
 

  

  

  

  

  

  

  أخبار احلرمني الشريفني

 عن سبيل اهللا دة الصّدبلوماسي الرياض و ـ١
(العامل) ـ قال رئيس منظمة احلج والزيارة يف إيـران سـعيد     طهران 

السلطات السعودية تعمدت وضع العراقيل حلرمان اإليرانيني  إنّ :أوحدي
من أداء فريضة احلج هذا العام.. حممالً اجلانب السعودي مسؤولية حرمان 
اإليرانيني من أداء مراسم احلـج لعـدم الوفـاء بالتزاماتـه أمـام الشـعوب       

  .المية وإخالله باملواثيق الدوليةاإلس
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وفيما كان سوء تنظيمها يف العـام املاضـي وراء مقتـل اآلالف مـن     
احلجاج باتت عراقيـل السـعودية حتـرم اليـوم حجـاج إيـران مـن أداء        
فريضتهم هلذا العـام، بعـد أن حالـت دبلوماسـية الصـد عـن سـبيل اهللا        

يضـة احلـج خـالل    السعودية دون أداء احلجاج السـوريني واليمنـيني لفر  
  .األعوام األخرية

وخالل جولتني من املباحثات املتأخرة كثرياً عـن موعـدها حـول    
تنظيم عملية إيفاد احلجاج وإدارة شـؤوم خـالل موسـم احلـج والـيت      
أجرا مع منظمة احلج اإليرانية، مل تتجـاوب السـعودية مـع عـدد مـن      

أمن احلجـيج لـتاليف   املطالب، منها ما يتعلق بصدور التأشريات، وضمان 
 .حدث ملئات من احلجاج اإليرانيني يف مىن ما

 احلـج  فريضـة  أداء مـن  اإليرانيني حرمان تعمدت السعودية احلج: منظمة
  العام هذا

وصرح وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي اإليـراين علـي جـنيت يف    
نظراً إىل طريقة التعاطي خالل جـوليت املفاوضـات   وأنه  :حديث إعالمي

الوفد اإليراين والعقبات اليت وضعوها والحظناها يف تعامل السـلطات  مع 
السعودية، فمن الناحية العملية من غري املمكن أن يتم أداء فريضة احلـج  

  .هذا العام
 إنّ :من جانبه قال رئيس منظمة احلـج اإليرانيـة سـعيد أوحـدي    

اجلانب السعودي تعمد وضـع العراقيـل ومل يـف بالتزاماتـه، كمـا أخـل       
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  .باملواثيق الدولية املتعلقة بالشؤون القانونية والقنصلية

ويف مقابلة مـع قنـاة العـامل سـتبث الحقـاً لفـت أوحـدي إىل أن        
السلطات السعودية تتعامل مع احلج بتأثري من األجـواء السياسـية الـيت    

  .أعقبت قطع عالقاا مع طهران
ة الدولة عدم التنسيق بني أجهز إنّ :وصرح أوحدي ملراسلنا بالقول

يف السعودية وختبطها فيما بينها وعدم وجود أي رغبـة لـديهم بالسـماح    
حلجاجنا بأداء مناسك احلج كانت من أهم األسباب اليت أدت إىل حرمان 

  .حجاجنا هذا العام من أداء فريضة احلج، وسلب هذا احلق املقدس منهم

 
أنصاري كما محل املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية حسني جابري 

السعودية مسؤولية عدم استطاعة احلجاج اإليرانيني أداء فريضة احلج هذا 
  .عن سبيل اهللا نه صدأالعام، واصفاً ذلك ب

الرياض اليت تنتهج سياسـة التـوتر مـع طهـران      إنّ :وقال أنصاري
قامت بتسييس ملف احلج أيضاً خالفـاً ملـا تدعيـه، مؤكـداً أن الريـاض      
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  .سؤوليتها البديهية يف تأمني سالمة احلجاج وأمنهمتوافق على القيام مب مل
السعودية مل توقع االتفاقيـة الـيت كـان ينبغـي أن      كما لفت إىل أنّ

توقعها إلصدار التأشريات من قبل مكتب رعاية مصـاحلها يف إيـران أي   
السفارة السويسرية، وموضوع سـالمة احلجـاج اإليـرانيني، إضـافة إىل     

  .موضوع الدعم القنصلي
نت منظمة احلج اإليرانية قد أصدرت بياناً شرحت فيه العراقيل وكا

