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المقدمة
َ
شــكلت اجلولة البرملانيــة اخلارجيــة اختراقا ً على
الصعيــد الدولــي ،وأهميــة بالغة في إطــار تعزيز
العالقات البرملانية والسياســية والشعبية ،في ظل
التوقيت الدقيق الذي تشــهد فيــه املنطقة حتوالت
عديدة ،وتواجه فيه القضية الفلســطينية حتديات
جسيمة ،أبرزها التطبيع مع االحتالل وصفقة القرن
وتهويد القدس وحصار غزة.
كمــا ولعبت اجلولة البرملانيــة دورا ً مهما ً في الدفاع
عن الشرعية الفلسطينية املُنتخبة دميقراطياً ،في
وجه محاوالت سلطة رام اهلل االنقالب على الشرعية
الفلســطينية من خالل القرار غير الدستوري بحل
اجمللس التشــريعي ،فضالً عن اإلســهام في تفعيل
القضية الفلســطينية وفضح االحتالل وممارساته
اإلجرامية على الصعيد الرسمي والشعبي والدولي.
وكان للجولة البرملانية أثرا ً بالغا ً في نفوس أبناء األمة
العربية واإلســامية وأحرار العالم ،السيما توقيتها
الذي جــاء بعد هزمية االحتالل العســكرية واألمنية
في غــزة ،والعمليات البطولية فــي الضفة واحلراك
الشعبي املتواصل من خالل مسيرات العودة.
لقد اكتسبت اجلولة أهمية كبيرة متثلت في اللقاءات
الرسمية مع رؤساء دول وحكومات وبرملانات ،وحققت
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اجنازات كبيرة في الدول التي زارتها ،ففي جنوب إفريقيا
كان اللقاء مع رئاسة البرملان من الغرفتني البرملانيتني
واللقــاء مع التحالف احلكومــي الثالثي املتمثل في
احلزب الوطني واحلزب الشيوعي وحزب العمال ،واللقاء
مع احلكومة اجلنوب أفريقية ،وتوجت اللقاءات بتوقيع
مذكرة تفاهم مــع الكتلة البرملانيــة األغلبية في
البرملان اجلنوب إفريقي تشمل بنودا ً سياسية وبرملانية
واقتصادية دعما ً للقضية الفلســطينية ،وتشكيل
جلنة مشــتركة بهدف تطوير العالقــة وتنفيذ ما مت
االتفاق عليه..
وفي تركيا كانت مشــاركة الوفد البرملاني في املؤمتر
البرملاني الدولي برعاية البرملان التركي ،ومبشاركة أكثر
من  500برملاني من  74دولة عربية وإســامية ودولية،
وإلقاء كلمة في اجللسة األولى والكلمة اخلتامية في
املؤمتر ،واللقاء مع كافــة الوفود البرملانية من بينهم
رؤساء برملانات وكتل برملانية وأحزاب سياسية..
وفي لبنان كان اللقاء مع الرؤســاء رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة ورئيس البرملان ،وزيارة جميع اخمليمات
الفلســطينية في لبنان دون إستثناء ،وأثار الوفد مع
اجلهات اللبنانية التــي زارها قضايا وحقوق ومطالب
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،وخاصة اإلجراءات

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

حول اخمليمات ،وحق العمل والتملك.
وفي إيران كانت أبرز اللقــاءات مع رئيس البرملان ،ووزير
اخلارجية اإليراني واألمانة العامة الحتاد مجالس الدول
األعضــاء في منظمــة التعاون اإلســامية ،ورئيس
مجلــس األمن القومي اإليراني ،حيــث كانت مواقف
الدعم والتأييــد للقضية الفلســطينية ومواصلة
إسناد املقاومة الفلسطينية.
وهدفت اجلولة اخلارجية للنواب إلى حشد الرأي العاملي
لدعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة احملافل
الدولية لرفع احلصار عن غزة ووقف االجراءات التهويدية
في القدس والضفة الغربية ومواجهة خطر التطبيع
مع االحتالل الصهيوني
عاد الوفد البرملاني من جولته اخلارجية وقد عقد العديد
من اللقاءات الرســمية والشــعبية فــي الدول التي
زارها ،حيث كانت هــذه اجلولة اخلارجية األولى للنواب
من قطاع غزة منذ ســت سنوات ،مؤكدا ً على الثبات
في مقاومــة االحتالل ،والدفاع عــن احلقوق والثوابت
الفلســطينية وفي مقدمتها القــدس وحق العودة،
وكانت الرسالة األبرز التي نقلت للوفد البرملاني حول
املقاومة الفلسطينية (أنتم أمل األمة).
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وضم الوفد البرملاني الفلسطيني قيادة كتلة التغيير
واإلصالح والتــي متثل األغلبيــة البرملانية في اجمللس
التشريعي الفلســطيني برئاســة د.محمود الزهار
وعضوية كال من النواب د .مــروان أبو راس نائب رئيس
كتلة التغيير واإلصالح واملستشار محمد فرج الغول
أمني سر الكتلة والنائب مشير املصري املتحدث باسم
الكتلة ،والطاقم اإلداري املرافــق له م .محمد رضوان
مدير عــام الكتلة البرملانية وأ.خالد أبو ســيدو مدير
مكتب د .محمود الزهار وأ .محمد الزهار.

