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يةة، اسةطبطبح ورة را ، جلسةة اارخ وروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسلشهد البرلمان األ

لشةهادا  ويةةة  -ألول مةرة-ق خاً لن اب دول االاحاد األوروبةي ووسةائل االمةال العالميةة لاسةطما  

مطرررخن، وقع ا ضحية لانطهاكةا  السةع دخة واالماراايةة والبحرخنيةة لحبة    5ومرومة قدمها 

طفكة  األسةرح، والم اطنةة االنسان، هم الم اطنة البطرخةة الةدكط رة وءةال اليزخةدح، ضوةد ضةحاخا ال

البطرخة الطالبة ج اهر محمد المير، الطي اعرضح للطرد من جامعة الس رب ن ضب  ظبي، وخدخجةة 

جنكيز، خطيبة الصحفي السع دح جمال خاشبجي الةيح اتطيةل داخةل مبةر البنصةلية السةع دخة ءةي 

الطعةةيخأل ءةةي ضبةة  اسةةطنب ل، والطالةةأل واألكةةادخمي البرخطةةاني مةةااي  هيةةدجز الةةيح اعةةر  للسةةجن و

ظبي ووكم مليه بالمؤبد، قبل إطا  سراوه الوبا بعد ادخل السلطا  البرخطانية، إلة  جانةأل ملةي 

 األس د، مر  البرلمان البحرخني المحك ل مليه بالسجن مدى الحياة.

 

وانطبةةةد الرةةةحاخا ال مسةةةة انطهاكةةةا  دول الحصةةةار، وال سةةةيما الةةة  الطةةةي ا رطةةةح ءيهةةةا وك مةةةا  

مةةارا  والبحةةرخن، مةةا وصةةف ق بةةالم اقو السةةلبية والتيةةر مجدخةةة الطةةي ابةةدخها دول السةةع دخة واال

االاحاد األوروبي والدول التربيةة مامةة إءال االنطهاكةا  الطةي اطةالهم، معيبةين ملة  وك مةا  الة  

الدول الطزال الصمح ضويانا كثيرة بةداء  مصةالس سياسةية، ضو االكطفةال ءةي ضوسةن األوة ال ب دانةا  

  ارد  دول الحصار ل قو انطهاكااها.رسمية، ال

 

وطالةةةأل الرةةةحاخا ءةةةي جلسةةةة ملنيةةةة بالبرلمةةةان األوروبةةةي مةةةن وك مةةةا  دول االاحةةةاد والبرلمةةةان 

األوروبي اا اذ م اقو ضكثةر قة ة واةرايراً ل قةو االنطهاكةا  الجسةيمة لحبة   االنسةان الطةي اطةال 

نطهاكا  الطي خطعر  لهةا العدخةد مةن الم اطنين والمبيمين ءي قطر مني بدل الحصار، إل  جانأل اال

 الم اطنين المعطبلين ءي السج ن االمارااية والسع دخة والبحرخنية.

 

من جانبه، ضكد ضنط نية  بنةزارح، رئةيل اللجنةة الفرميةة لحبة   االنسةان ءةي البرلمةان األوروبةي 

ول العةالم، بمةا الطزال ن اب دول االاحاد األوروبي بالدءا  من قراخا وبة   االنسةان ءةي م طلةو د

ءةةي ذلةة  ضةةحاخا انطهاكةةا  وبةة   االنسةةان الناجمةةة مةةن األءمةةة ال ليجيةةة، الءطةةاً إلةة  ضن البرلمةةان 

 األوروبي لن خ ءر جهدا لرء  الحصار المفرو  مل  قطر.

 

وشدةد بنزارح مل  ضن البرلمان األوروبي لن خسمس ل لي العهد السع دح محمةد بةن سةلمان بمحة  

السةةع دح جمةةال خاشةةبجي، مهمةةا وةةاول الطسةة خو لنفسةةه ءةةي م اصةةم  جرخمةةة اتطيةةال الصةةحفي

 مالمية، ألن هناك وبيبة البد من كشفها.

