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أكد عدد من نواب اِّـجلس التشــريعي  أن زيــارة الوفد الربِّـاني 
األوروبــي  تشــكل اخرتاقًا سياســيًا واعرتافــًا أوروبيًا باِّـجلس 

التشريعي  والحكومة الفلسطينية الشرعية.
وعرب النواب َّـ تصريحات منفصلة مع "الربِّـان" عن أهمية هذه 
الزيــارة َّـ نقل معاناة شــعبنا الفلســطيني عن قــرب إُّـ  تلك 

الدول التي تمثل 12 بلدًا أوروبيًا.
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د.بحر: يدعو الوفد للضغط على اللجنة الرباعية واالتحاد األوروبي لرفع الحصار وإعادة االعمار
رئيس الوفد: من يستخدم الفوسفور األبيض عليه أن يحاكم كمجرم حرب

أكــد د. عزيــز دويك رئيــس المجلس 
التشريعي أن االتجاه الشعبي البرلماني في 
العالم يســير في االتجاه الصحيح، ويشق 

طريقه باطراد لتغيير المعادلة الراهنة.
اســتقبل  التشــريعي  المجلــس   وكان 
ظهر الجمعــة (٢٠١٠/١/١٥) وفدا برلمانيا 
أوروبيا يضــم أكثر من ٥٠ نائبًا يمثلون 
ــة، وكان في اســتقبال  ــة أوروبي ١٢ دول
الوفد د.أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي على رأس وفد كبير 
من نواب المجلس التشريعي وهم د. يونس 
األســطل، د. سالم سالمة، د. عاطف عدوان، 
د.عبد الرحمن الجمل، د.خميس النجار، د. 
يوسف الشرافي، د. أحمد أبو حلبية م.جمال 
ســكيك، يحيى موســى د. محمد شــهاب، 
جمال نصار، مشــير المصــري و م.جمال 
الخضري، باإلضافة إلــى عدد كبير من 

موظفي المجلس.


وأوضح د. بحر في مؤتمر صحفي مشترك 
مع أعضــاء الوفد األوروبي أن إســرائيل 
عاقبت الشعب الفلســطيني على خياراته 
الديمقراطية بعد ظهور نتائج االنتخابات 
ــم بنزاهتها، وذلك  ٢٠٠٦ التي شــهد العال
عبر فرض الحصار واإلغالق، بل وأقدمت 
على اختطاف أكثر من ٤٥ نائبًا كان على 
رأســهم د.عزيز دويــك رئيس المجلس 
التشــريعي، موضحــا أن هــذا لم يحصل 
فــي أي دولة مــن دول العالم، وذلك بأن 
يختطف رئيس مجلس تشــريعي منتخب 

ويمنع من أداء عمله.
وطالب د. بحــر أعضاء الوفــد األوروبي 

من الجرحى الذين بترت أطرافهم وفقدوا 
أجزاء من أجسامهم وبصرهم خالل الحرب 
ــرة، وكان في اســتقبال الوفد وزير  األخي
ــة النائــب فتحي حمــاد وكال من  الداخلي
النواب د.عاطف عدوان ود.يوســف الشرافي 
ود. سالم سالمة، ومشير المصري ود. محمد 
شــهاب ود. خميس النجار ود. عبد الرحمن 
ــة الشــنطي وهــدى نعيم،  الجمــل وجميل
باإلضافة إلى شــخصيات وطنية ورؤســاء 
بلديات.   وقد أعرب أعضاء الوفد البرلماني 
األوروبي عن صدمتهم من آثار الحرب التي 

شنتها "إسرائيل" على القطاع قبل عام.
كمــا التقــى الوفــد البرلماني مــع لجنة 
ــق" لمحاكمــة مجرمــي الحرب في  "توثي
فندق الكومودور بغزة، وكان في اســتقبال 
الوفد عدد كبير من مسؤولي اللجنة وعلى 
رأسهم وزير العدل الفلسطيني محمد فرج 
الغول، وشرح أعضاء اللجنة للوفد باألرقام 
ــع قطاعات  حجم الدمــار الذي لحق بجمي
شعبنا الفلسطيني جراء الحرب الصهيونية 
ــا تعد جرائم  على قطاع غــزة، وخاصة أنه
حرب ضد االنسانية، كما دعا أعضاء "توثيق" 
أعضاء الوفــد البرلماني للعمــل لمالحقة 
مجرمي الحــرب الصهاينة فــي المحاكم 
الدولية، كما التقى الوفد بعد وصوله قطاع 
غزة عــددا كبيرا من مؤسســات المجتمع 
المدني واســتمع لطبيعة األوضاع الصحية 
واالقتصادية واإلنســانية ومواضيع متعلقة 
بالمرأة الفلسطينية. وقد غادر الوفد قطاع 
غزة مســاء الســبت بعد زيارة دامت يومين، 
ــة مصر  ليلتقــي مســؤولين فــي جمهوري

العربية وجامعة الدول العربية.

أن يرفعــوا الصوت عاليا بضــرورة رفع 
الحصار أمــام حكوماتهــم، وأن يضغطوا 
على اللجنة الرباعية لرفع الحصار وإعادة 

اعمار غزة.
ــدوره قال النائــب البريطانــي جيرالد  ب
كوفمان رئيس الوفد إنه فخور بالتواجد 
في مقــر المجلــس التشــريعي المدمر 
الــذي يرمز إلى الشــرعية الفلســطينية 
ــم  ــي ل ــة الفلســطينية الت والديمقراطي

تحترمها إسرائيل،.
وشدد كوفمان على أن "كل من يستخدم 
الفسفور األبيض خالل الحروب يجب أن 

يقدم للمحاكمة كمجرم حرب".

ن الوفد الذي يزور القطاع بالتزامن  ويتكوَّ
مع تهديدات إسرائيلية بشن حرب جديدة 
على غزة، من أكثر من خمسين برلمانيا 
ــة أوروبية، هم أعضاء في  يمثلون ١٢ دول
البرلمان األوروبــي وبرلمانات أوروبية 

مختلفة ووزراء سابقين.


ــواب المجلس  وفي ســياق متصــل عقد ن
التشــريعي جلســة مشــتركة مع الوفد 
البرلماني األوربي تبادل خاللها الطرفان 
اآلراء واألفــكار والحديــث فيمــا يتعلق 
الظالم  الفلســطينية والحصار  بالقضية 

المفروض على قطاع غزة.

كما زار الوفد البرلماني األوروبي رئيس 
الحكومة الفلســطينية إسماعيل هنية في 
ــوزراء بغــزة، وقال هنية  مقر مجلس ال
ــه بالوفد الســبت (٢٠١٠/٥/١٦)  خالل لقائ
إن الحكومة الفلســطينية تسعى إلى بناء 
عالقاٍت جيدة مــع البرلمانات األوروبية، 
ــة الوصول إلى  معربًا عن أســفه لصعوب
عالقاٍت جيدة مــع البرلمانات األوروبية، 
ــة الوصول إلى  معربًا عن أســفه لصعوب
عالقاٍت جيدة مــع البرلمانات األوروبية، 

والتواصــل مــع تلك البرلمانات بســبب 
االحتالل اإلسرائيلي.

 مــن جهته قال كوفمان رئيس الوفد "إن 
مــا رأته أعيننا في غزة يبعــث على األلم 
ــه آن األوان إلطالق عملية  والحــزن، وأن
اإلعمار على حساب الضغوط والتوجهات 

ــار  السياســية، فغــزة اآلن محاطــة بالع
العالمي".


كمــا تفقــد الوفــد الســبت (٢٠١٠/١/١٦) 
ــي تعرضــت للتدمير خالل  المناطق الت
حرب الفرقــان، حيث التقــى المواطنين 
الذين نجــوا من الحرب فــي مناطق حي 
ــه والعطاطرة و  ــة عبد رب الســالم وعزب
الفاخورة شــمال غزة، وعائلة الســموني 

شرق القطاع.
ــى العديد مــن روايات  واســتمع الوفــد إل
وقصــص الحرب المأســاوية التي عاشــها 
أهالي المنطقة, كما استمع إلى معاناة عدد 

زيارة الوفد األوروبي الربِّـاني نوعية بكل اِّـقاييس وتشكل 
جهدا تراكميا على طريق رفع الحصار

"" .
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الوفد الربِّـاني األوروبي ساهم َّـ كسر الحصار السياسي 
عن قطاع غزة

"".
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د.دويك: االتجاه الشعبي الربِّـاني يسري َّـ االتجاه الصحيح، ويشق طريقه باطراد لتغيري اِّـعادلة الراهنة
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العدد الثالثون

مــا الــذي حققتــه زيــارة الوفد 
الربِّـانــي األوروبي فعليا على 
مــا الــذي حققتــه زيــارة الوفد 
الربِّـانــي األوروبي فعليا على 
مــا الــذي حققتــه زيــارة الوفد 

أرض الواقع؟ 
الربِّـانــي األوروبي فعليا على 

أرض الواقع؟ 
الربِّـانــي األوروبي فعليا على 

للحقيقة فــإن كثيرا مــن األمور ال 
ــا الفورية  نســتطيع أن نتبين نتائجه
ــارة الوفد  مباشــرة، وإن كان في زي
ــي إلى غــزة حققــت أهداف  األوروب
قريبة فنســتطيع أن نذكــر منها أن 
ــارة قد جــاءت بأكبر وفد  هذه الزي
دولي يمثل برلمانييــن ولوردات من 
ــة، وبهذا المســتوى  ــة أوروبي ١٢ دول
هو يمثل أكبر وفد برلماني جاء من 
أوروبا إلى فلسطين في هذه المرحلة 
الحرجة التي يتفاقم فيها الحصار على 
قطاع غزة، وتزداد الهجمة الشرســة 
ــة فــي االحتــالل وأعوانه في  الممثل
المنطقة الذين يريــدون أن يفرضوا 
حصارا مشددًا على غزة، وهذا المجيء 
هو في حد ذاته هو كسر للحصار من 
ممثلي الشعوب المنتخبين، وهذا يعني 
أن هناك حركة أوروبية نشطة تعمل 
من أجل كسر الحصار وتحاول رفع 

المعاناة عن غزة. 
ــدة المدى فإن  أمــا عن النتائــج البعي
المجــيء هو فك للحصار، ورســالة 
ــم أنه يجــب رفع  ــى العال ــة إل فوري

الحصار عن غزة.

ومــا القيمــة السياســية التي 
يحملها الوفد األوروبي الذي زار 

قطاع غزة مؤخرا؟
يحملها الوفد األوروبي الذي زار 

قطاع غزة مؤخرا؟
يحملها الوفد األوروبي الذي زار 

الحقيقــة بال شــك أن مــا جرى هو 
ــر إن شــاء اهللا كي تنفتح  فاتحة خي
شــعوب العالم الغربي ومؤسساته ثم 
حكوماته على واقع المعاناة الذي يجب 
أن يزول. األمر اآلخر أنه سيكون لهذا 
المجيء من برلمانيين أوروبيين أثر  
واضح على البرلمانيين العرب الذين 
يتوقــع أن يقوموا بخطــوات مماثلة، 
ألنه ال يجوز أن يتحرك البعيد بينما 
القريب يبقي صامتا ويتفرج وال يفعل 
شيئا لشعب تربطه عالقات أخوة ودين 
ولغة واحدة، ألن شعوبهم حية ترفض 
الحصار وذلك بما أنهم يمثلون هذه 
الشعوب التي تنبض تعاطفا مع شعبنا 
الفلســطيني وتتحــرق لنصرته بكل 

الوسائل.

هل تعتقــد أن الحراك الربِّـاني 
الدولي ســوف يؤتي أكله خالل 
هل تعتقــد أن الحراك الربِّـاني 
الدولي ســوف يؤتي أكله خالل 
هل تعتقــد أن الحراك الربِّـاني 

اِّـرحلة اِّـقبلة وقد يتطور إُّـ 
ضغط فاعل لرفع الحصار؟

.

"" .

