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طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ  اليمر ر رئمخل اللجامة الوطاخمة لاإلموا امن ما   من 

ة لتإلّصي الاإلائق إلم  الييلةمة العربخمة ال معودية للةنمم عمن  صمخر البرليا  األوروبي إيفاد لجا

اليواطاخن الإلطريخن الثالثةر اليختفخن ق رياًر  اذ بدء الاصار اليفروض علم  قطمر  مي الخما ل 

ر داعخمماً  ممي الوقمم  كامممد يةو ممة دوا قطممر إلمم  امخمماك كا ممة ا لخمما  2017 ممن يزيممرا / يونخممو 

صخر اليواطاخن اليختفخن ق رياًر واليطالبة بإطالا سمرايم   موراًر الإلانونخة والإلضائخة ليتابعة  

والتوجد إل   جلل األ ن لتإلدي  شةوى يوا عدم التزام اال ارا  بالإلرار االيتمراي   من  اةيمة 

 العدا الدولخة.

 

 ن جانبمار قال  إيزابخال د   مونتير الاائمب بالبرليما  األوروبمي إنمد لم  يعمد  يةاما ال مةو  عمن 

االنتماكا  التي مطاا يإلوا امن ا  جراء الاصار اليفروض عل  قطرر  نّددة عل  أ  البرليما  

 األوروبي سختارك  وراً ويتخذ إجراءا   عالة لي اعدة اليتضمررين  من اماايا انتماكما  يإلموا

 امن ا  الااجية عن يصار قطر.

 

جمماء كلممل اممالا الاممدوة الثانخممة  ممن نوعمممار التممي عإلممديا البرليمما  األوروبممي اممالا يممو خنر اممين 

سل مملة  ممن اللإلمماءا  اليإلممررة لالسممتياا إلمم  شمممادا  يخممة لضمماايا يصممار قطممر  وكلممل باضممور 

و مماء الخزيممد ر أيممد سممعادة الممدكتور علممي بممن صمميخ  اليممر ر واليممواطاتخن الإلطممريتخن الممدكتورة 

 ااايا التنتّ  األسر ر والطالبة جواير  ايد اليخر التي طرد   ن جا عة ال وربو  أبو ظبي.

 

كيا يضر الادوة التي أدارمما ال خدة إيمزابخال د   مونتير الاائمب بالبرليما  األوروبمير وعمدد  من 

يمد الخلخفمي سمفخر دولمة الاواب  ن  ختلمم اللجما  البرليانخمةر وسمعادة ال مخد عبمدالريين بمن  ا

 قطر لدى بلجخةار إل  جانب ننطاء يإلوقخو  و يثلو وسائل إعالم عاليخة.

 

 الير : جل ا  االستياا بالبرليا  األوروبي اطوة يا ة منصاف الضاايا

نّوه سعادة الدكتور علمي بمن صميخ  اليمر   مي كليتمد إلم  أييخمة  بمادرة اللجامة الفرعخمة لاإلموا 

األوروبي لعإلد سل لة ندوا  لالستياا  باشمرة إلم  اماايا الاصمارر و ااولمة امن ا  بالبرليا  

شممراًر وال سمخّيا العمائال  واألطفماا اماايا التنمتّ   20 م  اليعاناة التي يتةبدونما  اذ أييمد  من 

 األسر .

 

كيا أثا  عل  مارك لجاة شؤو  شبد الجزيرة العربخة ومدراكما لتأاريما  مي التفاعمل  ما نمداءا  

ليتضررين  ن األي ة ألجمل إنصما م ر  نمخداً  مي الوقم  كاممد باجم  امقبماا الال م  التمي شممدمد ا

التي استضا ما البرليا  األوروبي  من قبمل الامواب ووسمائل  -األول   ن نوعما –جل ة االستياا 

ر إعممالم عاليخممةر اسممتيعوا االلممما لنمممادا  امماايا االنتماكمما  ال ممعودية وام ارامخممة والبارياخممة

 .. دعا الاةو ة الإلطرية للتوجد إل   جلل األ ن
الير   ن بروك ل: نطالب البرليا  األوروبي بإيفاد لجاة لتإلّصي 

 الاإلائق يوا  صخر الإلطريخن اليختفخن ق رياً بال عودية
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و ام  ااايا انتماكا  الاصار اليفروض عل  قطرر  ن ما  قبة البرليا  األوروبي المذ  را ما 

 دو اً للد اا عن يإلوا امن ا   ي العال .

