثثلمخ العثثثالم. وأنل بثثثثاب 

ة والحثثثج عثثثن طريثثثك البثثثر ي  ال مغلمثثثا تمامثثثاا والتوجثثثه مثثثن مدينثثثة الدوحثثثة إلثثثى مدينثثثة جثثثدة العمثثثر

 مباشرة أي ا غير متاح.
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 تحت رعاية الهيطة الدولية لمرالبة إدارة الحرمين

 نيففضح ممارسات السعودية في تسييس المشاعر الدينية بمعرض في ج

 

الريثثثثثال تسثثثثثتغل تطشثثثثثيرات الحثثثثثج والعمثثثثثرة لتثثثثثدعم أيثثثثثدافها وطموحاتهثثثثثا السياسثثثثثية وشثثثثثراو لمثثثثثم  -

 .السياسيين واإلع ميين

 .السعودية تستخدم المشاعر اإلس مية خا ة الحج لورلة  غط وابت ا  سياسخ -

 .ف ر ممارسات السعودية فخ تسيي  المشاعر الدينية بمعرل فخ جنيف -

 

طثثثة العالميثثثة لمرالبثثثة إدارة السثثثعودية للحثثثرمين أمثثث  معر ثثثا  فثثثخ سثثثاحة ممثثثر األمثثثم المتحثثثدة نتمثثثت الهي

فثثثخ جنيثثثف السويسثثثرية يسبثثثر  ممارسثثثات السثثثعودية فثثثخ تسثثثيي  المشثثثاعر الدينيثثثة وانتهالاتهثثثا المتعثثثدلدة 

بهثثلا الخ ثثثو . وشثثمل المعثثثرل الثثلا يسعثثثد األول مثثثن نوعثثه فثثثخ سثثاحة ممثثثر األمثثم المتحثثثدةا مجسثثثما  

حاطثثثثا  باألسثثثث ن الشثثثثاطلة فثثثثخ مشثثثثهد تعبيثثثثرا للميثثثثود التثثثثخ تفر ثثثثها السثثثثعودية فثثثثخ إدارتهثثثثا لللعبثثثث ة مس

للمشثثثثاعر الدينيثثثثة. وتثثثثم تنتثثثثيم المعثثثثرل الثثثثلا حتثثثثخ بذلبثثثثال واسثثثثع مثثثثن شخ ثثثثيات حموليثثثثة وعامثثثثة 

. ونبلثثثه 32الثثث وارا علثثثى يثثثامت دورة اجتماعثثثات مجلثثث  حمثثثوق اإلنسثثثان التثثثابع ل مثثثم المتحثثثدة رلثثثم 

ا ثثثثل انتهالثثثثات السثثثثلطات السثثثثعودية فثثثثخ إدارة األمثثثثالن اإلسثثثث مية الممدلسثثثثة فثثثثخ المعثثثثرل إلثثثثى تو

الممللثثثثثةا م ثثثثثثل اسثثثثثتغ ل السثثثثثثعودية لتطشثثثثثثيرات الحثثثثثج والعمثثثثثثرة وترحيثثثثثل المعتمثثثثثثرين والتح ثثثثثثير 

والتخطثثثثيط لحرمثثثثان دول إسثثثث مية مثثثثن الحثثثثج الموسثثثثم المثثثثادم وممارسثثثثة ايبتثثثث ا  السياسثثثثخ باسثثثثتخدام 

 ..ط سياسيةالمشاعر الممدلسة لورلة  غ

ونثثثو  إلثثثى اسثثثتغ ل السثثثعودية لتطشثثثيرات الحثثثج والعمثثثرة لتثثثدعم أيثثثدافها وطموحاتهثثثا السياسثثثية ولشثثثراو 

لمثثثم السياسثثثيين واإلع ميثثثين المسثثثلمين عثثثن طريثثثك إعطثثثاطهم تطشثثثيرات حثثثج وعمثثثرة بالمجثثثان وبشثثثلل 

لثثثى اسثثثتخدام غيثثثر لثثثانونخ للولثثثوف إلثثثى جانثثثب اإلدارة السثثثعودية فثثثخ لراراتهثثثا السياسثثثية. لمثثثا لفثثثت إ