كتلة التغيير واإلصالح البرملانية
 2018ـ  2019م
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أو ًال :زيارة جمهورية جنوب أفريقيا
الخميس  29نوفمبر 2018م

 1و�صول الوفد الربملاين للعا�صمة الت�شريعية جلنوب افريقيا كيب تاون
وصــل الوفــد البرملانــي
الفلســطيني إلــى مطــار
العاصمة التشــريعية جلنوب
إفريقيــا كيــب تاون فــي متام
الساعة  12:35ظهرا ً حيث كان
في اســتقبال الوفد مسئولة
جلنــة العالقــات اخلارجية في
كتلة احلزب الوطني الســيدة
ماساجنو.
الجمعة  30نوفمبر 2018م

 2لقاء رئي�س كتلة احلزب الوطني ال�سيد جاك�سون مثيمبو
الســاعة  7مساءأ ،عقد لقاء ترحيبي بالوفد البرملاني
الفلســطيني على مأدبة عشــاء ،حيث رحب رئيس
الكتلة البرملانيــة األغلبية في البرملان اجلنوب إفريقي
الســيد جاكســون مثيبمو بالوفــد ويرافقه رئيس
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العالقات اخلارجية السيد ماسنجو ،واستعرض السيد
مثيمبو برنامج الزيــارة املرتب واللقــاءات التي جرى
ترتيبها للوفد واإلجراءات التي مت اتخاذها إلجناح الزيارة.
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 3لقاء رئا�سة كتلة احلزب الوطني يف الربملان اجلنوب �إفريقي

الســاعة  9:30صباحــا ،التقــى الوفــد البرملانــي
الفلســطيني رئاســة األغلبية البرملانية في البرملان
اجلنوب إفريقي متمثلة برئيــس كتلة احلزب الوطني
الســيد جاكســون ماثيمبو ونائبته السيدة داريوس
ورئيس العالقات اخلارجية الســيد ماسنجو وأعضاء
رئاسة الكتلة البرملانية مبقر البرملان اجلنوب أفريقي.
ناقــش الوفــد البرملاني آخــر مســتجدات القضية
الفلسطينية ،وما تتعرض له مدينة القدس والضفة
الغربية من اســتيطان وتهويد ممنهــج ،ونقل معاناة
جرحى مسيرة العودة وآثار احلصار املفروض على قطاع
غزة ،ودعا الوفد البرملاني الفلسطيني إلى ما يلي-:
تعزيز حملة مقاطعة االحتالل وجترميه في احملاكم
الدولية وصوال ً إلى عزله دولياً.
دعم القضية الفلسطينية سياسيا ً ودبلوماسيا ً
والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ماديا ً في اجملاالت
اخملتلفة (الصحية -التعليميــة -االقتصادية )...ودعم
حريته.
اعتبــار مقاومة االحتــال الصهيوني العنصري
حق مثل مقاومة الشــعب اجلنــوب افريقي لالحتالل
العنصري.
دعم القضية الفلســطينية مــن خالل البرملان

األفريقي واالحتــادات البرملانية األفريقية والدولية مثل
SADC ، BRICS
العمل املشــترك بني الكتلتــن البرملانيتني وعقد
الزيارات التبادلية ،حيث مت توجيه رســالة لهم لزيارة
قطاع غزة.

أكدت رئاســة كتلة الحزب الوطني الجنوب إفريقي
على ما يلي/

قــرار احلزب الوطني اجلنــوب إفريقي  ANCبدعم
فلسطني.
التأكيــد على قرار مجلس شــورى احلزب الوطني
اجلنوب إفريقــي الذي اتخذ العــام املاضي بتخفيض
العالقات الدبلوماســية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي
والعمل على إلزام احلكومة بتطبيق ذلك.
إثارة القضية الفلســطينية فــي البرملان الدولي
 IPUواحتاد  SADCوفي األمم املتحدة والعمل على فضح
االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املتظاهرين في مسيرات
العودة.
(إسرائيل) دولة عنصرية يجب عدم التعامل معها.
قيام وزيرة اخلارجية بسحب السفير اجلنوب إفريقي.
التعــاون في مختلف اجملــاالت خصوصا ً الصحية
والتعليمية.
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 4لقاء الوفد الربملاين مع رئا�سة الربملان اجلنوب �أفريقي

الساعة  12:00ظهراً ،التقى الوفد البرملاني برئاسة مع
كل من رئيس برملان احملافظات الســيدة ثاندي موديس
ونائب رئيس مجلــس النواب اجلنوب افريقي الســيد
ليشيسا سينولي.
وناقش الوفد مع رئاســة البرملان اجلنوب أفريقي سبل
التعاون البرملاني املشترك لدعم القضية الفلسطينية.
وأكد الوفد البرلماني على ما يلي/
العالقة التاريخية واألخوية التي جتمع الشــعبني
الشقيقني.
جتربــة جنوب إفريقيا جتربة ملهمة لكل شــعوب
العالم على طريق احلرية من العنصرية واالستبداد.
تثمــن إجراءات البرملان اجلنــوب إفريقي في اجتاه
تخفيض التمثيل الدبلوماســي لالحتالل وتســهيل
دخول اجلواز الفلسطيني لدولة جنوب أفريقيا.
ضــرورة تشــكيل جلنــة الصداقــة البرملانيــة
الفلسطينية اجلنوب افريقية.
فــي اليــوم العاملــي للتضامــن مع الشــعب
الفلســطيني ،املطلــوب محاكمــة قــادة االحتالل
كمجرمي حرب في احملاكم الدولية ،ويوجد توثيق جلميع
انتهاكات االحتالل وجرائمه.
يوجد مانديال فلســطني األسير نائل البرغوثي 39
عاما ً في األسر وال يزال في سجون االحتالل.
مواجهــة قرارات االحتــال الصهيوني العنصرية
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خصوصا ً في القدس وبحق األسرى في احملافل الدولية.
ضرورة فضح انتهــاكات االحتالل الصهيوني بحق
احلصانة البرملانية باختطاف النواب وابعاد نواب القدس.
اجمللس التشريعي شكل رافعة أساسية للمصاحلة
الفلســطينية وداعما ً ملســيرة الوحدة الوطنية على
الدوام.
أكدت رئاسة البرلمان الجنوب إفريقي على ما يلي/
وقــوف البرملان اجلنوب إفريقي مع نضال الشــعب
الفلسطيني.
سياســة جنوب إفريقيا الداعمة حلقوق الشــعب
الفلسطيني واســتمرار هذا الدعم كما كان يقوم به
الرئيس الراحل نيلسون مانديال.
اإلشــارة إلــى دور البرملان اجلنــوب افريقي في دعم
القضية الفلسطينية من خالل متثيلهم في االحتادات
البرملانية الدولية وكذلك األمم املتحدة.
البرملــان اجلنوب افريقي لن يترك مســئوليته جتاه
فلسطني.
ضرورة تشكيل جلنة مشــتركة في البرملان لتبادل
املعلومات ومستجدات القضية الفلسطينية.
اســتعداد البرملــان اجلنوب أفريقــي تنظيم زيارة
برملانية لألراضي الفلســطيني في بداية العام القادم
لالطالع على األوضاع وانتهاكات االحتالل جتاه الشعب
الفلسطيني.