زيارة الوفد األوروبي الربِّـاني نوعية بكل اِّـقاييس، وتشكل جهدا تراكميا على طريق رفع الحصار
الحراك الربِّـاني األوروبي مهم وفعال  وسيرتك –بال شك- آثاره على العالم الغربي برِّـانيا وشعبيا

ــن األخيرتين،  لقــد كشــفت الحربي
الحرب على لبنان والحرب على غزة، 
وقوف الشــعوب وقفة رجل واحد في 
ــر وتحمل  مواجهــة العــدوان والصب
العدوان وخيبة وفشــل مخططي لغة 
الحرب في إنجــاح مخططاتهم، كل 
ذلك دفع الغرب على مستوى الشعوب 
ــن  ــة والبرلمانيي والمنظمــات األهلي
ــاك دولة تحرك  ــى القناعة بأن هن إل
الشــر وأنها ال تمثل الحق كما كان 
ينظــر إليها فــي الماضــي، وقد رأى 
ــي الحركــة الشــعبية  ــم الغرب العال
التي قادها النائــب البريطاني جورج 
غاالوي وتحملت الكثير من المصاعب 
والمشاق ودفعت مبالغ باهظة من أجل 
دفــع وفك الحصار عن غزة، وهذا ما 
سيترك أثره بال شك، وآمل أن تسمر 
هذه الحركة النشــطة التي تعبر عن 
حراك مهم وفعال على مستوى العالم 

الغربي، برلمانيا وشعبيا.

مــن  العديــد  أن  واضحــا  بــدا 
الربِّـانيني من أنصار "إسرائيل" 
قد غــريوا مواقفهم وأصبحوا 
ناقمني عليها إثر الحرب األخرية 
على غزة، وعلى رأسهم النائب 
كوفمــان  جريالــد  الربيطانــي 
رئيس الوفد الربِّـاني األوروبي 
الــذي زار غزة مؤخرا.. هل يعرب 
هذا عن حالة طارئة أم أن هناك 
الــذي زار غزة مؤخرا.. هل يعرب 
هذا عن حالة طارئة أم أن هناك 
الــذي زار غزة مؤخرا.. هل يعرب 

توجها حقيقيا؟
هذا اتجاه جديد في األوساط الشعبية 
ــدة دفعها واقع  ــة، وبداية جدي الغربي
ــاة، والغرب يحركه  الحصار والمعان
المشاعر اإلنســانية، وأقول ذلك عن 
تجربة شــخصية ونتيجــة احتكاكي 
بالشــعوب الغربية والمواطن الغربي، 
فواقع المعاناة والحصار الذي تعيشه 
غزة قد حــرك الشــعوب، وإن معاناة 
غزة وحصارها سيســجل التاريخ أنه 
ســبب رئيسي في تحرك هذه الشعوب 
واستيقاظها ورفضها للظلم سواء في 

الدول الغربية أو الدول العربية.

هل تعتقــد أن زمــن التعاطف 
واالنحياز األعمى مع "إسرائيل" 
قــد  "إســرائيل"  وأن  وُّـ،  قــد 
اإلدانــة  موقــع  َّـ  أصبحــت 
واِّـالحقــة اليــوم إثــر تكّشــف 
اإلدانــة  موقــع  َّـ  أصبحــت 
واِّـالحقــة اليــوم إثــر تكّشــف 
اإلدانــة  موقــع  َّـ  أصبحــت 

جرائمها اِّـهولة َّـ غزة؟

أعتقد ذلك، وهذا كالم صحيح، ورئيس 
الوفــد جيرالد كوفمان قد طالب بقوة 
العمل على مالحقة ومحاكمة مجرمي 
ــاة  الحــرب، وال ريــب أن واقــع المعان
اإلنسانية في غزة دفعه للمطالبة بذلك 

بالرغم من أنه يهودي الديانة.

ما تفســريك للتلكؤ الدولي َّـ 
التعاطي مع تقرير غولدستون، 
وخصوصا فيما يتعلق بعرضه 
على اِّـؤسسات الدولية األممية 

اِّـختصة كمجلس األمن؟
ــاك واقعين يجــب أن ننظــر إليهما،  هن
واقع الحكومات والنفوذ المســيطر على 
هذه الحكومات، وواقع الشعوب ونظرتها 
اإلنسانية لحقوق اإلنسان وعدم رضاهم 
ــاة، وحقيقــة هذا يفســر  بواقــع المعان
االختالف في الحركة الرافضة للحصار 
ــى مســتوى الحكومــات والحركــة  عل
المضادة على مســتوى الشــعوب، وأقول 
ــة  ــاك ضغوطــا أمريكي بوضــوح إن هن
شديدة يتم فرضها من أجل النأي بتقرير 
غولدستون عن مؤسسات العدالة الدولية، 
ــى تفريغــه مــن مضامينه  والعمــل عل
األساسية، ولألسف فإن هناك تجاوبا لدى 
الكثير من الدول مع الضغوط األمريكية 
مما يترجم في النهاية إلى تراجع عام في 
المواقف، وهو ما ألقى بظالله الســلبية 
على النتائج المترتبة على عرض تقرير 

غولدستون على المؤسسات الدولية.  

هــل تعتقد أننا يمكــن أن نبلغ 
قــادة  فيهــا  نشــهد  مرحلــة 
العدالــة  االحتــالل َّـ قفــص 

الدولية كمجرمي حرب؟
في الواقع فأنا أنظر إلى االتجاه الشعبي 

ــه اتجاه يســير في  ــى أن ــي عل البرلمان
المسار الصحيح وسيشكل عنصر ضغط 

ليغير واقع المعادلة القائمة. 
وقد طالبت من الوفــد البرلماني خالل 
اتصــال هاتفي به أن تتوحــد البرلمانات 
ــة في حركة نشــطة تهدف إلى  العالمي
رفع الحصار عن قطاع وغزة، وأن تسمع 
صوتها وبالذات البرلمانيين الذين يمثلون 
الدول التي تقع على البحر المتوســط، 
ــت بإيجاد محكمــة تحاكم  كمــا طالب
كل مــن يخالف حقــوق المنتخبين في 
العالم، وما ذنب البرلمانيين المنتخبين 
عندنا الذين انتخبوا بطريقة ديمقراطية 
ــم اختطافهم  وســلمية، وما ذنبهم أن يت
واعتقالهم ومنعهم من ممارســة عملهم 

البرلماني.
لذلــك إما أن تكون المحكمة مســتقلة، 
وإما أن تتبع لمحكمة الجنايات الدولية. 

برأيك ِّـاذا يحجم عمرو موسى 
األمــني العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة عن زيــارة قطــاع غزة 
واالطالع على األوضاع الكارثية 
التي يعيشــها أهلهــا َّـ ظل 

استمرار الحصار؟
لقــد ناشــدت الســيد عمرو موســى في 
أكثر من مناسبة أن يقوم بزيارة لقطاع 
غزة ليدافع عن المعاناة، وطالبته بذلك 
ــدة، وهنا أتذكــر أن األمين  مرات عدي
ــام الســابق للجامعة العربية أرســل  الع
ــغ ٥ آالف دوالر عندما تم إبعادنا  لنا مبل
إلى مرج الزهور في ســنة ١٩٩٢، وحينها 
أرسل لنا رســالة راجيا أال نذكر ذلك 
في اإلعالم، وأعتقد أن واقع األمين العام 
الحالي ال يختلف كثيرًا عن سابقه، وأنا 
أرى أن الجامعة العربية تخضع للضغوط 
السياسية ضمن اإلطار العام الذي يحكم 

األنظمة العربية عموما.

هل باإلمكان التعويل على وفود 
كسر الحصار التي تتقاطر تباعا 
على غزة، وهل يدخل ذلك ضمن 
إطار اإلضافة السياسية اِّـؤثرة 
أم الرافــد اِّـعنــوي التضامني 

فحسب؟
ــف قليال، وهو  انظر لألمر بشــكل مختل
أن هــذه الحركات والوفــود التي تأتي 
ــاة لكنها  ــا لن ترفــع المعان ــح أنه صحي
ستوقظ ضمير البشرية على الواقع الذي 

يعيشه أهل غزة.
بالتأكيد هذه الوفود لن ترفع الحصار 
بشــكل فوري، وال يمكن أن يتم تحميلها 
ــا يجب أال  بأكثــر مما تحتمــل، إال أنن
ــي أن الجهد  نبخســها حقها، وهو ما يعن
ــى زيارة هذه الوفود هو  الذي يترتب عل
جهــد تراكمــي يصب إجمــاال في خانة 
ــل في رفع  ــام المتمث خدمــة الهدف الع
الحصار، رغم تأكيــدي أن زيارة الوفد 
ــي لغزة هــي زيارة  ــي البرلمان األوروب

نوعية بكل المقاييس.

هل يمكــن أن تؤســس الوفود 
الزائــرة  األوروبيــة  الربِّـانيــة 
التشــريعي  اِّـجلــس  لتلقــي 
الفلسطيني دعوات مستقبلية 

لزيارة برِّـانات أوروبية؟
الفلسطيني دعوات مستقبلية 

لزيارة برِّـانات أوروبية؟
الفلسطيني دعوات مستقبلية 

أرجو ذلــك، ونأمــل أن يتمكــن الوفد 
الذين  ــي األوروبي وأعضــاؤه  البرلمان
ــق األثر المطلوب  زاروا غــزة من تحقي
كمــا نتوقعــه منهــم، وأن يمهد ذلك 
لدعوات يتم توجيهها للمجلس التشريعي 
ــات األوروبية  ــارة عدد من البرلمان لزي

خالل الفترة المقبلة. 

الحظنــا ان هنــاك مقاطعة من 
جانب نواب كتلة فتح الستقبال 

الوفــد الربِّـانــي األوروبي َّـ 
زيارتــه األخــرية.. مــاذا يعنــي 

ذلك؟
 واقع االنقســام الفلسطيني ال زال يلقي 
ــى كل نواحي الحياة ســواء  بظالله عل
ــد المجلــس التشــريعي أو  ــى صعي عل
المؤسسات السياسية األخرى والعالقات 
الوطنية بشكل عام، لكني أعتقد أن ذلك 
ال يمكن أن يشــكل مبررا أمام نواب فتح 
في غزة لالســتنكاف عــن أي جهد يدفع 
باتجــاه رفــع الحصار عن شــعبنا ونقل 
معاناته للعالم الخارجي، وأعتقد أن هذه 
مهمة وطنية وإنسانية بالدرجة األولى، 
وواجب وطنــي كان من األحرى بنواب 
ــه بعيدا عن االعتبارات  فتح أن يمتثلوا ل
ــة، فالوطــن هــو  السياســية والفصائلي
ــع، ويجب أن يحمل الجميع  وطن الجمي
ــة، كما أن المجلس  هم الوطن والقضي
التشــريعي هو برلمــان الجميع، وتحت 
قبته يستظل الجميع، ويفترض أن تحل 
ــه، إال أن  كافة اإلشــكاليات تحت مظلت
ــة تحول حتى اآلن  االعتبارات الفصائلي
دون اعتمــاد رؤية وطنية ســليمة تنأى 
بالبرلمــان عــن كافــة أشــكال التدابر 
ــي، ونأمل  والتناقض السياســي والوطن
أن نتمكن في القريــب العاجل من إعادة 
ــا الوطني الصعــب وإعادة  تقييم وضعن
االعتبار للمؤسسة التشريعية ويتم فتح 
مقــر المجلس فــي رام اهللا، ويصار إلى 
عقد الجلسات بانتظام في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة على الســواء، وذلك كي 
نواجــه العالم بشــكل موحــد، ونتحدى 
اإلجراءات اإلسرائيلية بعيدا عن التفرقة 

التي أهلكتنا.
لذلــك كان صعبا على نفوســنا جميعا 
ــا آخرين  ــواب حمــاس ونواب أن نــرى ن
ــي األوروبي  يســتقبلون الوفد البرلمان
ويبذلــون جهدهم من أجــل نقل صورة 
المعاناة للعالم الخارجي، فيما يقف نواب 
آخرين بعيدا عن دائرة المشــهد دون أي 

مبرر وطني أو سياسي أو إنساني.  