 

بالبرلمان  -ألول مرة-قدم ا شهادا  مؤارة ءي جلسة اارخ ية 

األوروبي .. ضحاخا دول الحصار بص   واود: نطالأل المجطم  

الدولي ب جرالا  جادة وءعالة ل قو االنطهاكا  السع دخة 

 واالمارااية لحب   االنسان
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كمةةا شةةهد  جلسةةة االسةةطما  نباشةةا  سةةاخنة وشةةفاءة، طالةةأل خالهةةا مةةدد مةةن نةة اب البرلمةةان 

األوروبةةي برةةرورة وقةةو اسةةليس السةةع دخة بسةةبأل انطهاكااهةةا لحبةة   االنسةةان، الءطةةين إلةة  ضن 

مان األوروبي ص   ااث مرا  لبرار من  بي  األسلحة، لكن ما اةزال بعةا الحك مةا  اعبةد البرل

 صفبا  م  النظال السع دح.

 

وشدةد الن اب مل  ضرورة المري قدما ل قو االنطهاكةا  السةع دخة واالماراايةة ءةي الةيمن، والة  

د من الةدءا  منهةا ءةي كةل الناجمة من وصار قطر، الءطين إل  ضن وب   االنسان مبدض مالمي، ال ب

مكان، محيرخن من ضن ضوروبا سةططحمل ابعةا  االنطهاكةا  الناجمةة مةن وصةار قطةر إن لةم اطحةرك 

 ل ض  ود لها، وضن اداميا  وصار قطر ال خطم الحدخث منها بما خكفي داخل البرلمان األوروبي.

 

والطزل مدد مةن النة اب بالمرةي بعيةدا ءةي م اجهةة االنطهاكةا  السةع دخة واالماراايةة بعةد إصةدار 

قرار خصنو السع دخة ءي خانة الدول المطهمة بدمم االرهاب وابيةيا األمة ال. ءيمةا ذكةر نخةرون 

سبطمبر. واسالل ضودهم قائاً: اصة روا  11برن االسط بارا  السع دخة كانح مط رطة ءي هجما  

ل  ضن بلدا نخر ال خمطل  البطرول ام اب   ا رطه ءي هيق األوداث، كيو كان سيطم الطعامل معه، ضنا 

 ”.ضشعر باألس ..!

 

 د. وفاء اليزيدي: قطعت آالف الكيلومترات ألروي معاناتي رغم المرض

مةرة  بالكاد نجحح الدكط ر وءال اليزخدح ضن اطمال  دم مها وهةي احكةي بطةرار كبيةر معانااهةا ألول

 ضمال ن اب البرلمان األوروبي، قادمة من ال الخا  المطحدة، ويث اطاب  ماجها.

 

لبةد جتةطكم ألروح لكةم قصةة معانةااي منةي بةدل الحصةار، “واحداح الدكط رة وءال اليزخدح، قائلةة: 

بعد ضن امكنح من الحص ل مل  إذن طبي بالسفر لمدة اااة ضخال، وقطعح نالف الكيل مطرا  ألقةدل 

م صةة رة مةةن معانةةااي، والطةةي هةةي جةةزل مةةن معانةةاة نالف الرةةحاخا مةةن األمهةةا  الائةةي خعةةانين لكةة

 ”.مثلي

 

ضنا امرضة قطرخة مطلبة، وضبنائي بحرخني ن، وماش ا معي ءي ضوروبا ويث كنةح ضدر  “وضضاءح: 

. وضميش وياة هادئة، ءبد سمحح لنا ضوروبا بطربية ضبنائي ءي ظروف إنسانية وورخةة رضح واعبيةر

لبد مشنا وياة طبيعية با و اجز وال ءروقا  بسبأل الجنسية، سة ال كنةا قطةرخين ضو إمةاراايين ضو 

 ”.بحرخنيين

 