السثثثثعودية المشثثثثاعر اإلسثثثث مية خا ثثثثة الحثثثثج لورلثثثثة  ثثثثغط سياسثثثثية لل ثثثثغط علثثثثى عثثثثدة حلومثثثثات 

يبت ا يثثا سياسثثيا . ومثثن جهثثة أخثثر  فشثثلت السثثعودية فثثخ تطثثوير ملثثة يسثثتيعاب أعثثداد الحثثج اللبيثثرة 

لميثثثة والتسثثثبلب فثثثخ طمثثث  معثثثالم المدينثثثة وتثثثدمير األمثثثالن األ ريثثثة فيهثثثا. وسثثثبك أن ألثثثدت الهيطثثثة العا

لمرالبثثثثة إدارة السثثثثعودية للحثثثثرمين مثثثثرارا  أن فشثثثثل السثثثثعودية الثثثثلريع فثثثثخ إدارة الحثثثثج يسثثثثتل م ولفثثثثة 

و ثثثحوة إسثثث مية حميميثثثة تعمثثثل علثثثى ن ثثثر وإرشثثثاد الممللثثثة لليفيثثثة تطثثثوير أداطهثثثا بمثثثا يخثثثدم م يثثثين 

مثثن أجثثل  المسثثلمين الثثلين يم ثثدون المشثثاعر اإلسثث مية. ووعثثدت الهيطثثة بثثطن تطخثثل علثثى عاتمهثثا العمثثل

 ثثثحوة إسثثث مية مثثثثن خثثث ل مشثثثارلة الثثثثدول اإلسثثث مية فثثثخ إدارة المشثثثثاعر الممدلسثثثة وتحسثثثين البنيثثثثة 

التحتيثثثة فثثثخ ملثثثة والمدينثثثةا مشثثثيرة بهثثثلا ال ثثثدد إلثثثى أنهثثثا سثثثتعمد لمثثثاوات ومثثثيتمرات وورت عمثثثل 

 .لتمديم المشورة والن ر للممللة
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بهثثثدف  0202السثثثعودية للحثثثرمين مثثثع بدايثثثة عثثثام  يشثثثار إلثثثى أنثثثه تثثثم إنشثثثاو الهيطثثثة الدوليثثثة لمرالبثثثة إدارة

ال ثثثثغط ل ثثثثمان ليثثثثام السثثثثعودية بثثثثذدارة جيثثثثدة للمشثثثثاعر الممدلسثثثثة والحفثثثثات علثثثثى الموالثثثثع التاريخيثثثثة 

اإلسثثث ميةا وعثثثدم تسثثثيي  مشثثثاعر الحثثثج والعمثثثرةا ومنثثثع اسثثثتفراد الريثثثال بالمشثثثاعر الممدسثثثة. وتمثثثول 

نهثثثا تحثثثر  علثثثى  ثثثمان عثثثدم إ ثثثرار السثثثعودية الهيطثثثة إن عممهثثثا تم لثثثه لثثثل الثثثدول اإلسثثث ميةا وأ

باألمثثثثالن الممدسثثثثةا سثثثثواو تعلثثثثك األمثثثثر بثثثثاإلدارة غيثثثثر اللفثثثثية أو أا نثثثثوع مثثثثن اإلدارة المبنيثثثثة علثثثثى 

 .سياسات مرتبطة بطفراد أو أشخا  متنفلين

 

 

 

 براو دوليين فخ مرالبة موسم الحج الحالخمطالبات بمشارلة خ

 ً  وفد من الهيئة الدولية يعتزم زيارة السعودية قريبا

أرسثثثلت الهيطثثثة الدوليثثثة لمرالبثثثة إدارة السثثثعودية للحثثثرمين خطابثثثا  لثثثو ارة الحثثثج السثثثعودية إلرسثثثال وفثثثد 

مثثثن الخبثثثراو الثثثدوليين فثثثخ مجثثثايت مختلفثثثة م ثثثل ال ثثثحة وإدارة اللثثثوارس واأل مثثثات والبنيثثثة التحتيثثثة 

لبثثثة الحثثثج يثثثلا العثثثام وإعثثثداد التمثثثارير والبثثثرامج والمثثثرور وإدارة الفعاليثثثات اللبثثثر  للمشثثثارلة فثثثخ مرا