سيسجل التاريخ أن حصار ومعاناة غزة سبب رئيس في 
صحوة واستيقاظ الكثير من الشعوب التي تنبض تعاطفا مع 

شعبنا الفلسطيني وتتحرق لنصرته بشتى الوسائل



العدد الثالثون

"".

الوفد الربِّـاني األوروبي ساهم َّـ كسر الحصار السياسي عن قطاع غزة 

ما الذي حققته زيارة الوفد الربِّـاني األوروبي فعليا 
على أرض  لواقع؟

نؤكد أن هذا أكبر وفد برلماني يزور 
قطاع غزة منذ فرض الحصار منذ أربع 
سنوات، ومنذ أن نجحت حماس وُضرب 
عليها الحصار، كما أن زيارة الوفد لها 
داللة حيث تأتي في الذكرى الســنوية 
لمعركة الفرقــان، كما أن هذا الوفد 
ــر ســاهم في كســر  ــي الكبي البرلمان
الحصار السياسي عن قطاع غزة، كما 
أؤكد أن زيارة الوفد البرلماني وعلى 
رأســه جيرالد كوفمان تمثل اعترافا 

بالشرعية الفلسطينية.
ــا بحق الشــعب  وقــد زاد الوفــد إيمان
ــه حينمــا زار  الفلســطيني فــي وطن
المواقع المدمرة واســتمع إلى شهادات 
وهــم  والرجــال  والنســاء  األطفــال 
يتحدثون عن مأساتهم الحقيقية، ولقد 
وصــل األمر بهم إلى حــد البكاء، كما 
أن زيارتهم للمجلس التشــريعي وعقد 
جلسة برلمانية مشتركة بين المجلس 
التشــريعي وهذا الوفــد الكبير وتبادل 
ــادل لآلراء له  اآلراء واالســتماع المتب
ــة واضحة فــي تفهمهــم للقضية  دالل
الفلســطينية وتآثرهــم بما اســتمعوا 
وشــاهدوا، وخاصــة أنهــم كانوا على 

أنقاض ودمار المجلس التشريعي.

ــاهدهوه إُّـ  ــوف ينقلون ما ش ــل تعتقد أنهم س ه
بالدهم؟ 

هم شــاهدوا الحقيقة بأم عينهم، وهذا 
تأثر كبير بحيث أنهم فعًال حملوا هذه 

الصورة لنشرها في العالم.
ــون  برلماني هــؤالء  ــأن  ب وأتصــور 
وسياســيون ويمثلون أحزاب مختلفة 
بلدانهــم  فــي  وزن  ذات  وشــخصيات 
وحينما عبرت فــي المؤتمر الصحفي 
أنه كســر للحصار فهو فعليًا كســر 
وحينما عبرت فــي المؤتمر الصحفي 
أنه كســر للحصار فهو فعليًا كســر 
وحينما عبرت فــي المؤتمر الصحفي 

السياسي، وســينقلون صورة  للحصار 
للعالم، صورة حقيقية أوال عن مأســاة 
الشــعب الفلســطيني من قبل االحتالل 
بعــد المعركة الصهيونية واســتعمال 
ــم المحرمة  ــل الداي الفوســفور وقناب

دوليًا.

ــكل اخرتاقا سياسيا  هل تعتقد أن هذه الزيارة تش
ــع  يمكن أن ينبني عليها إجراءات ومواقف قد توس

من دائرة الرفض للحصار َّـ العالم الغربي؟
ــاج إلى  ال شــك في ذلــك، وهذا يحت
ــات، ونحــن في  تواصــل مــع البرلمان

المجلس التشريعي أخذنا كل العناوين، 
وسنتواصل معهم، وخاصة أنهم استعدوا 
إلرســال دعوات رسمية من برلماناتهم 

إلى المجلس التشريعي.

ــد كانت  ــرب عنها الوف ــف التي ع ــا أن اِّـواق الحظن
ــل تعتقد أن  ــان الصهيوني.. ه ــديدة بحق الكي ش
ــات أكثر تفهما  ــربا داخل الغرب ب هناك تيارا معت

لحقيقة الصراع الفلسطيني - الصهيوني؟
ال شــك في ذلك، وخاصة بعد تقرير 
غولدستون وبعد أن شــاهدوا وسمعوا 
بأم عينهم مــا جرى في غزة أعتقد أنه 
ــر فاعلية،  ســيكون هناك حراكا أكث
وهذا ما وعدوا به وعلى رأسهم جيرالد 
كوفمان الذي طالب صراحة بمحاكمة 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين. 

ــن أنصار  ــن الربِّـانيني م ــا أن العديد م ــدا واضح ب
ــوا ناقمني  ــريوا مواقفهم وأصبح ــرائيل" قد غ "إس
ــا إثر الحرب األخرية على غزة.. هل يعرب هذا  عليه

عن حالة طارئة أم أن هناك توجها حقيقيا؟
أتصور أن بشــاعة اإلجــرام الصهيوني 
في اســتعمال الفوســفور وقتل النساء 
للمؤسســات  ــره  وتدمي واألطفــال 
ــع  والمصان والمــدارس  والمســاجد 
ــح هذا اإلجــرام مثار  والمــزارع، أصب
اهتمام واســتدعاء لعمل ونشــاط  لكل 
ــم ومنهــم غولدســتون  العال أحــرار 
اليهودي  اليهودي وجيرالد كوفمــان 
ــة اإلســهام فــي وضــع حد  أيضــًا بغي
للجرائم الحاصلة والحصار المفروض، 
فإذا كان هــؤالء يهودا قد تعاطفوا مع 
الشــعب الفلســطيني فهدا حراك مهم 

وانتصار واضح للقضية الفلسطينية.

ــد أن زمن التعاطف  ــا على ذلك، هل تعتق تأسيس
ــد وُّـ وأن  ــرائيل ق ــع إس ــى م ــاز األعم واالنحي
إسرائيل أصبحت َّـ موقع اإلدانة واِّـالحقة اليوم 

إثر تكّشف جرائمها اِّـهولة َّـ غزة؟
إسرائيل أصبحت َّـ موقع اإلدانة واِّـالحقة اليوم 

إثر تكّشف جرائمها اِّـهولة َّـ غزة؟
إسرائيل أصبحت َّـ موقع اإلدانة واِّـالحقة اليوم 

ال أعتقــد أن التعاطف مع الصهاينة قد 
ولى، وإنمــا بدأت األمــور اآلن تتغير، 
وبدا أن هناك حراكا أوروبيا برلمانيا 
للتعاطــف مــع القضية الفلســطينية، 
وخاصــة أن بعــض الساســة وبعــض 
البرلمانيين ينادون بالحوار مع حركة 
حمــاس، وبعضهــم يؤكــد أن حركة 
حماس قــد جاءت  بعــد انتخابات حرة 
ونزيهــة، وهذا باعترافهم وشــهاداتهم 
ــى العملية االنتخابية التي جرت في  عل

العام ٢٠٠٦. 

ــل فــإن صمــود شــعبنا  المقاب وفــي 
الفلسطيني لكل المحاوالت التي كانت 
تهدف إســرائيل من ورائها إلى اجتثاث 
حركة حماس واجتثاث روح المقاومة 
قد أفشل كل هذه المخططات، لذا فإن 
صمودنا يدفعهم ألن يتعاونوا مع حركة 
حماس وبعضهم ينادي برفع الظلم عن 
الشعب الفلسطيني في غزة، وأنا أتصور 
أن هذا بداية الحراك الحقيقي لنصرة 
القضية الفلسطينية، وخاصة أن الكثير 
منيهم ينادون بتقديم مجرمي الحرب 
الدولية،  المحاكم  إلى  اإلســرائيليين 
وليس أدل على ذلك أنهم في بريطانيا 
قد رفعوا دعاوى العتقال قادة االحتالل 

وعلى رأسهم ليفني وأولمرت.
فــي المقابل فــإن الضغــط األمريكي 
المســاند إلســرائيل بصــورة مطلقــة 
ــي تتعاطــف  ــدول الت ــدات لل والتهدي
ــا مع الفلســطيني، ورغم أن  محاكمه
هــذا له أثر كبير، لكن في اعتقادي أن 
والديمقراطية في  ــة  والحري الحراك 

النهاية سوف تنتصر.

ــريك للتلكؤ الدولي َّـ التعاطي مع تقرير  ما تفس
ــق بعرضه على  ــتون، وخصوصا فيما يتعل غولدس
ــة كمجلس  ــة األممية اِّـختص ــات الدولي اِّـؤسس

األمن؟
ــة ألنها  ــه بضغــوط أمريكي هــذا كل
تدافع عن إســرائيل أكثر من إسرائيل 
نفســها، كمــا أن تقرير غولدســتون 
الذي أدان إسرائيل هو في نفس الوقت 
ــكا، ألنها أيضا متورطة في  إدانة ألمري
العدوان على غزة فالســالح والطائرات 
ــل والصواريــخ هــي أمريكية،  والقناب
ــل  ــكا زودت "إســرائيل" بالقناب وأمري
إلســرائيل  والفوســفورية  العنقودية 

وهذا كان واضحًا للجميع.
لكــن صمــود شــعبنا وإصــراره على 
ــات أيضا بمســاندة أحــرار العالم  الثب
ــن أو أوروبيين عرب  ســواء برلمانيي
ــى قوتنا،  ومســلمين ســيزيدنا قوة عل
العدو  ونحن كفلسطينيين ســنالحق 

اإلسرائيلي جيال بعد جيل.

ــهد فيها  ــل تعتقد أننا يمكن أن نبلغ مرحلة نش ه
قادة االحتالل َّـ قفص العدالة الدولية كمجرمي 

حرب؟
بإذن اهللا نعــم، وهذا يحتاج إلى تواصل 
ــى أن نعمــل ليل  ــاج إل وحــراك ويحت
نهــار من أجل إيصال صوتنا إلى العالم 

ومن أجل إبراز تقرير غولدستون ألن 
تقرير غولدستون هو الذي بين حقيقة 
هذا العدوان على الشــعب الفلســطيني 
وهو مخالف لحقوق اإلنسان واتفاقية 
جينيف الرابعة، ولو كان هناك إنصاف 
لقدم لويس أوكامبو رئيس المحكمة 
الدولية لمجرمي الحرب قادة إسرائيل 

إلى المحكمة. 
ولقد بعثت بعــد أيام العدوان رســالة 
إلى أوكامبو رســالة بهذا الخصوص، 
ولكــن الضغط األمريكــي يمنع الدول 
مــن تقديم قادة إســرائيل للمحاكمة، 
ولكــن الحراك والفعــل والتواصل هو 
الذي ســيوصل شــعبنا إلى االنتصار إن 

شاء اهللا.
ومن الحــراك الذي نفتخر به الحراك 
ــوزراء  التركــي، وموقــف رئيــس ال
التركي رجب طيب أردوغان والموقف 
األخير من إهانة السفير وعدم مقابلة 
ــم يكــن ذلــك إال بصمــود  ــاراك فل ب
الشــعب الفلســطيني ودمــاء الشــعب 
الفلســطيني، وأردوغــان ينتصر بهذه 
الدمــاء ويســتنكر ويجــرم االحتالل، 
ــز بهذا  وبهــذه المناســبة فنحــن نعت
الوقفة ونطير رســالة شــكر وتقدير 
ــوزراء التركــي رجب  إلى رئيــس ال
طيب أردوغان، ورســالة  شكر إلى كل 
الوفــود التي قدمت إلى غزة في إلحياء 
الذكرى السنوية لحرب الفرقان، مثل 
ــة شــريان الحياة برئاســة النائب  قافل
البريطانــي جــورج غــاالوي، وزيارة 
الوفــد الليبي ووفد الفنانين الســوري 
ــارة الوفد  والوفــد األردني وأخيرًا زي
البرلماني األوروبي برئاسة كوفمان، 
وتحية إلى كل المتعاطفين من العرب 

والمسلمين. 

