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وفد برلماني غربي يزور مدينة القدس
المحتلة ويطلع على معاناة أهلها أهلها
بسبب االحتالل
 17إلى  21يوليو  /تموز 2017

وفد برلماني غربي يزور مدينة القدس المحتلة
ويطلع على معاناة أهلها بسبب االحتالل

اختتم وفد برلماني غربي زيارة لمدينة القدس المحتلة استغرقت أربعة أيام في الفترة الواقعة
ما بين  17إلى  21يوليو/تموز الماضي ،ضمت ً
كال من السيناتور األسترالي السيدة «لي ريانون»
عن حزب الخضر ،والقيادي في الحزب القومي االسكوتلندي النائب السابق في مجلس العموم
البريطاني الدكتور بول موناهان .وكان ضمن الوفد النائب ديفيد واغنير من لوكسمبورغ الذي
اضطر للعودة إلى بالده بعد وصوله األردن بسبب ظروف عائلية طارئ ة.
وجاءت هذه الزيارة التي نظمها منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني للوقوف على آخر
المستجدات في مدينة القدس المحتلة ولالطالع على الجرائم واالجراءات غير القانونية في
مدينة القدس ،مثل هدم المنازل ومصادرة االراضي ومنع البناء والتوسعات االستعمارية في
االراضي الفلسطينية بشكل متزايد وملحوظ في اآلونة االخيرة .ولشرح الواقع والمعاناة التي
يعيشها الفلسطينيون في بيت المقدس تحت االحتالل ،وفضح الجرائم اإلسرائيلية ضد المدينة
المقدسة واهلها ،كما تهدف الى تعزيز الرواية الفلسطينية للصراع مع االحتالل.

وقبيل وصول الوفد الى األراضي المحتلة ،التقى الوفد الزائر مع لجنة فلسطين في البرلمان
االردني برئاسة النائب المحامي يحيى السعود الذي ثمن بدوره دور منتدى التواصل في بناء
وتطوير العالقات مع البرلمانيين والسياسيين في العالم بغرض نشر الرواية الفلسطينية للصراع
واظهار معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل.
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برنامج الزيارة تضمن لقاءات وحوارات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني المقدسي ،ومع
نواب مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني ومع الوزير السابق لشؤون القدس.
ً
ً
لقاءا مع لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في دولة االحتالل وكذلك
أيضا
الزيارة شملت
ً
أيضا مؤسسات تعليمية وصحية
زيارات لألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية .كما زار الوفد
في مدينة القدس .والتقى الوفد بأصحاب البيوت المهدمة والجدار العازل واطلع على ممارسات
االحتالل الرامية للتهجير القصري للفلسطينيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها األصليين.

3

وكان في استقبال الوفد الزائر اعضاء المجلس التشريعي عن مدينة القدس ووزير القدس
السابق في مكتبهم في رام الله حيث التقى الوفد بالوزير السابق خالد ابو عرفة والنائب محمد
طوطح ،وقد تناول اللقاء موضوع االنتخابات الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي .وزار
ً
أيضا مكتب مدير الدائرة القانونية في وزارة االسرى المحامي اياد مسك حيث اطلع الوفد
الوفد
على طبيعة عمل الدائرة وتغطيتها القانونية لملفات االسرى الفلسطينيين باإلضافة إلى اعداد
االسرى واجراءات المحاكم غير العادلة سواء في المحاكم العسكرية او المدنية على حد سواء.
والتقى الوفد البرلماني خالل الزيارة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مدينة
القدس حيث ناقش معهم االجراءات االسرائيلية في القدس وسياسات القمع والتهجير والعقاب
الجماعي بحق المقدسيين ،كما اطلع الوفد على االوضاع الصحية والسياسية واالجتماعية في
مدينة القدس وحول اهمال سلطات االحتالل للمدينة بكل قطاعاتها.