اليت وضعتها السعودية، مؤكدة األمهية اليت توليها إيـران للحـج باعتبـاره    
 .أحد أركان اإلسالم ومظهراً لوحدة األمة اإلسالمية

  وسالمتهم احلجاج أمن إجراءات حول التفاوض ترفض الرياض

ج اإليرانية بذل جهوداً حثيثة دف وفد منظمة احل إنّ :وقال البيان
إيفاد احلجاج اإليرانيني ألداء مناسك هذا العام، مبا فيها املباحثـات الـيت   
أجريت مؤخراً مع وزارة احلج السعودية يف عهد وزيرهـا اجلديـد، لكـن    

  .سياسات السعودية حالت دون ذلك
وحاول وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري تربير احلـرج الـذي   

 إنّ :قعت فيه الرياض يف حرمان اإليرانيني من موسم هـذا العـام قـائالً   و
إيران طالبت مبزايا خترج عن إطار التنظيم العادي للحج ما كان سيتسبب 

وصفه بفوضى خالل املوسم، على حد.  
وسعت وسائل إعالم تابعة للرياض أن حتذو نفس الطريقة يف اام 

اآلف احلجـاج   وسـالمتهم، وكـأنّ  إيران بطرح مطالب دد أمن احلجيج 
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قتلوا يف إيران أو على يد إيران ولـيس بسـبب سـوء تنظـيم السـلطات      

فضالً عن رفض الرياض التفاوض حـول إجـراءات    !!!السعودية املعنية..
  .تتعلق بأمن احلجاج وسالمتهم

 طالبوا بلجنة لتقصي الحقائق(فخ) سكان الشهداء ـ ٢

لهمقربة تارخيية إىل مرت مواطن يضم!!!  
 ام عدد مـن سـكان حـي الشـهداء يف مكـة املكرمـة، مواطنـاً       

 
التارخيية، وضمها إىل مرتله. مطـالبني  » فخ«باالعتداء على مقربة  

 ...بتشكيل جلنة للتحقيق يف احلادثة

وبني حممد اللهييب، أن جارهم استوىل على املقربة وضمها إىل فناء 
إىل أن  عليها من داره. مشرياً خاصاً مرتله بعد أن أغلق أبواا وفتح باباً

 .من املرافق على رفات األموات، يف أجزاء من املقربة جارهم شيد عدداً

أم يسكنون يف احلي  وأيد حممد السالمي حديث اللهييب، موضحاً
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أن  منذ أكثر من نصف قرن، ويعرفون تفاصيل املقـربة التارخييـة، مؤكـداً   
  .ملقربة مل جتد نفعاًنصائحهم املتكررة جلارهم بترك ا

علـى عملـه،    جارنا مل يستمع إىل نصائحنا، فأصر«وقال السالمي: 
 ..».عظم الفعل الذي ارتكبه يف حق املوتى متجاهالً

» فـخ «علـى مقـربة    جـارهم شـيد سـوراً    وأكد حيىي الزهراين أنّ
التارخيية وربطه بسور مرتله، وأصبح هو املتحكم ا، حيث يدخل إليهـا  

 .لسيارته داخلها من داره دون املرور بالشارع، بل متادى وأنشأ موقفاً
وطالب حسن عرفة بتشكيل جلنة لتقصى حقائق املقـربة واحلفـاظ   

 ..على حرمة األموات وفصلها عن املرتل حباجز.
نفى أمين مرداد صاحب املرتل ااور للمقربة، اسـتيالءه   يف املقابل،

على املقربة بعد أن دم جدارها القـدمي   والده شيد سوراً أنّ عليها، مبيناً
 ...وأصبحت البهائم تعبث فيها

إىل ذلك، أرجـع أسـتاذ التـاريخ اإلسـالمي يف جامعـة أم القـرى       
كرمـة، إىل معركـة   الدكتور فواز الدهاس، تسمية حي الشهداء يف مكة امل

هـ يف حكم الدولـة العباسـية،   ١٦٩اليت وقعت يف يوم التروية عام » فخ«
  .ودفن فيها كثري من القتلى يف وادي فخ، الذي تكثر فيه املزارع

 ٥٣٥٦العدد :     هـ ٠٦/٠٥/١٤٣٧اإلثنني    العکاظ
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