ــة العربية عمرو  ــني العام للجامع ِّـاذا يحجم األم
موسى عن زيارة غزة حتى اآلن؟

العرب  ــن  البرلمانيي ــا  نوضح إلخوانن
كيف أن ســفن كســر الحصــار هي 
من أوروبا ومن شــتى بقاع األرض قد 
ــوا الصعاب والمشــاكل للقدوم  تحمل
إلــى غزة ولكن أنتم إخواننا من العرب 
والمسلمين ما زلتم تحجمون عن زيارة 
غزة، ونحــن حقيقة نطالبهم بأن يأتوا 
إلى هنا، ونطالب السيد عمر موسي أن 
يأتي إلى غزة ويشاهد الدمار والحصار 
ومعاناة الشعب في غزة، ودون الحصول 

على إذن من أحد.

ــة البرلمانية المكلفة  أعتقــد أن اللجن
باســتقبال واســتضافة ومرافقة الوفد 
األوروبي قامت باالستضافة والمرافقة 
والتنســيق الــالزم وقــد نحجــت في 
ذلك برئاســة د.نافذ المدهون، وكان 
ــا ومنظمــا، وقــد  شــكر  أداؤهــا راقي
الوفد  األوروبي وعلى رأسهم جيرالد 
كوفمــان كل الذيــن شــاركوا فــي 
اســتقبال الوفد، وأنا هنا أوجه التحية 
للجنة البرلمانية التي أبلت بالء حسنا 
في ترتيب واإلشراف على زيارة الوفد 

البرلماني األوروبي.

ــلطة رام اهللا وحركة فتح تلعب  ــل تعتقد أن س ه
ــلبيا ومعطال لجهود التواصل مع الربِّـانات  دورا س

األوروبية؟
ــا دعوات من البرلمانات  نعم، لقد تلقين
ــة، ولكن المعيق الحقيقي هو   األوروبي
ســلطة رام اهللا الذي أحبطها  لألســف 

الشديد. 

ــتقبال  ــارك كتلة فتح الربِّـانية َّـ اس  ِّـاذا لم تش
الوفد الربِّـاني األوروبي؟

ــه في كل مــرة يتم   نحــن نؤكــد أن
ــى اللقاء واالجتماع بالوفود  دعوتهم إل
ــدو أن عندهم قرارا  الزائــرة، ولكن يب
التشريعي  المجلس  سياســيا بمقاطعة 
وخاصة أنهــم يمنعون الدكتور عزيز 
دويــك مــن الدخــول إلــى مكتبه بل 
ــواب ويطلقون النار  يعتقلون أبناء الن
ــدو أن هــذا القرار  ــواب ويب ــى الن عل
السياســي قــد اتخذ بوضــوح من أجل 

تعطيل وشل عمل المجلس التشريعي.

ــمية..  ــهد غزة مقدم وفود برِّـانية رس ِّـاذا لم تش
بمعنى وفود مكلفة من برِّـانات دولها وليس وفودا 

ذات صفة حزبية؟
هذا كالم غير صحيح فالوفد األوروبي 
الــذي قد جــاء هو جاء بصفة رســمية 
ــة وقد جاء ســابقا  وجــاء مــن ١٢ دول
وفد رســمي أتى بتكليف من البرلمان 

األوروبي بصفة رسمية.

هل باإلمكان التعويل على وفود كسر الحصار التي 
ــل يدخل ذلك ضمن  ــا على غزة، وه تتقاطر تباع
ــية اِّـؤثرة أم الرافد اِّـعنوي  إطار اإلضافة السياس

التضامني فحسب؟
ــاك القوافــل  ال شــك فــي ذلــك، هن
والوفود التي تأتي هي لتخفيف المعاناة 
اإلنســانية عن شــعبنا فتقــدم الطعام 
ــدواء وتقــدم لــذوي االحتياجــات  وال
الخاصــة، هــذا كســر للحصــار من 
ــة اإلنســانية وكســر للحصار  الناحي
من الناحية السياســية كمــا في الوفد 
ــرا عن تضامنهم  األوربي، وذلك تعبي
واحترامهم لنتائــج الديمقراطية التي 
حققها الشعب الفلسطيني، وأنا أتصور 
أن هــذا الحراك سيســاهم في كســر 
الحصــار السياســي واالقتصــادي وأن 
المزيــد من ذلك ســيحرك العالم من 
أجــل رفــع الحصار عن غــزة وخاصة 
بعد فشل االحتالل الصهيوني في حربة 

األخيرة في اجتثاث شعبنا. 

ــي واألداء  ــم الربِّـان ــن أدائك ــون ع ــم راض ــل أنت ه
ــتقبال الوفود  ــا يخص اس ــي واألهلي فيم الحكوم
ــات الالزمة، أم أن  ــروحات واِّـعطي وتزويدها بالش
ــودا أعمق من ذي  ــر بحاجة إُّـ معالجات وجه األم

قبل؟
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الوفد أبدى تفهما للمعاناة اإلنسانية وبكى 
لمشاهد الدمار المروعة جراء همجية االحتالل

 أتوقع حراكا دوليا أكثر فاعلية لنصرة قضيتنا 
الفلسطينية ومواجهة الحصار 
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 .

 (بعــض الحســنات العاجلة واآلجلة لســتة وخمســين برلمانيًا 
أوروبيًا وفدوا على متن القافلة)

 (بعــض الحســنات العاجلة واآلجلة لســتة وخمســين برلمانيًا 
أوروبيًا وفدوا على متن القافلة)

 (بعــض الحســنات العاجلة واآلجلة لســتة وخمســين برلمانيًا 

فــي رأيي ال يتوقــع أن تكون لمثل هذه الزيارات نتائج ســريعة 
كبيرة, ومع ذلك يمكنني تسجيل النقاط األربع التالية:

١- حجم الوفد وتنوعه, إذ لم يسبق لوفٍد برلماني قد زارنا بعدد 
ينيف على خمســين نائبًا, مع بعض الوزراء السابقين, والقيادات 
١- حجم الوفد وتنوعه, إذ لم يسبق لوفٍد برلماني قد زارنا بعدد 
ينيف على خمســين نائبًا, مع بعض الوزراء السابقين, والقيادات 
١- حجم الوفد وتنوعه, إذ لم يسبق لوفٍد برلماني قد زارنا بعدد 

الوازنة, فهو يمثل اثنتي عشــرة دولة أوروبية, ومن بينهم خمســة عشر نائبًا من البرلمان 
ينيف على خمســين نائبًا, مع بعض الوزراء السابقين, والقيادات 

الوازنة, فهو يمثل اثنتي عشــرة دولة أوروبية, ومن بينهم خمســة عشر نائبًا من البرلمان 
ينيف على خمســين نائبًا, مع بعض الوزراء السابقين, والقيادات 

د نفسه. األوروبي الموحَّ
وكان أقصى وفٍد برلماني وصل إلينا هم األتراك, فقد حضر سبعة عشر مع شريان الحياة 
(٣), وأكثرهم من حزب العدالة والتنمية اإلسالمي, وقد سبق أن حضر برلمانيون من مصر 
وكان أقصى وفٍد برلماني وصل إلينا هم األتراك, فقد حضر سبعة عشر مع شريان الحياة 
(٣), وأكثرهم من حزب العدالة والتنمية اإلسالمي, وقد سبق أن حضر برلمانيون من مصر 
وكان أقصى وفٍد برلماني وصل إلينا هم األتراك, فقد حضر سبعة عشر مع شريان الحياة 

والبحرين والكويت واألردن وغيرها.
٢- رفع الروح المعنية للشــعب الفلســطيني, ال سيما المنكوبون, فإذا كان األمريكان وحلف 
الناتو يدعمون الصهاينة فإن النصارى طائفًة مختلفًة ممن قال اهللا فيهم:  (وجعلنا في قلوب 
٢- رفع الروح المعنية للشــعب الفلســطيني, ال سيما المنكوبون, فإذا كان األمريكان وحلف 
الناتو يدعمون الصهاينة فإن النصارى طائفًة مختلفًة ممن قال اهللا فيهم:  (وجعلنا في قلوب 
٢- رفع الروح المعنية للشــعب الفلســطيني, ال سيما المنكوبون, فإذا كان األمريكان وحلف 

بعوه رأفًة ورحمًة) الحديد (٢٧). الذين اتَّ
الناتو يدعمون الصهاينة فإن النصارى طائفًة مختلفًة ممن قال اهللا فيهم:  (وجعلنا في قلوب 

بعوه رأفًة ورحمًة) الحديد (٢٧). الذين اتَّ
الناتو يدعمون الصهاينة فإن النصارى طائفًة مختلفًة ممن قال اهللا فيهم:  (وجعلنا في قلوب 

والمقصود بهم أتباع سيدنا عيسى عليه السالم المذكور في صدر اآلية.
ومما يشهد بذلك قوله تعالى:

"وَلتجدنَّ أقربهم مودًة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى" المائدة(٨٢).
٣- رؤية صورة مغايرة للصورة التي يقوم الصهاينة برســمها عن أنفســهم, وعن المقاومة 
والشعب الفلسطيني, من خالل اللوبي اإلعالمي والسياسي المتنفذ في أوروبا والغرب عامة, 
حيث يظهرون أنفســهم مظلومين يدافعون عن شــعبهم أمام اإلرهاب واإلجرام الفلسطيني, 
والحقيقة أنهم ال َيْرُقُبون في مؤمٍن إال وال ذمة, إذا بطشوا بطشوا جبارين, مثل عاٍد األولى, 
حيث يظهرون أنفســهم مظلومين يدافعون عن شــعبهم أمام اإلرهاب واإلجرام الفلسطيني, 
والحقيقة أنهم ال َيْرُقُبون في مؤمٍن إال وال ذمة, إذا بطشوا بطشوا جبارين, مثل عاٍد األولى, 
حيث يظهرون أنفســهم مظلومين يدافعون عن شــعبهم أمام اإلرهاب واإلجرام الفلسطيني, 

أو فرعون ذي األوتاد.
والحقيقة أنهم ال َيْرُقُبون في مؤمٍن إال وال ذمة, إذا بطشوا بطشوا جبارين, مثل عاٍد األولى, 

أو فرعون ذي األوتاد.
والحقيقة أنهم ال َيْرُقُبون في مؤمٍن إال وال ذمة, إذا بطشوا بطشوا جبارين, مثل عاٍد األولى, 

٤- أخذ صورة حضارية عن المجلس التشريعي, وأخرى مشرقة عن الحكومة, حيث االستقبال 
الحافل وكرم الضيافة, ثم وضوح الرؤية السياسية, والمطالب العادلة, والرغبة الصادقة في 

السالم واألمن القائم على العدل والحق, وعدم العدوان, وغير ذلك. 
هذه الجولة اختراقًا نوعيًا للحصار السياســي المفروض علينا وذلك من وجوٍه ســتٍة على 

السالم واألمن القائم على العدل والحق, وعدم العدوان, وغير ذلك. 
هذه الجولة اختراقًا نوعيًا للحصار السياســي المفروض علينا وذلك من وجوٍه ســتٍة على 

السالم واألمن القائم على العدل والحق, وعدم العدوان, وغير ذلك. 