، لما قطعح العاقةا  2017ويااي انبلبح رضسا مل  مبأل مني ال امل من خ ني  “وضردءح اب ل: 

مكانهم الحةدخث مة  الدبل ماسية م  قطر، ومن خ مها، اح لح ويااي إل  جحيم، ولم خعد ضوالدح ب 

ذوخهم ءي البحرخن، وبااح كل قن ا  الط اصل ممن مة، وال ضود خط اصل معنا خشية العبةاب الةيح 

 ”.ءرضطه دول الحصار مبر ق انين امن  الطعاطو م  البطرخين، ول  داخل األسرة ال اودة

 

عرضةنا لمعانةاة الحصار شطةح العةائا ، ولةم نعةد نسةططي  السةفر إلة  الحة ، وا“واابعح اليزخدح: 

قاسةةية، وطةة  ضننةةا ورمنةةا مةةن ورةة ر جنةةاءة ذوخنةةا وضقاربنةةا. وضوالدح الةةيخن ماشةة ا ءةةي ضوروبةةا 
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صدم ا ألنهم احح طائلة الحصار، وخمكن ضن خعاقب ا إن مبروا من ارامنهم م  والداهم، ل  ضنهم 

 ”.ءرل ا الببال م  ضمهم ءي قطر

 

هةةأل إلةة  المسطشةةف  كةةل اااةةة ضخةةال للعةةا ، وال اليةة ل ضذ“واسةةططرد  ءةةي سةةرد معانااهةةا، قائلةةة: 

ضسةططي  ريخةةة ضوالدح ألننةةي مطالبةةة بفح صةةا  طبيةةة كةل ضسةةب  ، واعبةةد  ويةةااي بشةةدة. كمةةا ضن 

ج اءا  سةفر ضوالدح انطهةي بنهاخةة العةال الجةارح، وال ضسةططي  اجدخةد ج اءااهم..لبةد كةان ضبنةائي 

مامةا ذهةأل لطجدخةد  11لهةا ابةن ممةرق  خرخدون العةيش مة  ضمهةم. وضمةرف قصةة ضخةرى ألل قطرخةة

 ”.ج اءق، ومن خ مها لم خسمس له بالع دة إل  ضمه مني و الي مال كامل!

 

ضنةا مرخرةة، وضمةاني مةن اهدخةدا ، وال “وخطمح الم اطنة البطرخةة وهةي اكفكةو دمة   مينيهةا: 

لبرلمةانيين ضسططي  الط قو من الطفكير ءي مائلطي، وضءكر باسطمرار ءةي وضةعي. ضوجةه نةدال لكةل ا

األوروبيين وخاصة النسال الائةي خفهمةن وضةعي ومعانةااي كمطلبةة محرومةة مةن ضوالدهةا قهةرا، 

وا اجه ءي كل لحظة خطر ءبدان ضبنائها. ضا جه إليكم لدممنا ونحن لسةنا مسةؤولين مةن ال اءةا  

 ”.السياسية، ووياانا بااح جحيما، ونعيش احح المراقبة نحن وضبناينا مل  الدوال

 

 لطالبة جواهر المير: لم أتوقع أن داخل البرلمان األوروبي للحديث عن حقوقي المغتصبةا
ءي ضول ظه ر ملني لها لسرد معانااها، احداح الطالبة البطرخة ج اهر محمةد الميةر مةن معانااهةا 

بعد طردها من جامعة الس رب ن ضب  ظبةي رتةم اف قهةا الدراسةي، بحجةة قطة  العاقةا  السياسةية 

 !م  قطر

 

كنةح دومةا ضامنة  ضن ضوبةو ولمةي “احدث الطالبة البطرخة ضمةال نة اب البرلمةان األوروبةي، قائلةة: 

بال ق ف ءي البرلمان األوروبي للدءا  من قراخا وب   االنسان، ولةم ضاصة ر خ مةاً ضننةي سةردخل 

 ”.البرلمان األوروبي للحدخث من وب قي الطي ام اتطصابها!