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م
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� 5صالة اجلمعة يف امل�سجد الأول
أدى الوفد صــاة اجلمعة في أكبر مســاجد جنوب افريقيا
وهو أول مســجد يبنى فيه واسمه (املســجد األول) والذي
كان إمامه رئيس مجلس القضاء اإلسالمي الشيخ احسان
هندركس –رحمه اهلل-
حتدث د.محمــود الزهار بكلمة ومن ثم قام بخطبة اجلمعة

د.مروان أبوراس ،حيث أشــاد الوفد االبرملاني مبواقف الشيخ
هندركــس وعبرا عن عمــق العالقة مع الشــعب اجلنوب
افريقي ،وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل
ومواصلة الدفاع عن املسجد األقصى املبارك .والتف املصلون
في نهاية الصالة ابتهاجا ً وترحيبا ً بالوفد البرملاني.

 6م�ؤمتر �صحفي يف مقر الربملان اجلنوب افريقي

الساعة  ،2:30عقد مؤمتر صحفي لكل من رئيس كتلة
احلزب الوطني اجلنوب افريقي السيد جاكسون مثيمبو
ورئيس كتلة التغيير واالصالح البرملانية د.محمود الزهار.
أكد د.الزهار على ما يلي/
شــكر الســيد مثيبمو على دعوة الوفد البرملاني
لزيارة جنوب افريقيا.
تثمــن دور جنــوب افريقيــا في دعم الشــعب
الفلسطيني.
اطالع رئاسة الكتلة البرملانية للحزب الوطني على
مستجدات القضية الفلسطينية وانتهاكات االحتالل
الصهيوني.
أن الشــعب الفلسطيني يعيش سياسة فصل
عنصري كما كان يعيشها الشعب اجلنوب افريقي.
جرائم االحتالل بحق األسرى في سجون االحتالل.
متنى االستقرار واالزدهار جلمهورية جنوب إفريقيا.

أكد السيد مثيبو على ما يلي/
ترحيبه بالوفد البرملاني الفلسطيني.
االستماع من الوفد البرملاني باألرقام واإلحصائيات
للوضع احلالي التي متر به القضية الفلسطينية.
العمــل علــى متابعة مطالــب الوفد خصوصا ً
الصحية منها في ظل مسيرات العودة .
د.محمود الزهار استشهد اثنني من أبنائه وقصف
منزله  3مرات بشكل كلي ومرة بشكل جزئي.
استمرار العمل من خالل احملافل الدولية ملساعدة
الشعب الفلسطيني.
التأكيد على مقولة مانديال الشهيرة (لن تكتمل
حرية جنوب افريقيا ما لم تتحرر فلسطني).
موقــف احلزب الوطني اجلنــوب افريقي في دعم
النضال للشعوب لنيل حريتها.
تلقي دعوة لزيارة غزة وسيتم العمل على تلبيتها
في الوقت املناسب.
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تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

 7زيارة جمل�س الق�ضاء اال�سالمي MJC
الساعة  6مســاءا ،التقى الوفد
البرملاني بقيــادة مجلس القضاء
اإلســامي ،حيــث كان فــي
استقبالهم رئيس اجمللس الشيخ
عرفــان ابراهيم وعضــو البرملان
الشيخ شهيد.
حتدث د.عرفان عن واقع املســلمني
فــي جمهوريــة جنــوب إفريقيا
وأهداف مجلس القضاء اإلسالمي،
وجــرى النقاش مــع اجمللس حول
سبل دعم القضية الفلسطينية.

 8امل�شاركة يف ندوة �إعالمية
الساعة  8مساءاً ،املشاركة في ندوة إعالمية تنظمها
حملة التضامن مع فلســطني ( )PSCبعنوان :انحياز
اإلعالم األمريكي مع االحتالل الصهيوني.
مت عــرض فيديو يوضــح انحياز اإلعــام األمريكي مع
الروايــة الصهيونيــة وإظهار التناقض فــي الروايات،

www.islah.ps

ومن ثم حتدث د.محمود الزهار عن ســبل مواجهة هذا
االنحياز األمريكي من خالل فضح االحتالل وجرائمه في
مختلف احملافل الدولية ودور اإلعالم في جنوب افريقيا،
وأجاب عن تساؤالت احلضور.
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السبت  1ديسمبر 2018م

 9زيارة املتحف الفل�سطيني
الســاعة  9:00صباحــاً،
قام الوفــد البرملاني بزيارة
املتحف الفلسطيني ،وكان
فــي اســتقبالهم رئيس
املتحف د.أنواه ناجيه ،أطلع
الوفد على مرافق املتحف
حيــث جتســيد القضية
الفلســطينية بكافــة
املراحل التي مرت بها.