األقل على النحو التالي:
هذه الجولة اختراقًا نوعيًا للحصار السياســي المفروض علينا وذلك من وجوٍه ســتٍة على 

األقل على النحو التالي:
هذه الجولة اختراقًا نوعيًا للحصار السياســي المفروض علينا وذلك من وجوٍه ســتٍة على 

(١) قبل أيام كانت الســلطة المصرية قد أعلنت النائب السابق (جورج غاالوي) شخصًا غير 
األقل على النحو التالي:

(١) قبل أيام كانت الســلطة المصرية قد أعلنت النائب السابق (جورج غاالوي) شخصًا غير 
األقل على النحو التالي:

دون به َمْن خلفه, فإذا البديل ستة وخمسون, وفيهم  مرحب به في مصر, ظنًا منهم أنهم َسُيشرِّ
(١) قبل أيام كانت الســلطة المصرية قد أعلنت النائب السابق (جورج غاالوي) شخصًا غير 
دون به َمْن خلفه, فإذا البديل ستة وخمسون, وفيهم  مرحب به في مصر, ظنًا منهم أنهم َسُيشرِّ
(١) قبل أيام كانت الســلطة المصرية قد أعلنت النائب السابق (جورج غاالوي) شخصًا غير 

عدٌد من الوزن الثقيل, وال سيما ذوو التاريخ الطويل في دعم بني إسرائيل.
دون به َمْن خلفه, فإذا البديل ستة وخمسون, وفيهم  مرحب به في مصر, ظنًا منهم أنهم َسُيشرِّ

عدٌد من الوزن الثقيل, وال سيما ذوو التاريخ الطويل في دعم بني إسرائيل.
دون به َمْن خلفه, فإذا البديل ستة وخمسون, وفيهم  مرحب به في مصر, ظنًا منهم أنهم َسُيشرِّ

(٢) وإذا كانت اإلدارة المصرية قد حالت دون وصول كثير من الوفود السياسية واإلعالمية, 
ــٍد أوروبي, فيه أكثر من ُرُبعِه مــن البرلمان األوروبي, فليس  ــا حين يتعلق األمر بوف فإنه
أمامهم إال أن يؤدوا التحية, ويدخلون إلينا, كما لو أن المعبر حدوٌد بين دولتين أوربيتين, 
ــٍد أوروبي, فيه أكثر من ُرُبعِه مــن البرلمان األوروبي, فليس  ــا حين يتعلق األمر بوف فإنه
أمامهم إال أن يؤدوا التحية, ويدخلون إلينا, كما لو أن المعبر حدوٌد بين دولتين أوربيتين, 
ــٍد أوروبي, فيه أكثر من ُرُبعِه مــن البرلمان األوروبي, فليس  ــا حين يتعلق األمر بوف فإنه

ينتقل الدعايا فيهما بالبطاقة الشخصية.
(٣) وإذا كانت ســلطة رام اهللا تزكم األنــوف بالدعاية المضادة, فتصورنا انقالبيين, وقتلة 
وأصحاب اإلمارة الظالمية, وتنزع عنا تاج الشــرعية, فإن حضــور هذا الوفد وأمثاله يمثل 
ــة, وتحت أقدام  ــة المرتمين على أعتاب الصهاين صفعــة ثقيلة على أمخــاخ أولئد الدجاجل

األمريكان.
ــْهٌم ثاقب في صدور الرباعية العربية المشــاركة في حصارنا,  (٤) وهــو في نفس الوقت َس
المتربصة بنا الدوائر, وتســعى جاهدة لتركيعنا لشــروط الرباعية الدولية, وهي شروط 

األمريكان واليهود.
ابًة  (٥) ويمكن اعتبارها ركًال لسياسة الرباعية الدولية المشاركة في خنفنا التي تعمل َعرَّ

لالحتالل في تصفية القضية الفلسطينية.
(٦) إنها َأَثارٌة على انتصار الدبلوماسية الحمساوية التي تواصل جهودها بالليل والنهار سرًا 

لالحتالل في تصفية القضية الفلسطينية.
(٦) إنها َأَثارٌة على انتصار الدبلوماسية الحمساوية التي تواصل جهودها بالليل والنهار سرًا 

لالحتالل في تصفية القضية الفلسطينية.

وعالنية, في غزة والضفة, ثم في دمشــق والخارج, وإن مجيء هذا الوفد, وبهذا الحجم, لم 
يكن بســبب أريحية عند هؤالء, أم ألنهم رأوا في المنام ضرورة زيارة غزة, إنما هي الجهود 
المضنية في التواصل, وشرح المواقف, وهو ما دفعهم لرؤية ذلك بأنفسهم, وليكون مجرد 
تجشــمهم عناء الســفر وتكاليفه, وفيهم العجزة والرجل الضرير, دليًال على نفوذ النشاط 
المضنية في التواصل, وشرح المواقف, وهو ما دفعهم لرؤية ذلك بأنفسهم, وليكون مجرد 
تجشــمهم عناء الســفر وتكاليفه, وفيهم العجزة والرجل الضرير, دليًال على نفوذ النشاط 
المضنية في التواصل, وشرح المواقف, وهو ما دفعهم لرؤية ذلك بأنفسهم, وليكون مجرد 

السياسي للحركة اإلسالمية في أعماق أوروبا.
ــادم األيام، وإليكم التوقعات  ــا أتوقــع أن تؤتي مثل هذه الجوالت البرلمانية ُأُكَلها في ق وأن

السياسي للحركة اإلسالمية في أعماق أوروبا.
ــا أتوقــع أن تؤتي مثل هذه الجوالت البرلمانية ُأُكَلها في قــادم األيام، وإليكم التوقعات  وأن

السياسي للحركة اإلسالمية في أعماق أوروبا.

األبرز في ستِّ نقاٍط كذلك:
١-  فتح الطريق أمام زيارات قادمة, إْذ إن المزيد من البرلمانيين األوروبيين وغير األوربيين 

األبرز في ستِّ نقاٍط كذلك:
١-  فتح الطريق أمام زيارات قادمة, إْذ إن المزيد من البرلمانيين األوروبيين وغير األوربيين 

األبرز في ستِّ نقاٍط كذلك:

ون لزيارات الحقة, تحقق المزيد من الغنائم السياسية. سوف َيِخفُّ
١-  فتح الطريق أمام زيارات قادمة, إْذ إن المزيد من البرلمانيين األوروبيين وغير األوربيين 

ون لزيارات الحقة, تحقق المزيد من الغنائم السياسية. سوف َيِخفُّ
١-  فتح الطريق أمام زيارات قادمة, إْذ إن المزيد من البرلمانيين األوروبيين وغير األوربيين 

ــارة, وما وراء  ــات العربية واإلســالمية, وتحفيزهم على التحرك للزي ٢- إحــراج البرلمان
الزيارة من نتائج من نتائج معنوية ومكاسب مادية.

٣- صناعة رأٍي عام ضاغط إلنهاء الحصار عن قطاع غزة تجاه المعاناة اإلنسانية, بل واحترام 
نتائج االنتخابات النزيهة, والحفاظ على الخيار الُحرِّ للشعب الفلسطيني.

٣- صناعة رأٍي عام ضاغط إلنهاء الحصار عن قطاع غزة تجاه المعاناة اإلنسانية, بل واحترام 
نتائج االنتخابات النزيهة, والحفاظ على الخيار الُحرِّ للشعب الفلسطيني.

٣- صناعة رأٍي عام ضاغط إلنهاء الحصار عن قطاع غزة تجاه المعاناة اإلنسانية, بل واحترام 

ــا أن العالم في غياٍب عن حقيقة الواقع  ــح الطريق أمام زيارات متبادلة, فقد ثبت لدين ٤- فت
األليم الذي َيُمرُّ بشــعبنا الفلســطيني, وأن التواصل معه يجلي الصورة, حتى عند الشــعوب 
ــا أن العالم في غياٍب عن حقيقة الواقع  ــح الطريق أمام زيارات متبادلة, فقد ثبت لدين ٤- فت
األليم الذي َيُمرُّ بشــعبنا الفلســطيني, وأن التواصل معه يجلي الصورة, حتى عند الشــعوب 
ــا أن العالم في غياٍب عن حقيقة الواقع  ــح الطريق أمام زيارات متبادلة, فقد ثبت لدين ٤- فت

العربية واإلسالمية, وحتى إن كثيرًا من الحكومات مضللة بفعل الزيارات المكوكية لعبَّاس, 
األليم الذي َيُمرُّ بشــعبنا الفلســطيني, وأن التواصل معه يجلي الصورة, حتى عند الشــعوب 
العربية واإلسالمية, وحتى إن كثيرًا من الحكومات مضللة بفعل الزيارات المكوكية لعبَّاس, 
األليم الذي َيُمرُّ بشــعبنا الفلســطيني, وأن التواصل معه يجلي الصورة, حتى عند الشــعوب 

أو النفوذ الدحالني, أو السفارات الفلسطينية التي ال يشكل االحتالل أولوية في أجندتها, بل 
ٌد في خدمته, والعدو األول, وربما األوحد, عندهم هو حماس والمقاومة. إن بعضها ُمَجنَّ

أو النفوذ الدحالني, أو السفارات الفلسطينية التي ال يشكل االحتالل أولوية في أجندتها, بل 
ٌد في خدمته, والعدو األول, وربما األوحد, عندهم هو حماس والمقاومة. إن بعضها ُمَجنَّ

أو النفوذ الدحالني, أو السفارات الفلسطينية التي ال يشكل االحتالل أولوية في أجندتها, بل 

ــنُّ القوانين, أو  ٥- تبادل الخبرات والتعاون اإلنســاني فيما يتعلق بالعمل البرلماني, حيث َس
مســاءلة الحكومة, والرقابة على أداء الســلطة القضائية, وترشيد اإلعالم, والتعليم واإلدارة 

, واالقتصاد, وغيرها.
٦- ولعــل األهم من كل ذلك هو الرســالة الدعوية التي جعلتنا خيَر أمــٍة ُأْخِرَجْت للناس, 
فقد أمرنا ســبحانه أن نســمح لغير المســلمين أن يدخلوا ديارنا, وأوجب علينا أن نحافظ 
ــو برؤية أخالقنا وتعاملنا الحضــاري, ثم علينا أن  ــى أمنهم حتي يســمعوا كالم اهللا, ول عل
ُنْبِلَغهم مأمنهم, فإن هذا االحتكاك يريهم اإلسالم العملي, فضًال عن السماع النظري لإليمان 
ــو برؤية أخالقنا وتعاملنا الحضــاري, ثم علينا أن  ــى أمنهم حتي يســمعوا كالم اهللا, ول عل
ُنْبِلَغهم مأمنهم, فإن هذا االحتكاك يريهم اإلسالم العملي, فضًال عن السماع النظري لإليمان 
ــو برؤية أخالقنا وتعاملنا الحضــاري, ثم علينا أن  ــى أمنهم حتي يســمعوا كالم اهللا, ول عل

ــات وغيرها مما تزعم الحضارة الغربية  واألخالق, ومبادئ حقوق اإلنســان, واحترام الحري
قصب السبق فيه.

 . . 

هذا الوفد البرلماني األوروبي رئيســًا وأعضاًء، والوفد 
عمومًا ورئاســته من الوزن الثقيل والمســتوى الرفيع 
هذا الوفد البرلماني األوروبي رئيســًا وأعضاًء، والوفد 
عمومًا ورئاســته من الوزن الثقيل والمســتوى الرفيع 
هذا الوفد البرلماني األوروبي رئيســًا وأعضاًء، والوفد 

على الصعيد األوروبي خاصــة والعالمي عامة. هم وفد 
ــى. هم على درجة  مميز جــدًا ونوعي من الدرجة األول
ــرة من الوعي واالســتيعاب الشــامل لما جرى من  كبي
أحداث سياســية متعاقبة على الســاحة الفلسطينية منذ 

االنتخابات التشريعية األخيرة مرورًا باختطاف النواب وفرض الحصار وجرائم 
حرب االحتالل بهدف إسقاط الشرعية الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني 

على اختياره الديمقراطي.
وقد جاءوا ليشــاهدوا بأم أعينهم أوضاعنا, وقد لمســنا تأثر الوفد وهو يستمع 
ــوت المهدمــة والمزروعات المجرفــة, والمصانع  للمتضرريــن مــن ذوي البي

المدمرة وذوي الشهداء والجرحى والمعاقين جراء الحرب.
كان أثر الوفد بالغًا وهو يشاهد المأساة ويستمع لنبض األلم والوجع الفلسطيني 
الذي يتحمل مسؤوليته االحتالل وأعوانه ثم أولئك الذين ال يحركون ساكنًا 
كان أثر الوفد بالغًا وهو يشاهد المأساة ويستمع لنبض األلم والوجع الفلسطيني 
الذي يتحمل مسؤوليته االحتالل وأعوانه ثم أولئك الذين ال يحركون ساكنًا 
كان أثر الوفد بالغًا وهو يشاهد المأساة ويستمع لنبض األلم والوجع الفلسطيني 

في هذا العالم.
لقد قمنا في المجلس بتحميل الوفد رســالة واضحــة ذات مضامين قوية لدعم 
حقوق الشــعب الفلســطيني ونيل حريته واســتقالله, وحقه في تقرير مصيره 
واالعتراف بنتائج االنتخابات وشرعيته المجلس التشريعي, والحكومة القائمة 
فــي غزة ودعــم تنفيذ قرارات تقرير جولدســتون ومالحقــة مجرمي الحرب 
اإلســرائيليين ورفــع الحصار عن غــزة ودعم المصالحة الفلســطينية ورفض 
الفيتو األمريكي على كل ذلك، وبنفس المضمون وبصوت عاٍل تحدث شــعبنا 
الفلســطيني وذات الرسالة استمع لها الوفد وحملها بقوة وبنفس المضمون من 
أبناء شــعبنا, ونســائه وأطفاله وشــيوخه، وكان صوتهم عاليًا ونبضهم صادقًا, 
الفلســطيني وذات الرسالة استمع لها الوفد وحملها بقوة وبنفس المضمون من 
أبناء شــعبنا, ونســائه وأطفاله وشــيوخه، وكان صوتهم عاليًا ونبضهم صادقًا, 
الفلســطيني وذات الرسالة استمع لها الوفد وحملها بقوة وبنفس المضمون من 

ــوا للعالم من حقنا أن نعيش فــي أرضنا, ارفعوا الحصار, افتحوا لنا المعابر  قول
ونحن بسواعدنا وأموالنا نبني بيوتنا ونعمر مصانعنا ونزرع أرضنا.