 

هنا ألاحدث ألول مرة من معانااي، ألننةي واابةة ضننةي سةرجد مةن  الي ل، قرر  ال ق ف“وضضاف: 

خصتي إلي، وألنني ضيمن ضن البرلمةان األوروبةي خمكنةه البيةال بشةيل ل قةو معانةاة نالف الرةحاخا 

 ”.مثلي

 

لبةد اجطهةد  واعبةح كثيةرا لطحبيةو “واسطرسلح ج اهر محمد المير ءي سرد قصة معانااها قائلة: 

عة الس رب ن الراقية. وببح ولمي، وبدض  ضاعلم اللتة الفرنسية ءي مدخنةة ولمي بالدراسة ءي جام

اةة ر الفرنسةةةية، ألورةةر نفسةةةي لدراسةةا  مليةةةا مسةةطببا. والوبةةةا، ارارخةةح االنطبةةةال إلةة  جامعةةةة 

الس رب ن ضب  ظبي، ءي بيتة اشبه مجطمعي. وخال العال الماضي، ووينمةا انهيةح كةل امطحانةااي، 

جاءة واركح كل ضتراضي ءي السكن برب  ظبي، ولم ضا ق  ضنني لةن ضمة د ذهبح إل  قطر لبرال اال

 ” .خ ما

 

كنح م  مائلطي وضنا ضقرض ءي شرخط األخبار ببناة الجزخرة من خبر قط  “واابعح بكثير من الطرار: 

العاقا .. كنةح مصةدومة لمةا وةدث، ألن األمةر خطعلةو بةدول شةبيبة، ولةم ضكةن ضمةرف مةا ضءعةل وال 

وضةةعي. وبعةةد وقةةح اجةةاوء  الصةةدمة، ولةةم ضشةةر إءمةةا  ضسةةااياي ءةةي الجامعةةة، ألن كيةةو خكةة ن 
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البان ن خمن  مليهم الط اصل معنةا. وبعةد ءطةرة مةن الةزمن، ا اصةلح مة  إدارة الجامعةة الطةي رد  

 ”.ملي برسالة الكطرونية ا برني ضنه ام اح خلي إل  جامعة الس رب ن ءي بارخل

 

صةةحيس كةةان ولمةةي الدراسةةة ءةةي جامعةةة السةة رب ن ءةةي بةةارخل، لكةةن لةةيل ءةةي هةةيا :”وضضةةاءح 

خ مةا كةان ملةي ضن ضنبةل ويةااي كليةة إلة  بةارخل، لكةن الحمةد ع امكنةح بةدمم  20ال قح، وخةال 

 ”.مائلطي من اجاوء المحنة، وقرر  رء  الطحدح، رتم ما كلفني ذل  من منال نفسي ومادح

 

 ل، ال ضجد مبررا لما وةدث! وضقة ل للمسةؤولين ءةي االمةارا  العربيةة المطحةدة: الي“وخطمح قائلة: 

جميل ضن افةطس االمةارا  جامعةة السة رب ن ومطحةو اللة ءر بةرب  ظبةي، لكةن األهةم ضن اجلةأل البةيم 

الحرارخة الطي احملها الة  المؤسسةا  الراقيةة، ألن السة رب ن ومطحةو اللة ءر معلمةان اباءيةان، 

 ”.ال بنبل اسميهما، بل األهم ضن انبل ا ما امثله من قيم!ءا خنبتي االكطف

 

 خطيبة خاشقجي: حقوق اإلنسان ينبغي أن تكون أولوية تسبق مصالح الدول األوروبية

وقفح خدخجة جنكيز، ألول مرة ءي البرلمان األوروبةي، مرء قةة ب ءةد إمامةي اركةي جةال لطتطيةة 

ل خطيبهةةا الراوةةل الصةةحفي السةةع دح جمةةال مةةداخلطها، وهةةي اةةروح قصةةة معانااهةةا منةةي اتطيةةا

 خاشبجي اليح اتطيل ءي البطصلية السع دخة ءي اسطنب ل.