 10زيارة �سجن الرئي�س الراحل نيل�سون مانديال

الساعة  11:00صباحا ،زار الوفد البرملاني السجن الذي
كان يعتقل فيه الرئيس الراحل نيلســون مانديال في
جزيرة روبن.
وأكد الوفد في رسالة إلى األسرى البواسل في سجون
االحتالل الصهيوني ،من داخل ســجن الراحل مانديال،
أنكم ســتخرجون حتما ً وتقودوا كما خرج نيلســون
منديال من السجن إبان حكم نظام الفصل العنصري

في جنــوب أفريقيا وحكم بــاده فــي أول انتخابات
دميقراطية.
وأكد الوفد “أن من حرر األســرى في صفقة وفاء األحرار
ليقودوا حركات املقاومة نحو حترير فلســطني سيحرر
بقية األســرى بصفقة مشــرفة ،وقضية األسرى في
ســجون االحتالل ســتبقى املمثلة لثوابت وأولويات
الشعب الفلسطيني”.

www.islah.ps
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تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

 11زيارة عائلة رئي�س جمل�س الق�ضاء اال�سالمي ال�سابق ال�شيخ اح�سان هندرك�س
الســاعة  5:00مســاءاً ،زار الوفد
البرملانــي عائلة رئيــس مجلس
القضاء اإلسالمي السابق احسان
هندركس ،وقدمــوا لذويه واجب
التعزية بوفاة الشــيخ هندركس،
مشــيدين بدوره الكبير في دعم
القضية الفلسطينية.

 12لقاء مع اجلالية العربية بجنوب افريقيا
الساعة  6:00مساءاً ،التقى الوفد البرملاني مع اجلالية
العربية في جنوب افريقيا ،حيث كان الترحيب بالوفد.
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وأطلــع الوفد احلضور على آخر مســتجدات القضية
الفلسطينية ،وأجابوا على تساؤالتهم.
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األحد  2ديسمبر 2018م

 13اللقاء مع ممثلي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جنوب �أفريقيا
الســاعة  9:00صباحا ،التقى الوفــد البرملاني مع ممثلي
مؤسســات وهيئات اجملتمــع املدني في جنــوب افريقيا،
وحضر اللقــاء كل من منتدى التضامن مع فلســطني،
ناشطون ألجل فلســطني ،احتاد العمال اجلنوب افريقي،
مجلس القضاء االسالمي ،حملة التضامن مع فلسطني،
مؤسسة أوقاف العاملية.

ناقش الوفد البرلماني ما يلي/

الظروف الصعبة التي مير بها الشعب الفلسطيني
في مختلــف أماكن تواجده في القــدس والضفة وغزة
ومخيمات اللجوء ،مثمنني دور هذه املؤسســات في دعم
واسناد صمود الشعب الفلسطيني.
الوضع اإلنساني الكارثي الذي يعيشه أبناء قطاع غزة

في مختلف اجملاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية.
معاناة األســرى في ســجون االحتالل وذويهم خالل
الزيارات ،داعيا ً إلى تعزيز صمودهم ورعاية ذويهم.
معاناة اجلرحى مؤكدا ً على ضرورة العمل على توفير
شبكة أمان لهم.
وأكد ممثلو املؤسســات على مواصلة دعمهم ،مؤكدين
وقوفهــم إلــى جانب الشــعب الفلســطيني وهتفوا
باحلريــة لفلســطني وحتدثوا عــن حمــات املقاطعة
لالحتــال الصهيوني وأثر ذلك الكبير فــي تعزيز الرواية
الفلســطينية ودحض الروايــة الصهيونية ،وأشــادوا
باملقاومة الفلســطينية وحق الشــعب الفلسطيني
مبقاومة االحتالل.

www.islah.ps
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تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

 14زيارة رئي�س م�ؤ�س�سة �أوقاف ميكائيل كليا
الساعة  11:30صباحا ،زار الوفد البرملاني السيد ميكائيل
كليا ،رئيس مؤسســة أوقاف ،لتهنئته بالسالمة بعد

متاثله بالشــفاء ،وشكره على دور مؤسسته ،مشيدين
بدور والده ومواقفه في دعم القضية الفلسطينية.

 15ال�سفر �إىل مدينة جوهان�سبريغ
الساعة  7:00مساءا الوصول إلى مدينة جوهانسبيرع

للقاء مع احلكومة ولقاءات أخرى مع مؤسسات أهلية.

 16لقاء مع ممثلي م�ؤ�س�سات ومراكز درا�سات
الساعة  9:00مساءاً ،التقى الوفد البرملاني مع نخبة متثل
مؤسسات ومراكز دراســات ،في مدينة جوهانسبيرغ،
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حيث جرى مناقشــة تطورات القضية الفلسطينية،
وسبل دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
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االثنين  3ديسمبر 2018م

 17اللقاء مع حكومة جنوب �أفريقيا

الســاعة  10:00صباحا ،لقاء مع وزيــرة األعمال ورئيس
العالقــة اخلارجية في احلــزب الوطني اجلنــوب افريقي
الســيدة ليندو زولو ،حضر اللقاء السفير محمد داجنور
ومستشار الرئيس للشئون اخلارجية السيد بيلي ماسيتال
وعدد من املسئولني.
أكد الوفد البرلماني على ما يلي/
تثمــن دور دولة جنــوب أفريقيا فــي دعم القضية
الفلســطينية ،و قرار احلزب احلاكــم بتخفيض التمثيل
الدبلوماســي مع االحتــال الصهيونــي ،وأمل تطبيق
احلكومة للقرار.
الدعوة إلى مزيد من اخلطوات نحو مقاطعة االحتالل
وعزله دولياً.
شــرح التحديات التي متر بها القضية الفلسطينية
وضــرورة التحــرك ملواجهة محــاوالت تصفية القضية
الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن.
مطالبــة حكومة جنوب أفريقيا مواجهة مشــروع
القرار األمريكــي الداعي إلدانة املقاومة الفلســطينية
في اجلمعية العامة لألمم املتحــدة ،ودعوتها للتحرك مع
الدول االفريقية واألصدقاء للتصويت ضد مشروع القرار
االمريكي ،مع التأكيد أن إدانة املقاومة الفلسطينية هو
سابقة تاريخية يشكل مساس وميثل إدانة لكل حركات
املقاومة التي ناضلت ضد االحتالل والعنصرية.