كما اســتوثق الوفد من صالبة شعبنا وتمســكه بخياره الديمقراطي وصموده 
على أرضه وثباته على حقوقه, واســتوثقوا من تمســكه بحكومته الشرعية في 
غزة وبحركة حمــاس التي تقود مقاومته وتعيش مع آالم شــعبها وال تتوانى 
في إعانتهم وتحقيق األمن واالســتقرار والحاجات األساسية لهم رغم الحصار 

والدمار.
هذا الوفد من أقوى المعاول التي ضربت جدر الحصار, ليس بكثرة عدد الزائرين, 
بل بنوعيتهم وثقلهم السياســي العالمي هذا الوفد له ما بعده, فهو يشــكل بداية 
ــار لهذا الحصار, وبداية تمزق الصحيفة الظالمة التي تعاهد عليها أنظمة  االنهي

الظلم والطغيان في العالم. 
ويشــكل وصول هذا الوفد قوى ضغط متعددة الجوانب سواء في برلماناتهم أو 

في حكوماتهم وأحالفهم.
وقد كان لالســتقبال الرائع والمنظم والنوعي التي أشــرفت عليه هيئة رئاسة 

المجلس واللجنة المنظمة دورًا بالغًا ومؤثرًا في نفسية الوفد كافة.
وقد كان لالســتقبال الرائع والمنظم والنوعي التي أشــرفت عليه هيئة رئاسة 

المجلس واللجنة المنظمة دورًا بالغًا ومؤثرًا في نفسية الوفد كافة.
وقد كان لالســتقبال الرائع والمنظم والنوعي التي أشــرفت عليه هيئة رئاسة 

ســيعود الوفد متسلحًا بالوثائق والشهداء ومواد القانون فقط, بل بقوة عاطفية 
المجلس واللجنة المنظمة دورًا بالغًا ومؤثرًا في نفسية الوفد كافة.

ســيعود الوفد متسلحًا بالوثائق والشهداء ومواد القانون فقط, بل بقوة عاطفية 
المجلس واللجنة المنظمة دورًا بالغًا ومؤثرًا في نفسية الوفد كافة.

ــة ثم بقناعة عقلية ومنطقية راســخة كفى كفي لهــذا الظلم والطغيان  هائل
كفى لهذا الحصار والتآمر, كفى لهذه الدماء والدماء.

 . . 

ــة عددا كبيرا من  فــي الحقيقة لقد جمعت هذه الحمل
ــى مســتوى عالمي،  ــن الذيــن لهــم وزن عل البرلمانيي
حيــث مثلوا أكثر مــن ١٢ دولة منهم عــدد كبير من 
البرلمانيين، وتعتبر هذه الزيارة حلقة من حلقات كسر 
الحصار الظالم على شعبنا، كذلك اطلعوا  وسمعوا من 
المتضررين عن آثار العدوان الغاشمة على أهلينا وبشكل 

مباشر وشاهدوا حجم الدمار الذي خلفه االحتالل إبان حرب الفرقان، كما بينت 
هذه الجولة مدى صمود أهلنا األسطوري والتمسك باألرض والمقاومة واألمل 
في المستقبل والوصول إلى الحرية من خالل توصيل رسالة أن هذه أرضنا وإنا 
ــا باقون إلى أن يتحقــق النصر، كما أكدت هذه الزيارة أن هناك أحرارا في  هن

العالم يتواصلون مع شعبنا وهذا يؤكد على أن الحصار البد أن ينكسر.
ــات حقيقة طبيعة ألن  وكســر الحصار السياســي المفروض على قطاع غزة ب
المحتل أراد أن يحجبنا عن العالم وأن ينفرد فينا كشعب بعد أن تخاذل الكثير 
في الوقوف معنا، وهذه الزيارة البرلمانية تؤكد أن هناك تواصال على المستوى 
البرلماني في الدول العالمية سواء إسالمية أو أوروبية أو عربية، والتواصل أتى 
على مستويين: المستوى الشــعبي والمستوى الرسمي، وهذا ما سمعناه مباشرة 

من أعضاء الحملة. 
وهذا التواصل اإلنســاني وهذه الرؤية الواقعية وهذا الصدق فيما نعرض للعالم 
من موقف الحكومة الشــرعية الفلسطينية بالتمســك بالثوابت بأنها لن تسلم 
وترفع الراية البيضاء على حساب القضية الفلسطينية وعلى شعبنا رغم المعاناة 
الشديدة، وقد ســمعوا ذلك من أطفال وشيوخ ونساء ورجال تعرضوا إلى كل 
ــواع الدمار ولكنهم بفضل اهللا ثابتين مؤيديــن لحكومتهم مؤمنين باهللا أوال  أن

وأخيرا بأن النصر مع الصبر وأن النصر صبر ساعة.



بداية نحن باســم شــعبنا الفلســطيني نشكر كل 
ــن الذيــن قدمــوا للتضامن مع شــعبنا  المتضامي
ــاك بقية  المحاصــر بغــزة وهذا يــدل على أن هن
من أحــرار العالم موجودة على الصعيد الرســمي 
ــون أكثر من  ومجموعــة من هــؤالء النواب يمثل

ــة أوروبية تريد أن تراجع حســاباتها وتعيد النظر في الحصار  ١٣ بدول
الظالم على غزة، ونحن طالبناهم بالضغط على حكوماتهم لرفع الحصار 
ــم خاصة أن االتحاد األوروبي هو الممول الرئيس للســلطة، وهم  الظال
شــاهدوا حجم الجريمــة التي يرتكبها االحتالل نتيجــة للحصار وآثار 
المحرقة الصهيونية وهو هولوكوســت على يد اليهود يدبر ويقام ضد 
شــعبنا األعزل الذي ال يمتلك من أســباب الدفاع عن النفس شــيئا، هذا 
الهولوكست صدم البرلمانيين وجعلهم ينظرون إلى األمر نظرة واقعية 
فاحصــة، وقد أفاد كوفمان رئيس الوفد أن من يســتخدم الفوســوفور 
األبيض يجــب أن يقدم كمجرمي حرب، وهم يجــب مالحقتهم في أي 
دولة دخلوها، هذا التضامــن وإن كان غير كامل فإنه يعتبر مهما جدا 
وخطوة جريئة لكســر الحصار، و نتمنى أن يتبعها خطوات أكثر جرأة 
ــى أرض الواقــع لرفع الحصار  مــن قبل الحكومــات ويكون لها أثر عل

الظالم عن شعبنا.
هــذا أولى حلقات كســر الحصار السياســي عــن المجلس التشــريعي 
بالدرجة األولى ألن هؤالء قد طلبوا بأن يتم دعوة البرلمانيين من شعبنا  
للقدوم إلى البرلمانات األوربية ثم هم جلســوا مع الحكومة الشــرعية 
وهم يعرفون أنها هي التي تمثل الشــعب الفلســطيني وهي التي حصلت 
على الثقة. هذا كســر رســمي لهذا الحصار ولو بشكل غير معلن. األمر 
األخر أن هؤالء البرلمانيون يمثلون ماليين االوروبيين من المجموعات 
والتنظيمات والنخب السياسية والفكرية، وأن يأتي هذا العدد الكبير من 
البرلمانيين هو من أكبر حلقات كســر الحصار عن الحكومة، ونتمنى 

أن تتبعها موجات أكبر تكون منهية لهذا الحصار الظالم.
ومــا من شــك أن هذه الجــوالت والمجموعــات المتضامنة ســواء من 
ــا عاليا ومرتفعا  ــن أو البرلمانيين تمثل صوت الرســميين أو المتضامني
وحرا يريد أن يقول أن ما يمارس ضد قطاع غزة هو جريمة حرب يعاقب 

عليها القانون الدولي ونضم صوتنا حتى يحرر شعبنا من االحتالل.

 . . 

ــي األوروبي ناجحة  لقــد كانت زيارة الوفــد البرلمان
ومركزة وغطت األهداف المراد منها، بداية من ترتيبات 
االســتقبال ومشــاركة النواب في ذلك وعلى رأســهم 
األخ د. أحمــد بحر وجدولة نشــاطات الــزوار ومقابلة 
األخ رئيس الوزراء إســماعيل هنية وحتى مغادرة الوفد 

مكرما معززا.
وقام الزوار بزيارة بعض مناطق التدمير وسمعوا من العائالت المنكوبة ووقفوا 
على حجم الدمار الذي سببه العدوان الغاشم على قطاع غزة، كما لمس الزوار 

من ناحية أخرى األمن والنظام خالل مكوثهم في القطاع . 
والشــك أن هذا يعد اختراق واضح للحصار حيث شــارك وفود من العديد من 
دول أوروبية تمثل ١٢ دولة ومثل أكبر تجمع برلماني يزور القطاع منذ بداية 
الحصار وقد سمعوا جيدًا لكل الذين خاطبوهم بداية من األخ د.أحمد بحر واألخ 

رئيس الوزراء.
وحســب اعتقادي أن كثير من االستفسار واألمور الغير واضحة لهم من خالل 
ــو العبد وإجابته على استفســاراتهم أصبحت الكثير  طرح األســئلة على األخ أب
من األمور واضحة وجلية لهم وكانوا شــاكرين لكل من قابلهم وشــارك في 
ضيافتهم، ولمسنا منهم تعاطف قوى لقضيتنا ولوضعنا االقتصادي، أصبحت لدى 
العديد منهم قناعات مختلفة وايجابية حول القضية الفلسطينية بالمقارنة لما 
ــارة ، ومن المؤكد أن ثمار هذه الزيارة  كان يدور في نفوســهم قبل هذه الزي
ــف النواب الذين  ســتكون ايجابية بوضوح، لكن يجــب علينا التواصل مع مختل
شاركوا في هذه الزيارة ونطلب منهم بوضوح وقوة الوقوف مع الحق ومساندة 
قضيتنا العادلة ولرفع الحصار الجائر عن القطاع، وأن الثمار تأتي بعد النضوج 
وتكامل األفكار وشــرح ما نعانيه كمما البد من مراســلة البرلمانات األوربية 
عامــة، وصفة البرلمانيين األتــراك ألننا وجدنا منهم تعاطــف قوى في كافة 

قضيانا وهم اقرب إلينا دين ودينا.