 

إ  عإلمد جل ما  اسمتياا لضماايا الاصمار اطموة “وقاا سمعادة المدكتور علمي بمن صميخ  اليمر : 

اة التمي يواجمونمما  امذ أييمد  من عمام يا ة منصاف الضماايا اليتضمررين  من االنتماكما  واليعانم

ونصمر وأقلما االستياا إلخم  لفم  يإلخإلة األي ة عن قربر أسوة بيا  علتد العديد  من الياميما  

الاإلوقخة التي استجاب  لاداءا  اللجاة الوطاخمة لاإلموا امن ما  ويار  قطمر للإلماء الضماايا عمن 

 ”.قرب

 

الخمومر لمن أيمدثة  بالاخابمة عمن  عانماة الضماايار “: وااطب الير  نواب البرليا  األوروبير قائالً 

ألنة  ست يعو   جدداً  ن اليواطاتخن الإلطمريتخن قصمة  عانتميمار والتمي معةمل صمورا  من  الف 

قصص  ياثلة لضاايا الاصار. لةاي باليإلابلر سمأيدثة  عمن  عانماة  مواطاخن قطمريخن  امرين لم  

ألوروبمير ألنمم  بب ماطة  ختفمخن ق مرياًر وال يعمرف يت ن لم  أ  يةو  بخاة  ما  قبة البرليا  ا

شخئ عن  صخري ر ونعاي بم  اليمواطاخن الإلطمريخن المثالل المذين ااتفموا ق مريا  امذ بمدء يصمار 

قطرر وال يعرف أ  شيء عن  ةا  مواجدي ر كيا ل  مُفلح كل الجممود والتاركما  التمي قا م  بمما 

  ال ممعودية إلمم  الةنممم عممن  صممخر اليختفممخن اللجاممة الوطاخممة لاإلمموا امن مما   ممي د مما ال مملطا

 ”.ق رياًر وأ اكن مواجدي 

 

نامن نطالمب نمواب البرليمما  األوربمي بإيفماك لجامة ماإلخممق “وممابا المدكتور علمي بمن صمميخ  قمائالً: 

لتإلصممي  صممخر اليممواطاخن الإلطممريخن الممثاللر وأ مماكن مواجممدي ر ونطالممب بالضمم   علمم  ال مملطا  

. كيا ندعو الاةو ة الإلطرية إل  التوجد إلم   جلمل األ من ب مبب ال عودية مطالا سرايم   وراً 

عدم التزام اال ارا  بالإلرار االيتراي   من  اةيمة العمدا الدولخمةر وامخماك كا مة ا لخما  الإلانونخمة 

 ”.والإلضائخة لليطالبة بإطالا سراح  واطاخما اليختفخن ق ريا

 

ليعلو ا  التي طلبتما ا لخا  األ يخة اليعاخمة اللجاة الوطاخة لاإلوا امن ا  قد   كل ا“وأكد أ  

بنممأ  يويممة اليممواطاخن الإلطممريخنر امماايا االاتطمماف الإل ممر  وااليتجمماي التع ممفي. وناممن علمم  

امصاا دائ  بفريق األ   اليتادة اليعاي باالاتفاء الإل ر ر وساتابا ماركاماا  ا  ختلمم المخاما  

ةممة العربخممة ال ممعوديةر وماديممد   ممؤولخامما الدولخممةر الإلانونخممة والإلضممائخة الدولخممة لي مماءلة الييل

 ”.والض   علخما لإل راج  وراً عن اليواطاخن الإلطريخن  ااايا االاتفاء الإل ر 

 

ال لطا  ال عودية الي ؤولخة الإلانونخة الةا لمة عمن  صمخر اليمواطاخن الإلطمريخن “ويّيل سعادمد 

 مدية. واللجامة الوطاخمة لمن ملتمزم الصمي ر الثالثةر و ا ييةن أ  يلاق بم   ن أامرار نف مخة وج