وضعهــم في صورة معاناة شــعبنا الفلســطيني
وجرائم االحتــال املتزايدة جراء تهويد القدس وســرقة
األرض باالستيطان والقتل املمنهج ضد مسيرات العودة
وكسر احلصار السلمية.
أكــدت وزيــرة األعمــال فــي حكومــة جنــوب أفريقيا
والمسئولين على ما يلي/
 .1دعــم حكومــة جنــوب إفريقيــا لنضال الشــعب
الفلسطيني.
 .2التصويت ضد قــرار إدانة املقاومة واســتعداد بالدها
بذل اجلهد الدبلوماســي للتصويت ضد مشــروع القرار
األمريكي.
 .3اعتبــار قــرار حزبهــا احلاكــم بتخفيــض التمثيل
الدبلوماسي مع االحتالل خطوة مهمة.
 .4ضرورة حتقيق الوحدة الفلسطينية ملواجهة التحديات
التي تواجه القضية الفلسطينية ،واالستفادة من جتربة
جنوب افريقيا.
 .5اجلهود الســابقة التي بذلت في جنوب إفريقيا لدعم
املصاحلة الفلسطينية.
 .6خطــورة تغلغــل دولــة االحتــال الصهيونــي في
اجملتمعات اإلفريقية ،وما طــرح مؤخرا ً على جدول أعمال
االحتــاد اإلفريقي للموافقة على عضويــة (دولة االحتالل
الصهيوني) في االحتاد اإلفريقي كعضو مراقب.

تم االتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير العالقة ووضع خطة وتنفيذها من خالل خطوات عملية.
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 18اللقاء مع جمعية العلماء
الســاعة  1:00ظهراً ،التقى
الوفــد البرملانــي مع جمعية
العلماء ،حيث حضــر اللقاء
مجموعــة مــن العلماء في
جوهانســبيرغ ،ومت النقــاش
حــول مســتجدات القضية
الفلسطينية وسبل دعمها.

 19اللقاء مع احلزب ال�شيوعي واحتاد العمال
الساعة  3:30مساءاً ،التقى الوفد البرملاني مع قيادة احلزب
الشيوعي واحتاد العمال في جنوب افريقيا ،مت التأكيد على
موقفهم الثابت فــي التحالف احلكومي بدعم القضية

www.islah.ps

الفلســطينية ،وأهمية مقاطعة االحتــال ودورهم في
ذلك ،ومت شــرح معاناة العمال في قطــاع غزة والبطالة
وسبل التخفيف عن املواطنني في قطاع غزة احملاصر.
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 20توقيع مذكرة تفاهم مع كتلة الأغلبية الربملانية احلاكمة بجنوب �أفريقيا
الســاعة  6:00مســاءا ،وقع رئيس الوفد الفلسطيني
د.محمود الزهار ورئيس كتلة األغلبية البرملانية احلاكمة
في جنوب أفريقيا جاكسون ماثيمبو ،على مذكرة تفاهم
أكــدت على احلق التاريخي الفلســطيني ودعم قضيته

العادلة في احملافل الدولية سياسيا ً ودبلوماسيا ً والعمل
على إسناد الشعب الفلســطيني ودعمه في مختلف
اجملاالت لتعزيز صموده في مواجهة االحتالل.

الســاعة  8:00مساءا ،التقى الوفد البرملاني مع إعالميني
وممثلي مؤسســات مجتمــع مدني ،حيــث أطلع الوفد

احلضور على الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجه
القضية الفلسطينية ،واإلجابة على أسئلة احلضور.

 21لقاء مع اعالميني وممثلي م�ؤ�س�سات جمتمع مدين

www.islah.ps
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الثالثاء  4ديسمبر 2018م

 22لقاء مع ال�سفري داجنور
الساعة  9:00صباحا ،التقى الوفد البرملاني مع السفير
محمد داجنور ،في مقر مركز البحوث ودراســات الشرق
األوسط ،حيث مت التأكيد على اللجنة املشتركة ،لغرض
حتديد مسارات العمل ووضع اخلطة وتشمل أجندتها:
دعم املصاحلة الفلسطينية.

www.islah.ps

دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي
واالجتماعي واالقتصادي.
تعزيز العالقات الفلسطينية مع جنوب افريقيا.
مقاطعة الكيان الصهيوني دبلوماسيا ً وسياسياً.
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ثانياً :زيارة الجمهورية اللبنانية
األربعاء  5ديسمبر 2018م

 1الو�صول للعا�صمة اللبنانية بريوت
الســاعة  05:00فجرا ،وصــل الوفد البرملاني إلى مطار بيروت ،حيث كان في اســتقبالهم ممثل حركة حماس
األستاذ علي بركة.

 2اللقاء مع مدير الأمن
الســاعة  12:00ظهراً ،التقى
الوفد البرملانــي مع مدير األمن
اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
أكد الوفد علــى عمق العالقة
مع لبنــان ،وتثمني دور لبنان في
دعم القضية الفلسطينية وما
شكلته مرج الزهور من حاضنة
للشعب الفلسطيني .وشددوا
على ضــرورة مواجهــة خطر
التطبيع مع االحتالل.
أكد اللواء إبراهيم على مواصلة
الدعم والتأييد للقضية الفلســطينية ،وأن الرهان

على املقاومة الفلسطينية إلعادة تصويب البوصلة.