صعأل ملي الحدخث بسه لة الية ل ضمةامكم ممةا ضشةعر بةه، ولةيل  “واسطهلح خدخجة ودخثها قائلة: 

 اسطسمحكم ببرالة ما كطبه ألنبل لكم معانااي. إننةي ءةي هةيق األانةال ضمةيش اجربةة م طلفةة، ولةدح

مشةةامر م طلطةةة. إنهةةا المةةرة الثانيةةة الطةةي ضقةةو ءيهةةا ضمةةال برلمةةان. واليةة ل ضقةةو ضمةةال البرلمةةان 

 ”.األوروبي بصفة الرحية، وضود ضن ضشكر البرلمان األوروبي وكل من دماني الي ل

 

كنح ككل النسال ضنطظر ءواجي، وبدض  الطحريرا  لاراباط ب طيبي جمةال خاشةبجي، “وضضاءح: 

 بر اح لةح إلة  ش صةية اطجة ل مة  رجةل ضمةن لحماخطهةا، وا شة  الحةدخث مة  ضح ضكط 2لكن خ ل 

كان،. لبد اح لح ويةااي امامةا، وبةدض  ضبحةث كيةو ضطة ر نفسةي، ءةي م اجهةة هةيق المعانةاة الطةي 

درجة، والبطلة المجرم ن هم سبأل كةل هةيق المعانةاة الطةي  180ضواول اجاوءها. لبد اتير  ويااي 

 ”.ضواجهها

 

اليةة ل لفسةةو، ءةة ن الةةدول “كيةةز بةةالل ل للحك مةةا  التربيةةة ملةة  م اقفهةةا قائلةةة: وا جهةةح جين

األوروبية وريسال الدول لم خمنح ن ضح إجرال ضو قام ا برح رد ءعل لصالحي، بل إنهةم خطصةرء ن 

كما ل  ضن شةيتا لةم خحةدث. هةيق الةدول األوروبيةة احةاول اسةطعمال معانةااي واسةطتالها ضمةال ضمةين 

ل ما خب  الي ل، ضاسالل ضخن منظما  وبة   االنسةان، وممثلةي الهيتةا  البرةائية، ومةا العالم. وضما

خفعل الدبل ماسي ن؟ لما ال خطحرك ن؟ وكل من كان خحةدانا مةن معةاخير ضوروبيةة لحبة   االنسةان، 

كل هؤالل ال خفعلة ن الية ل شةيتا! ضلةم خطرسةل االاحةاد األوروبةي لحماخةة وبة   االنسةان؟ لبةد قطةل 

 !”.بطرخبة ووشية، والي ل وينما ضواجه هؤالل المسؤولين ال خب ل ن شيتا خطيبي 

 

ضخهةةا السةةادة النةة اب: إن لةةم نبةةل شةةيتا ونط ةةي م قفةةا، ءةة نهم ال “واابعةةح م اطبةةة نةة اب البرلمةةان: 

ختطال ن جمال خاشبجي ءبط، بل الصحاءة وورخة الطعبير، وال بد مةن معاقبةة هةؤالل، وال خمكةن ضن 

ل وب   االنسان. ألن صمطكم الي ل ه  خيانة لحب   االنسان، وسيجعلنا نعيش ءي نك ن خ نة ضما
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تابة، إن لم نةداء  مةن قيمنةا. وضنةا ضشةكر السةيد كالمةار الةيح خبة ل بجهة دق واحبيبااةه، لكنهةا لةن 

اك ن كاءية، ءا بد ضن خطحرك مجلل األمن وكل الدول لطبةدل ج ابةا جةادا وشةاءيا، وال بةد للبرلمةان 

 ”.وبي اا اذ إجرالا  ضكثر ءعالية لحل البريةاألور

 