نواب التشريعي: زيارة الوفد البرلماني بــداية لكسر الــــحصار السياسي واعتراف أوروبي  بالتشريعي والحكومة



7 العدد الثالثون



هــذه الزيارة وبهذا الحجم والكــم في النوع وفي 
عدد الدول وفــي تمثيل كتل متعــددة نقول نعم 
أن هذه الزيارة شــكلت نقلة نوعية في تغير وجهة 
النظــر العالمية تجاه غزة، وفــي كيفية التعامل 
معها، وأيضا في التعامل مع الحكومة الشرعية في 

قطاع غزة، ألنه في مرحلة سابقة كنا نرى إحجام الدول عن اللقاء مع 
الحكومة أو أعضاء البرلمان ألنهم كانوا يعتبرون أنفســهم اســتطالعا 
ــدان فقــط، لكن الوفد الذي جاء تم التنســيق له من خالل المجلس  للمي
ــا، وبالتالي  التشــريعي وكانــت لهم زيارة مع الحكومة واالســتماع له
هم اســتمعوا إلي الرأي الصحيح، وبالتالي هم ســينقلون هذا الرأي إلى 
أوروبا مما سيشــكل رأيا عاما ضاغطا على هذه الحكومات من أجل رفع 

المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وهذه الجولة بحد ذاتها هي اختراق كبير من خالل زيارة وفد أوروبي 
رفيع المستوى وعلى هذا المســتوى من القيادات والكتل، وهذا يعني أن 
ــر أن برلمانيي أوروبا  كل الــدول جــاءت إلى قطاع غــزة، ونحن نعتب
يمثلون الوجهة الشــعبية ألوروبا ، وهذا يعطيني شعورا أن هذه الشعوب 
مع الحق الفلسطيني وأنهم يقفون مع شعب غزة ضد الحصار واإلجرام 
الصهيوني، وأن مجيئهم في هــذا التوقيت في الذكرى األولى للعدوان 

على غزة يشكل رفضا منهم للعدوان اإلسرائيلي.
كما أن هذه الوفود ستشكل عنصر ضغط على حكوماتها ونحن نعلم أن 
الحكومات سيصبح عندها تحوال شعبيا ضاغطا، ونعرف أن أوروبا كلها 
لديها قوى ضغط شعبي على الحكومات، وعندما يأتي البرلمانيين فإنهم 
يشكلون حالة ضغط على الحكومات أيضا، وسنشهد كثيرا من الجوالت 
وأتوقع أن تكون هناك جوالت على مســتوى الحكومات، وأتوقع أن يكون 

الوفد البرلماني استنباطا واستطالعا للوفود التي سوف تأتي الحقًا.



ــارة الوفد البرلماني لغــزة تعد خطوة نوعية  زي
باتجــاه فك الحصــار عن قطاع غــزة، من وفد 
برلماني رفيع المســتوى ومختلف في توجهاته 
وانتماءاته السياسية، فقد غلب على معظم الوفود 
الســابقة أنها إما لبرلمانيين من أحزاب معارضة 

مــن داخل حكوماتهم أو ممثلين عن جهات حقوقية، فهذا الوفد يضم 
لوردات وأعضــاء برلمانات ممن يمثلون أحزابا حاكمة في بلدانهم 
وهذا يعد تطورا نوعيا، وتأكيدا على أن سياسة العزل والحصار إلى 
زوال وأن االنفتاح على حركة حماس وحكومتها قادم ال محالة، ألن 
القناعــات لدى الجميع أن الحصار ال فائدة منه بل كان له ســلبيات 

عديدة.
كما أن هذه الخطوة ستشــجع الكثيرين من االحتماء بهذه الخطوة 
والقدوم إلى غزة مما سيجعل االحتالل في عزلة وليس نحن، وهذه 
الوفود ســتحمل رسائل إنسانية وسياسية خاصة أنها عايشت المعاناة 
في قطاع غزة ورأت الضحايا، وهذا ســيكون له دور كبير في فضح 
جرائم االحتالل وسياســته وفي فضح كل من يدعم أو يشــارك في 

هذه الجرائم.
هذه الوفود تحدثت بصراحة أنها تشــعر بمســؤوليتها تجاه الشعب 
الفلسطيني، وإن لم يتمكنوا من منع الحرب على غزة فإن مسؤوليتهم 
ــا أنهم يجب أن يقفوا ضد هــذا الحصار الظالم على  التي شــعروا به

غزة، وهذه النبرة وهذه المسئولية والصدق لهجة قوية سمعناها.
ــات العربية واإلســالمية بأن تحــذو حذو هذه  ــى من البرلمان نتمن
البرلمانات الغربية ألنه األجدر بهم أن يقوموا بتطبيق قرار جامعة 
الدول العربية القاضي بكســر الحصار عن غزة هذه خطوة نتوقعها 

من إخواننا العرب.

 .

ــارة الوفــد البرلماني  مــن أهم مــا حققته زي
الكبير، أوال كسر الحصار السياسي على قطاع 

غزة 
و االطــالع المباشــر على الواقــع األليم الذي 
يعيشه شعبنا الفلسطيني جراء الحرب الظالمة 

ــى قطاع غزة فــي أواخر ٢٠٠٨  ــان الصهيوني عل التي شــنها الكي
ــة ٢٠٠٩، كما حققــت هذه الزيارة أننا اســتطعنا أن نعرف  وبداي
أنه في العالم الغربي أناســًا على المســتوى البرلماني يحرصون 
على نصرة هذا الشــعب، ويستنكرون جرائم الحرب الصهيوني و 
الحصار الظالم، كما أن هذه الزيارة حركت كوامن في نفوس 
ذلــك الوفــد البرلمان رجاال ونســاء من أجل التحــرك العاجل 

والفوري لنصرة قطاع غزة وأهل قطاع غزة.
ــا أثرها الكبير االيجابي  األمر الرابع أن هذه الزيارة ســيكون له
في مرحلة قريبة جدًا وذلك لفرض استنكار الشعوب األوروبية 
ــم االحتالل الصهيوني لــدي المحاكم  للحصــار الظالم وجرائ

الدولية والوطنية.
وهذه الزيارة شــكلت خرقا سياســيا للحصار الظالم المفروض 
على قطاع غزة وسيكون لها آثارا غير سياسية إنسانية واقتصادية 
ــى الواقع في قطاع غزة، وأتوقع أن يكــون لهذه الزيارة آثارا  عل
ايجابية على الواقع في غزة وعلى واقع تحريك الشــعوب، وفي 
مقاضاة الكيان الصهيوني، ومن خالل االستنكار الظالم في قطاع 
غزة، ومن خالل دعم القوافل التي تأتي لكســر الحصار من خالل 

دعم األجهزة واالحتياجات .

 .

هذه الزيارة للوفد البرلماني األوروبي تدل على 
أن ما نقل من معلومات عبر اإلعالم لم تكن لتعطي 
الصورة الكافية بحجم الدمار الذي لحق بشــعبنا، 
كما قدمت الزيارة للوفد معاناة شعبنا على أرض 
ــه عاش جزءا مــن هــذه المعاناة على  الواقــع ألن

المعابر ومن خالل زيارتهم الميدانية، وشاهدوا كيف يؤثر الحصار 
على برلمانات أوروبية، فما بالك بالحصار على شعب بعد أن شاهدوا 

الدمار الذي لحق بشعبنا.
كمــا أن زيارتهــم كان لها أثــر كبير ألن حجم الوفــد الكبير ضم 
٥٧ عضــوا ومثل أكثر مــن ١٣ دولة وتاريخيا لم يحــدث أن أتى إلى 
فلســطين وفد بهذا الحجم، كما شــكل ذلك رافعة نفســية لشــعبنا، 
وشاهدنا الناس وهم يراقبون ويحتشدون حول الوفد، ثم هناك وعودا 
ســمعناها وهم يمثلون هذا القطاع الكبير من الدول أنهم ســيجندون 
أنفسهم للعمل على رفع الحصار والتخفيف من معاناته والضغط على 
الجهات الرســمية في بالدهم لتنفيذ هــذه الوعود، وهذه قضية مهمة 
جدا، ثم كون أنهم قد جلســوا مع رئيس الوزراء الشــرعي فهذا يعد 
اعترافا ضمنيا بشــرعية حكومتنا حســب القانون والدستور، كما أنه 
هناك قضية مهمة وهي التواصل مع البرلمان الفلسطيني فهم اعتبروا 
أن هذا البرلمان يمثل مؤسســة شــرعية منتخبة من قبل أبناء شــعبنا 
وأن قدومهم للمجلس يمثل ذلك اعترافا بالشــرعية الدستورية التي 
ــت عليها قائمة التغيير واإلصالح فــي االنتخابات، باإلضافة إلى  حصل
ما يمكن أن يثمر عن دعم ومالحقة مجرمي الحرب االســرائيلين في 
المسقبل، هذه قضايا إيجابية رسختها زيارة الوفد وأكدت عليها وهذه 

الزيارة كان لها آثار ايجابية.
كمــا تمثل تلك الزيارة اختراقا للحصار السياســي المفروض على 
قطــاع غزة ألنه علينا أن نتذكر أن أوروبا وضعت حماس على قائمة 
اإلرهــاب، فعندما تأتي الوفود األوربية بهذا العدد الكبير فإنما يؤكد 
ــة مراجعة حقيقة لسياســاتها التي  ــا تمر بحال ذلــك على أن أوروب
اتخذتها تجاه حركة حماس، وعندما ترســل هــذا العدد الكبير فهذا 
يمثل اعترافا بحماس، وهذا االختراق السياسي سيكون له ما بعده ألن 

الوفد البرلماني له داعمين كثر في البرلمانات األوربية.



ال شــك أن مجرد حضــور هذا الوفد بهــذا العدد 
وهذا الثقل السياسي يمثل رسالة سياسية واضحة 
لكل العالم، بحيث أن الحصار السياسي على حماس 
بعد فوزها فــي االنتخابات ال يجوز وغير مقبول، 
ــى األوضاع هــو ممثل  وهــذا الوفــد باطالعه عل
ــي القطاع في الخارج لشــرح قضيتنا خاصة  ألهال

في األوســاط البرلمانية، ألن كل عنصر منهم سيذهب لبرلمانه ويقدم 
ــه من خالل الزيارة،  تقريــره عن الزيارة والرســالة التي تم تحميلها ل
وهذا سينقل حركة االحتجاج على الكيان الصهيوني على أكبر كّم من 
البرلمانيين ويمثل ضغطا سياسيا على الحكومات في أوروبا إذا علمنا أن 
دعم "إســرائيل" جاء من أوروبا وخاصــة فيما يتعلق بالدعم االقتصادي، 
لذلك هذا األمر له مفاهيم متعددة ومســتمرة في الضغط على الكيان، 
واليوم نشــهد في بريطانيا حركة تضامن ضخمة وســط البرلمانيين 
حيــث كان من المقرر االجتمــاع لبحث كيفية تبلور مشــاريع لدعم 
قضيتنا الفلسطينية والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة المحاضر 

منذ أكثر من ثالث سنوات. 
ــارا كبيرة ال تقف عند هذه اللحظة  ــارة هذا الوفد بحد ذاته لها آث وزي
وإنما سلســلة ايجابيات متالحقة سنشــعر بها في الشهور القادمة، كما 
من المهم التنويه أنهم كانوا معنيين باألهداف السياسية وخطابهم أمام 
المجلس التشــريعي والحكومة يعبر عن هذا الهدف لما ورد في أقوالهم 
أنهم سيعتبرون عام ٢٠١٠ عام العمل السياسي لصالح قضيتنا، والمطلوب 
للقضية الفلســطينية هو الدعم سياســي، واليوم نشــهد تحوال مهما في 
أوروبا عند الكثير من البرلمانيين خاصة بعد جرائم العدوان على غزة، 
وهــذه الزيارة مهمة ومطلوب متابعة العمــل مع الفرق التي زارت غزة 
وهناك إصرار مع هذا الوفد أن يلتقي نواب المجلس التشريعي في بالده 

عبر إرسال دعوات ألعضاء التشريعي لكي نلتقي في دولهم.
ــق بالمؤامرة على فلســطين فهي مؤامرة دولية وليســت فقط  مــا يتعل
صهيونية بل تشــترك فيها قوى عالمية، تشــترك فيها أمريكا واالتحاد 
األوربي ويشــارك فيها قوى إقليمية، والحصار االقتصادي أو السياســي 
هو في إطار ما يشبه الحرب الكونية على حماس والمقاومة الفلسطينية، 
لذلــك إزالة هذا الحصار ليــس هينا وإنما بحاجــة لجهود ضخمة في 
اإلطار المحلي، أيضا بتحقيق الوحدة واإلطار العربي للضغط بأن يقوم 
بــدوره وكذلك اإلطار الدولي، بدون تلك المحطات ال يمكن اختراق 
ــراق الحصار  الواقــع، لكــن كل عمل يمثل خطــوة مهمة في اتجاه اخت

السياسي.