وستواصممل ماركاممممار وامخمماك كا ممة امجممراءا  الإلانونخممة والإلضممائخةر إلمم  أ  يممت  إطممالا سممراح 

اليممواطاخن الإلطممريخن الثالثممة وإنصمما م ر جممراء الضممرر الممذ  لاممق بممم ر نتخجممة اعتإلممالم  بطممرا 

 ”.خق الدولخة وامفاقخا  يإلوا امن ا مع فخةر  ي  خالفة صرياة أليةام الإلانو  الدولي واليواث

 

والص قائالً: ل  يعد  إلبوال التزام الصي  إياء االنتماكا  ال عودية لاإلوا امن ا ر والتمي بامم  

مثخممر سممخ  الياميمما  الاإلوقخممة  ممي العممال ر وناممن نطالممب اليجتيمما الممدولي والاةو مما  ال ربخممة 
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راً لواما يمد لممذا التطمور الخطخمر النتماكما  والبرليا  األوروبي بتايل   ؤولخامدر والتارك  و

 ”.ال عودية ودوا الاصار كةل لاإلوا امن ا 

 

وكا  سعادة الدكتور علمي بمن صميخ  اليمر ر رئمخل اللجامة الوطاخمة لاإلموا امن ما ر طالمب  مي 

وق  سابق  ن اليإلرر الخاص باأل   اليتادة اليعاي باياية يإلموا امن ما  والاريما  األساسمخة 

 ةا اممة امريمماب  خونمموال د . لخمما ر اممالا ييارمممما للدويممةر اممرورة امخمماك إجممراءا    ممي سممخاا

سمممريعة ليعر مممة أ ممماكن ايتجممماي اليمممواطاخن الإلطمممريخن الثالثمممة اليختفمممخن ق مممرياً  مممي ال مممعوديةر 

 واليطالبة بإطالا سرايم   وراً.

 

اتفاء الإل ر  للإلخمام كيا يّث الفريق الخاص اليعاي بالاجز التع في والفريق الخاص اليعاي باال

بزيممارة  خدانخممة  نممتركة إلمم  الييلةممة العربخممة ال ممعودية لةنممم الاإلمماب عممن يالممة اليممواطاخن 

 اليعتإللخن.

 

 سفخر قطر  ببروك ل: سيعاا قصصا  روعة.. و   األوا  أ  متوقم  عاناة الضاايا

أّكممد سممعادة ال ممخد عبممدالريين بممن  ايممد الخلخفممي سممفخر دولممة قطممر لممدى بلجخةمما أ  عإلممد البرليمما  

األوروبي سل لة لإلاءا   ا ااايا الاصارر  ن شأند أ  ي اي   ي الفم  الاإلخإلمي لاإلخإلمة أي مة 

 الاصار الذ  مواجمد قطرر والوقوف عل  اليعاناة التي يتةبديا ا الف  من اليمواطاخن واليإلخيمخن

  ي قطر.

 

وقاا سمعادة ال مفخر إ  جل مة االسمتياا التمي عإلمديا البرليما  األوروبمي جعمل الةثخمر  من الامواب 

والبرليانخخن يإلولو  إنم  صد وا لموا  ا سيعوا  من أ مواه الضماايا  باشمرةر وجعلمتم  يفميمو  

 يإلخإلة األبعاد الخطخرة لالنتماكا  التي مطاا يإلوا امن ا .

 

دولة قطر  ا  تا   اذ بداية األي مة ممدعو دوا الاصمار إلم  يمل األي مة “خد أ  وجّدد سعادمد التأك

 ”.بالاوارر ألند ال سبخل لال األي ة إل  بالجلوس إل  طاولة الاوار

 

لإلمد اسمتيا العمال   من قبمة البرليما  األوروبمي إلم  قصمص  عانماة  ؤليمة و روعمة “ومابا قمائالً: 

كلل كلد. لإلمد عاشم   اطإلتاما الةثخمر  من الامروبر ول ماا لضاايا الاصارر و   األوا  أ  يتوقم 

 ”.بااجة ليزيد  ن األي ا  التي يد ا ثياما اليدنخو !