ضشهر، لم خعاقأل ضود، وما ازال الحبيبةة متيبةة، بةل سةمعنا مسةؤولين  5الي ل بعد “وخطمح اب ل: 

خةةدل ن بطصةةرخحا  مطرةةاربة. ضنةةا ضاسةةرل اليةة ل بصةةفطي خطيبةةة للمروةة ل جمةةال خاشةةبجي، وضطلةةأل 

 رطةة ن. ال بةةد مةةن مسةةار قةةان ني واضةةس ضج بةةة لمةةا وةةدث، ولمةةاذا هةةيق الجرخمةةة، وضخةةن هةةم المط

وشفاف، ال خك ن احح اراير المصالس الطجارخة والسياسية الرةيبة، ألجةل وماخةة ويةاة امالف مةن 

 ”.الصحاءيين اليخن خداءع ن الي ل من ورخة الطعبير

العب بةا  خمكةن ضن “ومن سؤال و ل جدوى اا اذ مب با  ضةد السةع دخة، قةال خدخجةة جينكيةز: 

 واحدث اتييرا، والبيال ب ط ة ضوسن من مدل البيال برح شيل. ووب   االنسان خنبتي ابدل ول ال

ضن اك ن ضول خة اسبو المصالس السياسية للةدول األوروبيةة. كمةا ضن دول االاحةاد األوروبةي خنبتةي 

 ”.ضن ان رط بصفة ضكثر جدخة والطعبير من م قو جمامي وق ح ضد انطهاكا  وب   االنسان

 

 البرخطاني مااي  هيدجز: ال بدة من اصنيو ضب  ظبي بيتة تير نمنة للطاب األجانألاألكادخمي 

قدل مااي  هيدجز، األكادخمي البرخطاني الةيح كةان معةطبا ءةي السةج ن االماراايةة والمحكة ل مليةه 

ضسةابي  دون إدراك األسةباب،  6بالمؤبد قبل العفة  منةه، مل صةا ل قةائ  امطبالةه واسةطج ابه لمةدة 

 ً  سامة، وخظل واقفا لفطرة ط خلة. 15 إل  ضنه ضويانا كان خطم اسطج ابه خال الءطا

 

كنح مهدداً بالطعيخأل إن لم ضقل لمن امطبلنةي مةا خرخةدون سةمامه، واجاوبةح “وسرد معانااه قائاً: 

معهةةم وقلةةح لهةةم مةةا خرخةةدون سةةمامه بةةرنني جاسةة   وضممةةل لصةةالس االسةةط بارا  البرخطانيةةة، 

 ”.امطراءا  بالعربيةوضلزم ني بط قي  

لبد ببيح ءي معطبل انفرادح، ومشح معاناة، وضس لها ا يخرح لطهدئطي. لبد وطم ني “وضضاف: 

ءكرخا، وناولني ضم ان األمن م اداً م يرة ممن مةة طبيةاً، مةا ءلةح ضمةاني مةن ناارهةا ءةي جسةدح. 

ى الجلسةة وخحكةم ووقفح ااث مرا  ضمال المحكمة، وجال النطو بالحكم خال خمةل دقةائو لططة 

ملي بالسجن المؤبد، وضمد  إلة  البامةة المعزولةة بةا ن اءةي، لة ال اةده ل وءخةر الدولةة للشةؤون 

 ”.ال ارجية البرخطاني اليح مكن الوباً من إطا  سراوي والعف  مني

 

ما مانيطه ليل والة ءرخدة، وضطلأل من االاحةاد األوروبةي ضن خصةنف ا االمةارا  بيتةة “وخطم قائاً: 

ير نمنة للطاب الجامعيين األجانأل، وإن كان ال بد من اسطمرار صداقطنا م  هيق الدول ءةا بةد ضن ت

 ”.خط ل ا من قمعهم وممارسطهم، وطرخبة اعاملهم م  العالم

 