ال  مثثثة لتثثثوفير رعايثثثة وخثثثدمات نوعيثثثة متميثثثث ة لحجثثثاج بيثثثت ع الحثثثرام ومثثثنحهم األمثثثن والرعايثثثثة 

رة و مان موسم حج ناجر  .ال  مة وتسهيل أداو مناسلهم الدينية وتفادا حوادس الوفيات المتلرل

ولالثثثثت الهيطثثثثة الدوليثثثثة إن الوفثثثثد سثثثثي ور السثثثثعودية فثثثثخ ألثثثثرب ولثثثثت مملثثثثن بشثثثثرط  ثثثثمان أمثثثثنهم 

وسثثث متهم مثثثن لبثثثل السثثثلطات السثثثعودية والسثثثماح لهثثثم بثثثذجراو ممثثثاب ت مثثثع لجثثثان التخطثثثيط واإلعثثثداد 

. وأ ثثثثثافت الهيطثثثثثة بثثثثثطن الوفثثثثثد سثثثثثيمدلم المسثثثثثاعدة 0202فثثثثثخ و ارة الحثثثثثج والعمثثثثثرة السثثثثثعودية لعثثثثثام 

 .لرلابة للتطلد من تمديم أف ل الخدمات للحجاج وتسهيل أداو مناسلهم الدينيةباإلشراف وا

وطالبثثثثت الهيطثثثثة الدوليثثثثة بذشثثثثران الحلومثثثثات والميسسثثثثات اإلسثثثث مية فثثثثخ إدارة األمثثثثالن الممدلسثثثثة فثثثثخ 

السثثثعودية لتحميثثثك إدارة سثثثليمة للمشثثثاعر فثثثخ السثثثعودية بسثثثبب فشثثثل وتم ثثثير اإلدارة السثثثعودية الحاليثثثة 

 .مهامها وواجباتها فخ إدارة األمالن الممدلسة فخ السعودية فخ أداو

تهثثثدف الهيطثثثة الدوليثثثة للعمثثثل علثثثى  ثثثمان ليثثثام السثثثعودية بثثثذدارة الحثثثرمين والموالثثثع اإلسثثث مية بطريمثثثة 

سثثثليمة  ثثثحيحة تحثثثافت علثثثى ما ثثثخ اإلسثثث م وحا ثثثر ا وللثثثن مثثثن خثثث ل تمثثثديم الن ثثثر والمشثثثورة 

ران الثثثدول المسثثثلمين فثثثخ إدارة المشثثثاعر الممدلسثثثةا وولثثثف للريثثثال عبثثثر مجلثثث  ن ثثثر إسثثث مخا وإشثثث

أشثثثغال طمثثث  الهويثثثة اإلسثثث مية فثثثخ ملثثثة والمدينثثثةا والثثثلا تمثثثوم بثثثه السثثثعودية ب ثثثورة محمومثثثة مثثثن 

خثثث ل التوسلثثثع العمرانثثثخ غيثثثر المحثثثدود والثثثلا ل ثثثى علثثثى الل يثثثر مثثثن تلثثثن الموالثثثعا ومسثثثر الوجثثثود 

دارة المشثثثاعر الممدلسثثثة بمثثثا لثثثد يثثثي ر علثثثى سثثث مة الحجثثثاج اإلسثثث مخ فيهثثثاا ومنثثثع اسثثثتفراد السثثثعودية بثثثذ
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م ثثثل  يثثثارة « ألسثثثباب غيثثثر ممنعثثثة»والمعتمثثثرين. وأي ثثثا  تهثثثدف للعمثثثل علثثثى عثثثدم إغثثث ق المشثثثاعر 

ط فيثثثثه السثثثثعودية  الشخ ثثثثيات البثثثثار ة أو المشثثثثايير أو  ثثثثيوف السثثثثعودية ور ثثثثد أا انتهثثثثان تتثثثثورل

دلسثثثثة. وأخيثثثثرا  الحثثثثر  علثثثثى تو يثثثثع ح ثثثث  بحثثثثك أا حثثثثاج أو معتمثثثثر لثثثثد   يارتثثثثه للمشثثثثاعر المم

 الحج والعمرة على الدول المسلمة بشلل عادل ي محاباة فيه وي وساطة.

 

 

 