 3اللقاء مع االحتاد العاملي لعلماء املقاومة
الســاعة  1:30ظهراً ،التقى الوفد البرملاني مع قيادة
االحتاد العاملي لعلماء املقاومة ،حيث اســتقبل الوفد
الشــيخ ماهر حمود رئيس االحتاد ،مؤكدا ً دعم االحتاد

العاملي للمقاومة ،وأشــاد مبا حققته املقاومة مؤخراً،
وأطلع الوفد البرملاني االحتاد على مستجدات القضية
الفلسطينية.

www.islah.ps
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 4اللقاء مع رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي

الساعة  06:30مساءا ،التقى الوفد البرملاني الفلسطيني
مع رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط يرافقه
ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة ومسؤول العالقات
الدولية أســامة حمــدان ،بحضور النائب الســابق غازي
العريضي وعضو مجلس قيادة احلزب د.بهاء ابو كروم.
واستعرض الوفد البرلماني ما يلي/
األوضــاع املأســاوية التي مير بهــا قطاع غزة في ظل
احلصار االجرامي املفروض عليه منذ ســنوات والذي أصاب
احلياة اإلنسانية واالقتصادية.
التمســك فــي برنامــج املقاومــة وحق الشــعب
الفلســطيني في حترير فلســطني كما حتررت كل البالد
العربية واألفريقية.
التحديــات التــي متــر بها القضية الفلســطينية
وخصوصا صفقة القرن ومحــاوالت تصفية القضية من
خالل تهويد القدس والتنسيق األمني وتقويض املقاومة.
املطالبــة بتبنــي مواقف وخطوات عملية لوضع حد
وردع من يعاون االحتالل مــن الطائفة الدرزية داخل أراضي
.48
ضــرورة حتشــيد الــرأي العاملي جتاه دعــم القضية
الفلســطينية ،ومواجهة مشــروع القرار األمريكي إلدانة
املقاومة في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
رفــض التوطني والوطــن البديل وضرورة العمل على
حتسني أوضاع الالجئني الفلسطينيني.
التأكيــد أن فلســطني ولبنان فــي مركب واحد في
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مواجهة االحتــال الصهيونــي وسياســاته االجرامية.
واإلشــارة إلى أن االحتالل يحاول من خالل ادعاءاته األخيرة
ضد لبنان أن يغطي على فشله في غزة.
من جانبه رحب جنبالط بالوفد البرلماني مؤكداً على ما
يلي/
الرهــان الوحيد على إفشــال صفقة القرن هو جهاد
الشعب الفلسطيني.
االســتمرار في دعم حركة حماس في ظل مســيرة
النضال املســتمرة ،مشــددا ً بأن محاولة إدانــة املقاومة
الفلســطينية باإلرهاب في األمم املتحــدة مرفوض ،داعيا ً
الدولة اللبنانية لرفض هذا األمر.
وأكــد أن حركــة حماس هي حركــة حترر وطني ضد
االحتــال الصهيوني الغربي الذي هو أقدم اســتعمار من
القرن العشرين الى القرن احلادي والعشرين ،أقدم استعمار
على ارض فــي العالم وهي االرض العربية املقدســة كل
فلسطني.
دعــوة العرب الدروز في فلســطني لعدم التعاون مع
ســلطات االحتالل ضد الشــعب الفلســطيني ،قائالً “
عاجال أم آجال االحتالل ســيزول ،لذا ال تلطخوا سمعتكم
وتاريخكم العربي اجمليد بالتعاون مع االحتالل” ، .وأضاف “ من
يتعامل ضد الشعب الفلسطيني وضد اهل غزة ،سيكون
مصيره مثل عمــاء احتالل اجلزائر ،تذكروا هذا الن اصلكم
عربي وجهادكم عربي وتاريخكم عربي”.

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م
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الخميس  6ديسمبر 2018م

 5اللقاء مع رئي�س جمل�س النواب اللبناين
الســاعة  12:00ظهــراً ،التقــى الوفــد البرملانــي
الفلســطيني برئيس مجلس النواب نبيه بري وناقش
معه التطورات الراهنة على الســاحة العربية عام ًة
والقضية الفلسطينية خاص ًة.
وأكد الوفد البرلماني على ما يلي:
.1تثمــن مواقف البرملــان اللبناني املؤيــدة للقضية
الفلسطينية ومواجهة صفقة القرن.
.2ضــرورة التخفيف عن الفلســطينيني في اخمليمات
اللبنانية.
.3ضرورة مواصلة اجلهد البرملاني عبر االحتادات البرملانية
الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

.4مواجهة مشروع القرار األمريكي إلدانة املقاومة.
أكد رئيس البرلمان اللبناني على ما يلي/
متابعة األوضاع في فلسطني ،وأشاد باملقاومة.
صفقة القرن ليســت وهمية ،حتدث عن معاملها
التي تشمل شــرق أوســط جديد ،االعتراف بالقدس
عاصمة لدولة االحتالل الصهيوني ،واحتالل مشرعن.
القدس ليســت قطعة من األرض إمنا قطعة من
السماء ،أي تنازل عنها هو خيانة.
قولــه في البرملان الدولي بجنيف (لم يعد يجدي
إال املقاومة)
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تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

 6اللقاء مع رئي�س احلكومة اللبنانية
الســاعة  1:30ظهراً ،التقى الوفــد البرملاني مع رئيس
احلكومة اللبنانية سعد احلريري.
أكد الوفد البرلماني على ما يلي/
ضرورة حل مشــكلة اخمليمات الفلسطينية في
لبنان ،وأن يشــمل ذلك بيان احلكومة ،مع التأكيد على
رفض أية مشاريع لتوطني الفلسطينيني.
شرح صورة األوضاع في قطاع غزة في ظل احلصار
الصهيوني املتواصل منذ ســنوات وكذلك التهويد في
القدس واالستيطان في الضفة الغربية
ضرورة التحرك ضد مشروع القرار األمريكي إلدانة
املقاومة.
موقف حركة حماس في التمســك في املصاحلة
الفلسطينية كخيار اســتراتيجي ،وأكد على موقف
احلركة الذي أعلن في القاهرة مؤخرا في لقاء وفد فتح
وهو مع املصاحلة وتطبيق ما مت االتفاق عليه”
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أكد الحريري على ما يلي/
رفض لبنان مشروع إدانة املقاومة الفلسطينية
في األمم املتحدة.
احلكومــة اللبنانيــة تتابــع أوضــاع الالجئني
الفلسطينيني وتسعى حلل مشــاكلهم ،كاشفا ً عن
مشروع أملاني بقيمة  21مليون دوالر لتطوير مخيم نهر
البارد.
ً
ً
لبنان مع فلســطني قلبا وقالبا لرعاية الالجئني،
موضحــا ً بوجود وعود حقيقية بتحســن األوضاع في
بعض املناطق اللبنانية ومحاولة الســعي جلمع أموال،
وأضاف “احلكومة اللبنانية جنحت في جمع هذه االموال
لتحسني شــروط عيش الالجئني ،خصوصا بعد قرارات
االمم املتحدة والسياسة االميركية الظاملة ضد الشعب
الفلسطيني.

