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 الموقرة الى مقام المفوضة السامية لحقوق اإلنسان

 تحية طيبة اما بعد

 

عشيرة الغفران الذين تعرضوا ألسوأ أشكال  أعلنت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان تبنيها لقضية أبناء 7102في شهر سبتمبر 

انتهجت السلطات القطرية سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء قبيلة الغفران فقد سلبت  0991فمنذ عام .عاما 71االنتهاكات على مدار 

جدير بالذكر ان عشيرة . من ابناء القبيلة و طردت الكثير منهم خارج البالد وصادرت أموالهم و ممتلكاتهم 0111الجنسية من أكثر من 

المنظمة قررت أن . من الشعب القطري تقريبا و يعدوا من السكان األصليين لهذه البالد% 01الغفران تنتمي لقبيلة بني مره التي تشكل 

عالمية مبادئ تتبني قضيتهم لعدة أسباب من بينها تجاهل المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية و ايمان المنظمة ب

 .حقوق اإلنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية

 :و الي سيادتكم نص الجواب الذي سلمه لنا ابناء قبيلة الغفران لالطالع عليه 

 سبتمبر 12) في قدمت التي( منها صورة المرفق) الشكوى الى فيها نشير و العريضة هذه لمقامكم نرفع          

 قبيلة مأساة من بعض فيها لخصنا افريقيا، والتي وشمال االوسط الشرق لشؤون السامي ضالمفو مساعد الى( 1122

 بشكل تعرضوا الذين العريضة، و هذه كتابة وقت حتى و 1112 ثم 2991 قطر، منذ في مرة بني غفران ال

 و السجن و وطنهم الى العودة من المنع و القسري التهجير و العنصري التمييز جرائم ابشع و اسوأ الى همجي

 .القطرية االستخبارات سجون داخل الوفاة الى و النفسية االعتالالت إلى أدت التي التعذيب أعمال

 العام النائب و الوزراء رئيس و قطر أمير سمو من بدءا القطرية السلطات ان لكم نؤكد نحن و يؤلمنا و يؤسفنا 

 ال له يتعرض بما ودراية إطالع على الوجهاء و االمنيين المسؤولين كبار و اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة ورئيس

 إخفاء على العمل في مختلفة بطرق و كبير بشكل المتورطون منهم المسؤولين هؤالء و العنصري التمييز من غفران

 بشكل و يعمدون بل النزيهة االنسانية المنظمات عن و الدولية العدالة أعين عن الجريمة هذه في الحقائق من الكثير

 الترهيب يمارسون و للعالم الحقائق تغيير الى و المضطهدين على الكذب الى االنساني للضمير مؤذي و قاسي

 االمر ان بل. بها يتصل او االنسانية المنظمات و الهيئات الى شكوى يرفع ان قطر داخل من يحاول لمن والوعيد

 الدوحة في اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة خالل من بحقوقه مطالبا صوته يرفع لمن االمن أفراد يترصد ان الى وصل

 تزال ال التي القطرية السلطات بطش من قطر في أهلنا على خوفا بها نحتفظ( االفعال تلك كل على االدلة لدينا و)

 من الكثير طمس و الحقائق تغيير السلطات تلك تتعمد حيث االنسانية للكرامة المسيئة و الوحشية األساليب تمارس

 االعالمية القنوات توفر عدم و الحقوقي الوعي غياب في حيلتهم قلة و بحقوقهم المضطهدين جهل مستغلة االدلة

 تلك ذويهم وعلى عليهم الواقعة و حقوقهم المنتهكة قبل من القطرية المحاكم لدى التظلم إمكانية انتفاء و الحرة المحلية

 .معهم المتواطئين و الجرائم تلك في المتورطين القطرية الحكومة اركان ضد قضائية دعاوى رفع او الجرائم

 الموقرة مفوضيتكم من حمايتها، نطلب و اإلنسان حقوق بتعزيز تقضي فريدة والية من اليكم أُسند ما خالل ومن إننا

 على و قطر داخل المواطنة حق من المحرومون و الجنسية عنهم المسقطة اهلنا معاناة على الوقوف و االطالع
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 و وطنهم الى العودة من الممنوعين و قسرا المهجرين اهلنا معاناة و اوضاع على بحقهم، و مورست التي الجرائم

 العدالة تحقيق عن تدخلكم يسفر أن المجاورة، آملين الدول في الحدودية المناطق صحاري و قرى في المتواجدين

 تقدمة ما خالل من فقط ليس و المعاناة لهذه المحايد و الموضوعي تناولكم خالل من الواقع ارض على االنسانية

 اصبحت الحقائق، والتي تغييب و األدلة تزوير من الكثير يدنسها معلومات من قطر في االنسان لحقوق الوطنية اللجنة

 . قطر في السلطة جور و ظلم بسبب منها حرمنا التي حقوقنا على حصولنا امام الكبير العائق اسف وبكل

 سلطات قبل من للمتضررين االهانة في اإليغال و البطش من الخوف أن الى السامية مفوضية نظر نلفت ان نود كما

 يتم أن خوف قسرا المهجرين من الكثيرين مطالبة دون يحول و السكوت على قطر في أهلنا يجبر ما هو قطر

 سلطات قبل من المتبعة االفواه تكميم سياسة لكن و متوفرة االدلة و كثيرة الشواهد و. قطر داخل في باهلهم التنكيل

 مطالبهم من تمكنهم التي الحقيقية بالحماية السامية المفوضية تساندهم لم ما تجاوزه الناس يخشى الذي العائق هي قطر

 احالة منكم نرجو الذي النزيه العادل الدولي القضاء أمام حقهم في أجرموا من مثول و حقوقهم باسترجاع السلمية

 . قطر محاكم في التقاضي امكانية غياب في اليه شكوانا

 

 الغفران قبيلة أبناء

 

بعد اطالعكم على نص ما جاء بالبيان الموجه من ضحايا الغفران, تطالب المنظمة المصرية معالي المفوضة السامية لحقوق االنسان 

على حقيقة مالبسات هذه الماساة و ندعوها أن  تساعد المنظمة المصرية في فخامة الرئيس ميشيل باشليت أن تفتح تحقيقا موسعا للوقوف 

جهودها السترجاع حقوق قبيلة الغفران كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية و التهجير القسري بدوافع سياسية مما يشكل انتهاكا لكل 

ي مستندات او اثباتات قد تحتاجها المفوضية الموقرة في اي من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. و تعرب المنظمة عن استعدادها لتوفير ا

 الجهود التي نأمل أن تقوم بها لوقف معاناة أبناء الغفران.

 

 أطيب التمنيات 

 د/ حافظ أبو سعدة

 رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  
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