 

 و اء الخزيد  لاواب البرليا  األوروبي: ا علوا شخااً.. لةن ال مبإلوا صا تخن

 ماّيلمم  الممدكتور و مماء الخزيممد   نممإلة اليممرض الممذ  أنمممل ج ممديار و عانامممما  اممذ بممدء الاصممارر

 لتتادل  جددا لاواب البرليا  األوروبي عن  أساة إن انخة متةبديا ر إلة أباائما.

وقال  الدكتورة إ  ظروف العالج جعلتما بعخدة عن أوالديا  اذ اي ة أشممرر وال ييةمام  رتيتمما 

 او ا  ن اعتإلالم  أو ساب جوايا  سفري  البارياخة  ي ياا سفري .

 

لم  أمصمور أ  نعمخ  “م  بالبةاء ويي ماةمي  عانامممار قائلمة: ول  متيالل الخزد  د وعمار  أجن

.. جا  إلخة   ي البرليا  األوروبي أل  أوالد  مربوا ياا  ي أوروبما 21العبودية  جددا  ي الإلر  
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ومعليممموا الاريمممة والتنمممب  باإلممموا امن ممما . أناشمممدك  أ  متاركممموا لوقمممم اليأسممماة.. ا علممموا  ممما 

ن. أرجمموك  أوقفمموا يممذار ال أريممد أ  يبإلمم  أوالد  ريخاممة يممذا م ممتطخعو ر لةممن ال مبإلمموا صمما تخ

 ”.الازاا

 

البرليا  األوروبي ال ييةاد أ  يبإل   ةتوف األيد   ن دو  الإلخام بأ  شيء إياء يمذه “ومابع : 

اليعاناة..لياكا ال ي ملو  مجديد الجوايا  للبارياخخن  ي قطر! لمن أسميح ألوالد  بال مفر لتجديمد 

ممم  سممخعتإللونم  وال ي ممياو  لممم  بالتاإلمملر ولممو اعتإلممل أوالد  لممن أميةممن يتمم   ممن جموايامم ر ألن

الذياب إلخم . أنا  امارة ميا اً..ل   واثإلة أ  يااك يلوال  أل  األي ة مزداد قتا ة وصمعوبة يو ما 

بعممد يمموم.. ولممن أسمما ام  بتاممما عيمما  علمموه بممي وبممأوالد .. ال بممد أ  نبعممد األطفمماا عممن الازاعمما  

 ”.خا  يت  ال يملوا ريخاة لماال خاس

 

 جواهر المير: دول الحصار عاقبت الشعوب بقراراتها

 ن جانبمار سرد  الطالبة الإلطرية جواير  ايد اليخر بداية قصمة  عانامممار  فضملة أ  مخصمص 

 داالتما لتوجخد أسالة إل  دوا الاصار المذين يزعيمو  أنمم   تاموا أبموابم ر وبخاصمة ام مارا  

 يتادة التي انتمة  قرار  اةية العدا الدولخةر بعد ا وعد  بااللتزام بد.العربخة ال

قطر لخ    مي أي مة بمل ارجم  أقموى.. وأنما لمن أعمود “وقال  اليخر  خاطبة   ؤولي أبو ظبي: 

 جددا ألبو ظبير ألنم  عاد ا يتادثو  عن ال ياح لاا بالعودةر  م  يةمذبو  ألنمد ال وجمود لنميء 

 ”. ليوس

 

نريد أجوبة..  ن يضين لي األ ن  ي بلدك   ي غخاب سفارة لبالد   ي أبمو ظبمي. “وا: ومابع  مإل

لإلد عاقبوا النعوب بإلمرارامم  ولم  يعماقبوا يةو مة قطمر كيما يزعيمو . نريمد أجوبمة  من يةو ما  

 ”.دوا الاصار

 

اا الايد هللر نجا   ي ر ا التاد ر وواصل  يخامير كيا أ  قطمر لم  ماممار. ل م“والص  قائلة: 

ااايا بل أبطاار أل  بلد  وقم  عي ودعياير وكا  ياااتي وسماد . وليما انتإللم  الم  بماريل 

ال أيد كا  يعل  بيعانامير ويخايا يةخ  لم  كانوا  صدو خن ول  يةونوا يتخخلمو  أ  شمخاا  يماثال 

 ”.ييةن أ  يادل  ي أبو ظبي

 

  السكوتبرلمانيون أوروبيون: سنتحرك لرفع الحصار.. ولم يعد مقبوال
أكد نواب البرليا  األوروبي استعدادي  لتجاخد ي الئم  والتارك  موراً المخماك إجمراءا   عالمة  من 

شممأنما وقممم  عانمماة امماايا الاصممارر ال تممخن إلمم  أ  جل مما  االسممتياا للضمماايا جعلممتم  يفميممو  

 يإلخإلة  ا يدل.