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

 7لقاء الأمني العام للجماعة الإ�سالمية

الساعة  3:00مساءا ،التقى الوفد البرملاني الفلسطيني
مع األمني العام للجماعة اإلســامية األســتاذ عزّام
األيوبي ،بحثوا آليات دعم القضية الفلسطينية وآخر
املستجدات التي متر بها القضية الفلسطينية.
واستعرض الوفد البرلماني:
صورة املعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
فــي قطاع غزة والضفة الغربيــة والقدس ومخ ّيمات
والتحديات التي تواجهه فــي هذه املرحلة،
الشــتات،
ّ
ال ســ ّيما في ظــل احلديث عــن تصفيــة القضية
الفلسطينية من خالل ما يُعرف بـ “صفقة القرن”.
وأن هــذه اجلولــة تســتهدف عــدة دول عربية
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وإســامية تهدف حلشــد الدعم والتأييــد لقضية
الشعب الفلسطيني.
رحــب األمين العام للجماعة بالوفد الفلســطيني وأكد
على:
وقوف اجلماعة اإلسالمية مبا متلكه من طاقات إلى
جانب قضية الشعب الفلسطيني ،مشيدا ًبصمودهم
في مواجهة التحديات ،ودوره في إسقاط املؤامرات.
املوقف اللبناني الثابت من القضية الفلسطينية،
موضحا ً بأن القضية الفلسطينية هي القضية التي
يجتمع عليها اجلميع ،مشيدا باملقاومة الفلسطينية
ماحققته من انتصارات.

 8اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة
الســاعة  6:30مســاءاً ،التقى الوفد
البرملانــي مــع قيــادة كتلــة الوفاء
للمقاومة في البرملان اللبناني ،برئاسة
السيد محمد رعد ،أكدوا دعم املقاومة
واإلشادة بصمود الشعب الفلسطيني.
دعا الوفد البرملانــي إلى تفعيل رابطة
البرملانيــن الدوليــن املدافعــن عن
القضية الفلسطينية ،وإحياء القضية
الفلســطينية في بعدهــا البرملاني
الدولــي ،وأكدوا على شــرعية اجمللس
التشريعي.
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الجمعة والسبت واألحد  9-8-7ديسمبر  2018م

زيارة المخيمات الفلسطينية في لبنان
قام الوفد البرملاني الفلسطيني بجولة على مخيمات
الالجئني الفلســطينيني في لبنان ،مؤكدا ً أنها تعتبر
عنوانا ً حقيقياُ للصمود والتمسك بحق العودة.
وزار الوفد مخيمات صور ،والبداوي ،والرشيدية ،والبص،
وعني احللــوة ،والبقاع ،واملية مية ،وبــرج البراجنة ومار
الياس وصبرا وشاتيال ،ومخيم نهر البارد ،وتفقدوا ظروف
الالجئني في اخمليمــات وجتولوا في اخمليمات واطلعوا عن
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كثب على أوضاعهم ،مؤكدين ضرورة حتســن الظروف
املعيشية ونقلوا هذه الرسالة إلى املسئولني في لبنان،
مشــددين على ضرورة وحدة املوقف الفلسطيني في
مواجهة جرائــم االحتالل الصهيوني بحق الشــعب
واألرض واملقدسات وصوال إلى حتقيق العودة.
والتقــى الوفــد بالعديد مــن الفعاليات الشــعبية
والفصائلية في اخمليمات التي زارها.

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م
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تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م

لقاءات الوفد البرلماني الفلسطيني مع نواب وكتل برلمانية وشخصيات مجتمعية لبنانية
التقــى الوفد البرملاني الفلســطيني مــع عدد من
النواب والشخصيات اجملتمعية في اخمليمات اللبنانية،
واســتعرض الوفــد األوضــاع والتطــورات الراهنة
وهموم الالجئني الفلســطينيني ،وما متر به القضية
الفلسطينية.
وأكد الوفد على:
.1وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات،
وعلى حق الشعب الفلسطيني باملقاومة حتى حترير
فلسطني.
.2املوقــف الرافض للعدوان الصهيونــي على أي من

الــدول العربية وخصوصا ً لبنان ،ودعا للتحرك العربي
ملواجهة اخلطر الذي متر به القضية الفلسطينية.
.3فلسطني ولبنان شركاء في الهم املشترك كخيار
مقاوم استراتيجي في مقارعة العدو الصهيوني.
ومن جهتهم ثمن النواب اللبنانيون والشــخصيات
زيارة الوفد البرملاني ،وأشادوا باملقاومة الفلسطينية،
وحيوا االنتصار الذي حققته املقاومة في غزة مؤخراً،
وشــددوا على أن لبنان ســيبقى داعمــا ً للمقاومة
الفلسطينية ،وحاضنا ً للشــعب الفلسطيني إلى
حني العودة ونيل حقوقه.