 علي األسود: لم نشاهد دعم المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات البحرين
يه بالسجن المؤبد تيابياُ من البرلمةان األوروبةي طالأل ملي األس د المعطبل البحرخني اليح وكم مل

والمجطمةة  الةةدولي ضةةرورة الطحةةرك واحمةةل مسةةؤوليااهم، للرةةتط ملةة  وك مةةة مملكةةة البحةةرخن 

 ومطالبطها بطحمل مسؤوليااها ضمال االنطهاكا  الطي اطال نشطال وب   االنسان.
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لفسو، لم نر دمم المجطم  الدولي الةيح “وقال ملي األس د ءي مداخلطه ضمال البرلمان األوروبي: 

طالبنةةا بةةه كثيةةراً، وولفاينةةا لةةم خطحملةة ا مسةةؤوليااهم ولةةم خرةةع ا البحةةرخن ضمةةال مسةةؤوليااها ، 

 ”.ناوالطزم ا الصمح امال انطهاكا  وب   البحرخنيين. ونحنن بالفعل، قلب ن من ردة ءعل ولفائ

 

نرخد ضن اسطبالية البرار السيادح للبحةرخن، واط رهةا وضن اكة ن شةرخكاً محطرمةا “وضضاف قائاً: 

 ”.مل  الساوة الدولية، ألنها واليا اطجه نح  الدخكطاا رخة بدال من الملكية الدسط رخة المزم مة

 

ق إل  االاهاما  والماوبا  الطي اطاله رءبة العدخد مةن نشةطال وبة   اال نسةان ءةي البحةرخن، ون ة

للبم  والطسةرخس مةن وظةائفهم، ومصةادرة ممطلكةااهم، إلة  جانةأل إصةدار -وسبه  –اليخن اعرض ا 

 ”.تيابية باالمدال والسجن ءي وو نشطال ألنهم داءع ا من وربة الطعبير والدخمبراطية

 

نؤمن ضنه ال  كل اممال بطبدل مملكة البحرخن اراجعح، والمسطببل تير واضس، ونحن“وخطم قائاً: 

بةةدخل مةةن الحةة ار الخةةرا  البحةةرخن مةةن األءمةةة، بمشةةاركة كاءةةة البيةةادا  والمعطبلةةين السياسةةيين 

 ”.ك ط ة للثبة، اؤكد ضن الدولة لدخها اسطعداد للطبدل وول األءمة

 

 ضنط ني  بنزارح: بن سلمان لن خمكنه مسس الجرخمة.. وسنعمل بجهد لرء  الحصار من قطر

ح، رئةةيل اللجنةةة الفرميةةة لحبةة   االنسةةان ءةةي البرلمةةان األوروبةةي إن نةة اب قةةال ضنط نيةة  بنةةزار

 البرلمان ملطزم ن بحماخة وب   االنسان ءي العالم، بما ءي ذل  منطبة ال لي .

 

ولي العهد السةع دح محمةد بةن “واعبيبا مل  شهادا  الرحاخا ومداخا  الن اب، قال بنزارح إن 

قةال بجهة د لبية  المنطة   السةع دح واسة خو صة راه خةال  سلمان ال خمكنه مسس الجرخمةة مهمةا

 ”.ءخارا  خارجية، ءهناك وبيبة البد من كشفها

 

سةةنعمل بجهةةد لرءةة  الحصةةار مةةن قطةةر. ونحةةن نسةةعد بعبةةد هةةيق الجلسةةة ءةةي البرلمةةان “وضضةةاف: 

األوروبي واالسطما  لشهادا  ضحاخا اعرض ا النطهاك وب قهم، وسةنك ن دومةا ءةي خدمةة وبة   

سان والدءا  من األءراد اليخن خناضةل ن ءةي دولهةم لحماخةة وبة   االنسةان. وضبة اب البرلمةان االن

 ”.األوروبي سطك ن مفط وة مل  الدوال ليل 

 