وقد زار الوفد قرية الولجة قرب مدينة القدس والتي تعتبر إحدى ضحايا الجدار الفاصل ،حيث
اطلع الوفد على المعاناة اليومية للقرية نتيجة سياسات االحتالل والجدار كما استمع الوفد إلى
قصص اهالي القرية جراء الممارسات القمعية واالنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
كما اجتمع الوفد بلجنة اهالي الشهداء حيث اطلع على المعاناة وسياسة العقاب الجماعي واحتجاز
الجثامين باإلضافة الى حاالت االعدام الميداني خارج اطار القانون وتخوف اهالي الشهداء من
قيام سلطات االحتالل بسرقة اعضاء والخاليا الجلدية للشهداء .وتحدث االهالي عن المعاناة
الشديدة بسبب سياسات االحتالل وحرمانهم من دفن ابنائهم لفترات طويلة ،عدا عن اعتقاالت
االهل وهدم البيوت وكذلك مطالبة اطفال الشهداء بدفع تعويضات لدولة االحتالل بمبالغ تصل
الى اكثر من مليوني دوالر.
البلدة القديمة في القدس كان لها حظ وافر من الزيارة حيث اطلع الوفد على عمليات التهويد
واالستيطان التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي كما اطلع الوفد على اخر التطورات
فيما يتعلق بالمسجد االقصى حيث منع رجال الشرطة الوفد من الوصول الى بوابات المسجد
االقصى.
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مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين القريب من مدينة القدس كانت إحدى محطات الزيارة حيث
اطلع الوفد على الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في ظل االكتظاظ الشديد وغياب الحد
االدنى من البنية التحتية واهمال بلدية االحتالل لحياة السكان الذين يقعون تحت مسؤوليتها
االدارية مما يتسبب للسكان بمكاره صحية وامراض مختلفة .كما زار الوفد أيضا قرية حزما احدى
قرى مدينة القدس والتي قام الجدار بتقسيمها واخراج بعضا من بيوتها الى خارج حدود الجدور
وبالتالي أصبح سكان بعض البيوت يعيشون في جزيرة منفردة في ظل انعدام امكانية التواصل
مع القرية او حتى مع مدينة القدس.

زار الوفد أيضا بعض األحياء والقرى الفلسطينية غير المعترف بها في الداخل الفلسطيني
وخاصة حي دهمش في مدينة اللد .ذلك الحي الذي يضم سبعين منزال عربيا يقطنها أكثر من
 ٧٠٠فلسطيني تعاني من التهميش وعدم توافر البنية التحتية وهناك الكثير من تلك البيوت
صدر ضدها قرارات هدم ،حيث تم هدم ثمانية منازل منذ بداية هذا العام .كما اطلع الوفد على
الجدار الفاصل بين االحياء العربية واالحياء اليهودية في المدينة ،حيث شاهد الفرق الكبير بين
االحياء العربية واالحياء اليهودية من ناحية التنظيم وتوافر البنى التحتية وغيرها.
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قام الوفد أيضا بزيارة جنوب فلسطين وتحديدا منطقة النقب حيث زار قرية حورة البدوية وقرية
ام الحيران والتقى الوفد ممثلين عن السكان الذين شرحوا لهم الوضع المعيشي الصعب الذي
يعيشونه في ظل اجراءات االحتالل ومحاولته االستيالء على االف الدونمات التابعة لهم واقامة
مستوطنات يهودية عليها .كما زار الوفد كذلك خيمة اعتصام االهالي في وسط مدينة بئر السبع
واطلعوا على اخر التطورات فيما يتعلق بالقرى البدوية غير المعترف بها ومعاناتهم من تجاهل
االحتالل لمطالب االهالي واحتياجاتهم بينما تقوم الدولة بتوفير كافة احتياجات الراحة والرفاهية
للمستوطنين.
وكان في استقبال الوفد الزائر ِفي طريق العودة في العاصمة االردنية عمان كل من السيد يحيى
السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان االردني والسيد زاهر بيراوي رئيس منتدى
التواصل األوروبي الفلسطيني ( ومقره لندن) .حيث اطلع الوفد السيد السعود والسيد بيراوي
على برنامج اللقاءات التي قام بها الوفد خالل زيارته إلى األراضي المحتلة.
وقالت السيناتور األسترالي السيدة لي ريانون بان الزيارة كانت في غاية األهمية ،وأنها ستساعدها
في عملها التضامني واإلعالمي والسياسي الداعم للحقوق الفلسطينية .واكدت ان مثل هذه
الزيارات تعتبر وسيلة ناجحة لتطوير العالقات مع القوى الشعبية المؤثرة في الغرب وأنها
ستساهم بشكل كبير في تعزيز الرواية الفلسطينية للصراع.