 

وقال  إيزابخال د   ونتير الاائب بالبرليما  األوروبمي إنمد لم  يعمد  يةاما ال مةو  عمن االنتماكما  

التي مطاا يإلوا امن ا  جراء الاصار اليفروض عل  قطرر  نّددة علم  أ  البرليما  األوروبمي 

سختارك  وراً ويتخذ إجمراءا   عالمة لي ماعدة اليتضمررين  من اماايا انتماكما  يإلموا امن ما  

 لااجية عن يصار قطر.ا
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يذه واعخة   متاخلة وال ييةمن أ  م متير. ا   لمدياا  مم  أكبمر ليما يامدل  مي قطمرر “وأاا  : 

ألند لخل  ن ال مل علخاا  ي أوروبا  م  يإلخإلمة  ما يجمر  عمن بعمد. وأنما أقمدر شمجاعة المدكتورة 

ا  ممي البرليمما  و مماء الخزيممد  التممي متايممل  نممإلة ال ممفر رغمم  ق مموة  راممما لتاةممي لامما  عانامممم

 ”.األوروبي

 

أنا   تعدة ميا ا للتا خق بخن  ختلمم اللجما   مي االماماد األوروبمي والبمدء  مورا “واتي  قائلة: 

 ي إجراءا  لدع  الضاايا والخروج بيوقم  ويد لاواب البرليا  األوروبي اد االنتماكا  التمي 

 .”مطاا اليدنخخن. علخاا أ  نتارك وسافعل  ا ن تطخا لي اعدمة 

 

بدورهر قاا نائب بالبرلياني األوروبي إند  صدوم لموا  ا سيعد  ن الضاايار و  تعد للعيل  ما 

 ي الئد  ي البرليا  األوروبي لدع  قطرر والض   لر ا الاصار عاما.

 

الإلمموانخن البريطانخممة معاقممب  ممن يتممرك كلبمما اممارج “وعلممق علمم   عانمماة امماايا الاصممار قممائالً: 

جراءا  مت بّب  ي منتّ  األسمر.  ما أسميعد الخموم شميء  امز  و مؤثر جمدار ال خارةر  يا بالل بإ

وغخر  إلبوا  ا معرا  لد قطر  ن دوا شإلخإلة لمما. ال يعإلمل ير ما  األم  من لإلماء أباائممار  اتم  

ال ممجااء ي مميح لممم  بزيممارة أيممالخم ! وإ  كانمم  أبممو ظبممي  عممال ماتممرم الإلممانو  الممدولي امن مماني 

الدولخةر  خاب ي علخما أ  مدعية  السمتعادة يإلموقة ر بمدا ير ما  العمائال  وقرارا   اةية العدا 

 ”. ن ل  شيلما. وعاد ا يتعرض طالب إل  منوي    اري  الدراسير  مذا أ ر  نخن لل اية!

 

وقمماا نائممب  اممر  ممي البرليمما  األوروبممي إنممد   ممتعد للتا ممخق  مما ي الئممد الاممواب  ممي البرليمما  

 عالمة وعاجلمة لمدع  الضماايار وواما يمّده لالنتماكما  التمي يتعرامو  األوروبي المخاك إجمراءا  

 لما.

 

ن متطخا أ  نإلموم بايلمة لمدى ي الئاما البرليمانخخن  مي لجامة النمؤو  الخارجخمة وبماقي “وأااف: 

اللجا  لاطلب  ام  دعيا وإجياعا يوا امخاك إجراءا   عالمة وقويمة لواما يمد ليعانماة الضماايا. 

 ”.ن ونإلدم يلوال وإجراءا   عالة لدعية ييةااا أ  نةو   عالخ
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