تعد زيارة الوفد البرلماني األوروبي بداية حقيقية 
لكسر الحصار السياسي والدبلوماسي والبرلماني، 
فال ريب أن زيارة أكثر من ٥٠ نائب أوروبي لقطاع 
غزة تشــكل الخطوة العملية لبداية فك الحصار، 
كما أنها تنقل صورة واقعية لما يجري في قطاع 

غزة من خالل االستماع لشهود العيان حول قصص واقعية لمأساة الحرب 
وما خلفتها على اإلنسان والبيئة، كما ستنقل الزيارة حجم الدمار على 
مختلف مناحي الحياة الفلسطينية للعالم الغربي خاصة األوروبي، فقد 
استمع النواب عن المعاناة الحقيقية والمؤامرة التي تحاك لتعطيل عمل 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، وهذه الزيارة توجت جميع الزيارات 
التي سبقتها بنوعية الزائرين وبالتالي فهي اختراقا حقيقيا للبرلمانات 
ــة، وهــذا أول خرق للحصــار من مجموعــة ذات تأثير كبير  االوروبي
فــي دولهــم وبرلماناتهم، ومما يبدو فإن هذه الزيارة ســتتبعها زيارات 
ــواب، وأنا أتوقع  أخــرى لما وجدوا من أثــر عميق في نفوس هؤالء الن
زيارات قريبة جدا إذا أحســنا اســتثمار هذه الزيارات بشــكل كامل من 
ــه، وهذا يتطلب بذل  خــالل المتابعة والتواصل مع النواب كل في مكان
جهد كبير منا في إطار المتابعة مع هؤالء البرلمانيين. وأؤكد أن هذا 
يشكل تحديا جديدا لنا سيترتب عليه مسؤوليات جديدة في التواصل مع 
النواب األوروبيين فيما يخص قضية الحصار وحركة حماس والقضية 

الفلسطينية.
لقد كنا نتوقع من عمرو موسى أن يكون حياديا بين فتح وحماس وأال 
ينحاز إلى طرف دون آخر ألن هذا شــأن فلســطيني داخلي، كنا نتوقع 
أن يكون أكثر قوة في كســر الحصار السياسي المفروض على شعبنا، 
كنا نتوقع منه أن يزور غزة على األقل وأن يترجم القرار الذي اتخذته 
الجامعــة العربية فيما يخص كســر الحصار ولكــن ما جرى حقيقة ال 

يبشر بخير.
وأرى أن الجامعة العربية تمتشــق الشــعارات وتلوك المواقف الداعمة 
ــكالم إذا لم يترجم إلى  ــا فحســب دون فعل حقيقي، فال قيمة لل لقضيتن
واقع عملي، وواضح من أن الضغوط األمريكية على األنظمة العربية قد 
انعكست على واقع الجامعة العربية، وهذا ما نرفض أن يكون، إذ يجب أن 
تتحــرر الجامعة من الضغوط  وأن يكون لديها االســتقاللية والبعد عن 

التبعية السياسية.

نواب التشريعي: زيارة الوفد البرلماني بــداية لكسر الــــحصار السياسي واعتراف أوروبي  بالتشريعي والحكومة
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ــة املنظمة التي  ــريعي  اللجن ــس التش كرم ال
ــد البرملاني  ــتقبال الوف ــرفت على ترتيبات اس أش
األوروبي ورعت سائر الفعاليات اخلاصة به في إطار 

زيارة الوفد التي استمرت يومني.
ــكلت اللجنة بقرار من جلنة شؤون الس  وقد تش
ــد البرملاني  ــتقبال الوف ــة اس ــا مبتابع ومت تكليفه
ــه وفعالياته  ــدول خاص لزيارات ــي وإعداد ج األوروب

املقررة خالل اليومني اللذين قضاهما في القطاع.
ــر عام الس  ــذ املدهون مدي ــرأس اللجنة د.ناف وي
ــا كال من مؤمن  ــريعي، وتضم في عضويته التش
بسيسو مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات 
ــو النور مدير  ــول وعبد القادر أب ــة والبروتوك العام
ــدة مدير  ــس وماجد الزب ــة ال ــام مكتب رئاس ع
ــحار  ــة وأكرم الس ــات العام ــول والعالق البروتوك
ــام جحجوح منسق الدائرة  ــق اللجان وحس منس

اإلعالمية بالس.
ــر النائب األول لرئيس الس  وقد أثنى د. أحمد بح
ــدور املميز الذي اضطلعت به اللجنة فيما  على ال
ــب فعاليات الوفد  ــتقبال وترتي يخص إجراءات اس
ــرة مكوثه داخل القطاع، مؤكدا  األوروبي طيلة فت
ــدرة العالية التي  ــدى الق ــة قد أثبتت م أن اللجن
ــتطاعته  ــريعي، ومدى اس يتمتع بها الس التش
ــتيعاب كافة املتغيرات ومن بينها القدرة  على اس
ــل الصورة  ــتقبال الوفود ونق ــى اس ــددة عل املتج
ــداث حالة من  ــدرة على إح ــم، والق احلقيقية له
ــي في أوساطهم مبا يسهم في  النقاش السياس
ــة التي حاول  ــية اخلاطئ تغيير القناعات السياس
ــي عقول  ــه زرعها ف ــي وأعوان ــالل الصهيون االحت

الساسة الدوليني طيلة العقود املاضية.
ــن اللجنة املنظمة  ــكر د. املدهون ممثال ع بدوره ش

ــارة الوفد البرلماني األوروبي لقطاع غزة مؤخرا تشــكل صرخــة مدوية في قلب  زي
حالة الصمت والمؤامرة التي ُتحكم خناقها على الفلســطينيين في قطاع غزة، وتحيط 
بهم إحاطة الســوار بالمعصم، بل إحاطة حبل المشــنقة الذي يلتف رويدا رويدا حول 
رقبة أهالي القطاع، في استهداف متصاعد يرمي إلى مساومة مكشوفة وابتزاز مفضوح 
بحقهم، دون أن يبادر موقف دولي حقيقي وفاعل إليقاف، أو على األقل، كبح المأســاة 

التي يغرق فيها قطاع غزة منذ عدة أعوام.
لم نشــهد ســوى موقف تركي أصيل ُيعلي الصوت في وجه صلف وعنجهية االحتالل، 
وتفعيل ألدوات الضغط المتاحة، وما دون ذلك صامت على المذبحة وشــاهد عليها، أو 

متواطئ وشريك فيها، وليس في ذلك سبيل آخر.
وحدهــا القوافل والوفود، الشــعبية والبرلمانية، اخترقت جــدران الصمت والمؤامرة، 
وتجاوزت أشــكال الضغط والترهيب، وتحدت سياسة النظام اإلقليمي والدولي التي ال 
تلقي باال لمعاناة الشعوب، وال تعير اهتماما سوى مصالحها "المقدسة" التي تتأسس دوما 

على كرامة األحرار وجماجم األبرياء.
ــى مدار يومين  ــى أرض غزة الصامدة عل ــي األوروبي رحاله عل حــّط الوفد البرلمان
كاملين، وألول وهلة كنا ندرك تماما أن هذه الزيارة ال تشــكل حال ســحريا لمعضلة 
ــى تحقيقات اختراق نوعي  الحصار، ولم يخالجنا أدنى شــك أنها ال تملك القدرة عل

فوري لجدران المؤامرة التي فرضها النظام اإلقليمي والدولي.
ما حدث يشــكل تطورا نوعيا بكل المقاييس، ويشــكل إضافة حقيقية للجهد التراكمي 
الــذي يتوالى تترى في إطــار نقب جدران الحصار، ولن نلبث طويال حتى نكتشــف أن 
الوفود والقوافل التي تتجشــم عناء بلوغ غزة، وما ســيتبعها من حراك على أكثر من 
مســتوى وصعيد، قد كان لها أثرها الكبير وفاعليتها الواضحة، وأنها شــكلت –بحق- 

مفتاح االنتقال إلى مرحلة جديدة ملؤها الخير واالستبشار.
لــن نرفع الســقف عاليا جراء هــذه الزيارة وســواها، لكننا يجب أن ال نبخســها حقها 
ــل، فاألمور بخواتيمها، ولن يطول بنا األمر حتى نكتشــف أن إرادتنا الراســخة  األصي
وعزمنا الملتهب قد أثمرت ثمارا يانعة ســوف تنعكــس على صفحات قضيتنا الوطنية 

عّزة وإشراقا.
ال نحتاج سوى إلى مزيد من الصبر والثبات والعزم واإلرادة.. ومزيد من الحكمة وسعة 
األفق والمرونة في الدوران مع متطلبات الواقع السياسي الراهن، لنحصد الخير الوفير 
ونتلمــس أهدافنا الوطنية األصيلة ونخرج من شــرنقة الحصار المفروض.. وما ذلك 

على اهللا بعزيز..   

التشريعي يكرم اللجنة المنظمة التي أشرفت على 
زيارة الوفد البرلماني األوروبي للقطاع

ــا البالغة  ــؤون الس على ثقته ــر وجلنة ش د. بح
للجنة، مؤكدا أن اللجنة تعتز بالثقة الكبرى التي 

منحت لها من قبل رئاسة الس التشريعي.
ــريعي مير  ــى أن الس التش ــدد د. املدهون عل وش
بحالة تطور مطردة في األداء البرملاني على مختلف 
مستوياته، ومن بينها املستوى اإلداري والتنظيمي، 
ــات ذات القدرة  مما يضعه بحق في صدارة املؤسس
ــتجدات،  ــداث واملس ــى مواكبة األح ــة عل النوعي
واستيعاب التطورات واملتغيرات، وابتداع األنشطة 
ــم والفاعلية  ــر امله ــام ذات التأثي ــال وامله واألعم

الكبرى وطنيا.
ــاد قبل  ــس الوفد البرملاني األوروبي قد أش وكان رئي
ــتقبال  ــن الضيافة واالس مغادرته القطاع بحس
ــريعي،  التي حظي بها الوفد من قبل الس التش

ً عن أمنيته في زيارة القطاع مرة أخرى. معبرا
ــريعي،  التي حظي بها الوفد من قبل الس التش

ً عن أمنيته في زيارة القطاع مرة أخرى. معبرا
ــريعي،  التي حظي بها الوفد من قبل الس التش









.
مدير عام الس التشريعي     رئيس اللجنة


مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات 

ً ًالعامة والبروتوكول      عضوا ًالعامة والبروتوكول      عضوا عضوا


ً عضوا


ً العامة والبروتوكول      عضوا


ًالعامة والبروتوكول       ًالعامة والبروتوكول      عضوا عضوا


ً ًالعامة والبروتوكول      عضوا عضوا

ًمدير عام مكتب رئاسة الس     عضواً ًمدير عام مكتب رئاسة الس     عضوا عضوا


ً ًمدير البروتوكول والعالقات العامة       عضوا ًمدير البروتوكول والعالقات العامة       عضوا عضوا


ً نسق اللجان            منسق اللجان            منسق اللجان            عضوا


ً عضواًمنسق الدائرة اإلعالمية بالس     عضواًمنسق الدائرة اإلعالمية بالس     عضوا


مدير  العالقات اخلارجية في كتلة التغيير 

ً واإلصالح          عضوا
 العالقات اخلارجية في كتلة التغيير 

ً واإلصالح          عضوا
 العالقات اخلارجية في كتلة التغيير 