من جانبه قال الدكتور بول موناهان -القيادي في الحزب القومي اإلسكتلندي ان اوضاع
المقدسيين وأوضاع الفلسطينيين في مناطق ال  ٤٨تزداد سوءا يوما بعد يوم وان ممارسات
دولة االحتالل العنصرية ضد الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ينذر بخطر حقيقي على
السالم في المنطقة برمتها .وطالب بضرورة التعاون بين كل الحريصين على السالم في الشرق
األوسط من اجل الضغط على اإلسرائيليين لكي يلتزموا بما يفرضه عليهم القانون الدولي تجاه
الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية .مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة اإلبداع في أساليب التأثير
لتغيير الرأي العام الغربي لصالح الفلسطينيين.
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أما زاهر بيراوي  -رئيس منتدى التواصل االوروبي الفلسطيني الذي أشرف على تنسيق الزيارة
فقد أوضح أن توقيت الزيارة في ظل التصعيد اإلسرائيلي ضد المسجد األقصى زاد من أهميتها
حيث وقف الوفد عن قرب على طبيعة المعاناة التي يعيشها المقدسيون تحت االحتالل .وأكد
ان الوفد سيكون له دور في نقل الصورة التي عايشها ورآها في القدس الى المجتمعات الغربية
والى البرلمانيين والقوى واالحزاب السياسية في بلدانهم والتي ستساهم في التأثير على صانعي
القرار من اجل المساعدة في إنهاء هذه المعاناة التي مضى عليها ما يزيد عن سبعة عقود .كما
أكد بيراوي ان منتدى التواصل لديه برنامج بعيد المدى لتطوير العالقات الفلسطينية األوروبية
على المستوى الشعبي والرسمي وان تنظيم الوفود البرلمانية للقدس واألراضي المحتلة تعتبر
ً
رئيسا من هذا البرنامج.
جزءا
وفي ختام اللقاء أكد النائب يحيى السعود على خطورة الوضع الراهن في مدينة القدس وعلى
ِ
ضرورة تضافر الجهود لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية بحق القدس والمقدسات ،مؤكدا
ان لجنة فلسطين وعدد كبير من اعضاء البرلمان يضغطون باتجاه سحب السفير االردني من تل
ابيب ردا على إجراءات االحتالل في المسجد األقصى التي تخالف القوانين الدولية كما تخالف
اتفاقية السالم بين االردن وإسرائيل المعروفة باتفاقية وادي عربة .واضاف السعود للوفد الزائر
ان الشعب االردني بكل اطيافه ومنابته غير مقتنع باتفاقية السالم ويتمنى قطع العالقة مع
دولة االحتالل الن هذه االتفاقية ال تخدم سوى اإلسرائيليين الذين ليس لديهم الرغبة الحقيقية
بالسالم.
جدير بالذكر ان منتدى التواصل االوروبي الفلسطيني (ومقره لندن) يقوم ضمن برامجه المختلفة
بتنسيق زيارات دورية لوفود برلمانية من دول أوروبية وغربية مختلفة لألراضي المحتلة ،كما
ينظم زيارات لوفود برلمانية عربية الى عدد من العواصم األوروبية لشرح أهمية الحل العادل
للقضية الفلسطينية للسالم في الشرق األوسط والعالم .كما يعمل المنتدى على تزويد
البرلمانيين والسياسيين في الدول األوروبية بمعلومات وتحليالت سياسية دورية تساهم في
تصحيح الفهم لطبيعة الصراع مع االحتالل االسرائيلي.
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