البرلمان األوروبي ملطزل باليبظة للدءا  ووماخة وب   االنسان ءي العةالم برسةرق، “وضشار إل  ضن 

خث من ذل ، وقد نشرنا بالفعل العدخةد مةن الم اايةث بما ءي ذل  منطبة ال لي ، ولن نطردد ءي الحد

 ”.والبرارا  المعلنة والطصرخحا  ءي هيا السيا 

 

 نلي  مارح: جلسة االسطما  بمبادرة من الدكط ر ملي بن صميخ المرح

قالح ميشيل نلي  مارح، رئيل لجنة شةؤون شةبه الجزخةرة العربيةة بالبرلمةان األوروبةي ءةي بداخةة 

جلسةة اسةطما  لرةحاخا انطهاكةا  وبة   االنسةان الناجمةة مةن األءمةة ال ليجيةة الجلسة إن انظيم 

جال بعد ءخارة قامح بها اللجنة إل  دولة قطر، ويث الطبح سعادة الدكط ر ملي بن صةميخ المةرح، 

 رئيل اللجنة ال طنية لحب   االنسان.
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ضملةةه ءةةي ضن خةةطمكن  بعةةد ءخارانةةا للمنطبةةة، ضكةةد الةةدكط ر ملةةي بةةن صةةميخ المةةرح“واابعةةح قائلةةة: 

الرحاخا من الحدخث ءةي البرلمةان األوروبةي وة ل اةداميا  االنطهاكةا  الناجمةة مةن وصةار قطةر، 

وروأل بمشاركة مسؤولين من دول الحصار للطمكن من احبيو ابدل ءي ول األءمة، وقد روبنا ءةي 

 ”.البرلمان األوروبي بالمبادرة ألننا نؤمن ضن هيا دور الدبل ماسية البرلمانية

 

نحن دوما نناقش قراخا وب   االنسان ءي المنطبة، ألنه مامل مهم، وجزل من مهامنا ”وضضاءح:

ءي البرلمان األوروبي، خاصة ما خطعلو بحماخة وب   االنسان. والبرلمان األوروبي خهةطم بمنطبةة 

ن وبة   ال لي ، ألننا ندرك ضن ضح شيل خحدث ءي المنطبة، خع د باألار مل  منطبطنا، والدءا  مة

االنسان ءي منطبة شبه الجزخرة جةزل مةن مهامنةا، ولةيل  ناقشةنا دومةا األءمةة ال ليجيةة واألءمةة 

 ”.اليمنية ضخرا

 

نحن ننطظةر ونطةاب  باهطمةال شةدخد مةا سةيب له ضةحاخا “وخاطبح نلي  مارح خدخجة جينكيز، قائلة: 

واجهةةه الصةةةحفي  انطهاكةةا  وبةة   االنسةةان، ولةةةيل مةةا سةةنب له نحةةن، وال خمكةةةن ضن ننسةة  مةةا

السةةع دح جمةةال خاشةةبجي، وقةةد كنةةح ضول مةةن طالةةأل ببةةرار ءةةي البرلمةةان األوروبةةي للطحبيةةو ءةةي 

 ”.جرخمة االتطيال الطي اعرضح لها، لمعرءة الحبيبة كاملة

 

 رئيل البرلمان األوروبي خسطببل خدخجة جينكيز

مل  هامش مداخلطها ضمال البرلمان األوروبي، اسطببل ضنط ني  اابةاني، رئةيل البرلمةان األوروبةي 

السيدة خدخجة جينكيز، خطيبة الصحفي السع دح المتطال جمال خاشبجي. وضكةد ضنط نية  بةانزخرح 

رئةةيل لجنةةة وبةة   االنسةةان بالبرلمةةان األوروبةةي خةةال لبةةال صةةحفي الطةةزال البرلمةةان األوروبةةي 

 طابعة الطحبيبا  إل  تاخة الكشو من مابسا  الجرخمة البشعة.بم
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