لقاء مع النائب �أ�سامة �سعد الأمني العام للتنظيم ال�شعبي النا�صري والنائب بهية احلريري يف �صيدا
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االثنين  10ديسمبر 2018م

 11اللقاء مع رئي�س اجلمهورية اللبنانية
الساعة  10:15صباحاً ،التقى الوفد البرملاني الفلسطيني
برئيس اجلهورية اللبنانية العماد ميشــال عون في القصر
اجلمهوري.
واستعرض الوفد ما يلي/
 .1مستجدات القضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة
القدس واملســجد األقصى من تهويد فــي ظل التحديات
اخلطيرة على القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة
القرن.
 .2معاناة الشــعب الفلســطيني جراء احلصار املفروض
منذ ســنوات على قطاع غزة والذي أثر على جميع نواحي
احلياة ،واالضافة ما تتعرض له الضفة الغربية من اعتقاالت
ومداهمات واستيطان.
 .3نقل رســالة أهالي اخمليمات الفلســطينية في لبنان،
مشــددا ً على ضرورة حتســن ظروف معيشــتهم مثمنا ً
دور جمهورية لبنان الشــقيقة في دعم وإســناد القضية
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الفلسطينية.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ما يلي/
 .1موقف لبنان الثابت جتاه القضية الفلســطينية ،قائال “
لم أترك مناسبة عربية أو أوروبية أو أممية أو دبلوماسية إال
وحتدثت عن القضية الفلسطينية والقدس”.
 .2وأشار الرئيس عون إلى حتذيراته املستمرة في اجتماعات
جامعه الــدول العربية من إجراءات تهويد القدس وصفقة
القرن مؤكدا ً أن القــدس ال ميكن أن تكون عاصمة لليهود،
مضيفا ً “ القدس متثل كل الطوائف االسالمية واملسيحية”.
 .3ضــرورة اتخــاذ اجلامعــة العربية مواقــف عملية إزاء
االنتهاكات الصهيونية في األراضي الفلسطينية ،مؤكدا ً
على خطــورة هذه املرحلة احلالية في ظل التطبيع العربي
وزيارات االحتالل للدول العربية في العلن.
 .4مواصلة التأييد والتضامن احلكمي اللبناني مع فلسطني
مضيفا ً نحن معكم بالكلمة احلرة في أعلى املنابر الدولية.

تقرير الجولة البرملانية الخارجية  2018م
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 12اللقاء مع مفتي اجلمهورية اللبنانية
الســاعة  11:30صباحــا ،التقــى الوفــد البرملانــي
الفلســطيني خــال جولته املســتمرة فــي لبنان
مبفتــي اجلمهورية اللبنانية ســماحة الشــيخ عبد
اللطيف دريان وناقش الوفد خالل الزيارة مســتجدات
القضية الفلســطينية ،ودور علمــاء األمة في نصرة
القضية والقدس واجلرائم التي ترتكب بحق الشــعب
الفلسطيني وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار احلصار
املفروض عليها منذ ســنوات ،وكذلك إجنازات املقاومة
الفلسطينية خالل التصعيد األخير.
أكد الوفد خالل اللقاء ما يلي/
.1أبعــاد القضية الفلســطينية واملســتجدات في
ظل التحديــات واخملاطر على القضية الفلســطينية
وفي مقدمتها صفقة القرن ،مشــيرا ً إلــى اإلجراءات
الصهيونية املســتمرة في تهويد القدس وآثار احلصار
املفروض على قطاع غزة.
.2مســيرات العودة وكســر احلصار أعــادت القضية
الفلســطينية إلى الواجهة بوحــدة كافة الفصائل
الفلسطينية واملطالبة باحلقوق الشرعية املكفولة من
كل القوانني الدولية.
.3أهمية دور علماء األمة في دعم القضية الفلسطينية

وتشكيل حاضنة ورافعة إلسناد الشعب الفلسطيني
وحتشيد املواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.
.4خطورة صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية
الفلســطينية ،مضيفا ً بأن جرائم االحتالل مستمرة
ومتصاعدة منذ نقل السفارة األمريكية للقدس.
.5ضرورة تعزيز صمود الالجئني الفلسطينيني في كافة
أماكن تواجدهم ،ومواجهة مخطط إنهاء حق العودة،
محذرا ً من مسارعة بعض الدول العربية بالتطبيع مع
االحتالل الصهيوني.
رحــب ســماحة المفتي عبــد اللطيف دريــان بالوفد
البرلماني الفلسطيني ،مؤكداً بما يلي:
.1دار اإلفتاء اللبناني مبثابة دار فلسطني والقدس.
.2فلســطني هي قضية العرب واملسلمني األولى ،وهي
على ســلم األولويات العربية واإلسالمية ،مشددا ً بأن
االحتالل الصهيوني لن يستمر ومصيره إلى زوال.
.3دار اإلفتــاء اللبناني ترعي صنــدوق اخلير بهدف دعم
صمود أبناء الشــعب الفلســطيني فــي كل أماكن
تواجده،وأضاف ســماحة املفتي “ إذا العالم كله عقد
صفقات لبيع فلســطني فنحن لن تنــازل عن موقفنا
الداعم للقضية الفلسطينية”.
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 13لقاء رئي�س حزب االحتاد الوزير عبد الرحيم مراد
الســاعة  1:30ظهراً ،التقى الوفد البرملاني الفلسطيني
برئيس حزب االحتاد النائب عبد الرحيم مراد وأكد الوفد على
مواقف لبنان أحزابا ً وكتالً برملانية وشعبا ً ورئاس ًة في دعم
القضية الفلســطينية واستعرض الوفد آخر مستجدات
القضية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس،
موضحا ً نتائج مسيرات العودة وكسر احلصار.
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وشــكر النائب مراد الوفد البرملاني علــى هذه الزيارة وأكد
خاللها بــأن املقاومة الفلســطينية وبطوالت الشــعب
الفلسطيني تشكل وســام على صدر كل عربي وشريف،
وأضاف “ نحن نؤمن بأن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة
على أمل أن نزور األقصى احملرر قريباً”.
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ثالثاً :زيارة الجمهورية التـــركيــــة
11حتى  18ديسمبر 2018م

 1و�صول الوفد الربملاين �إىل ا�سطنبول
يــوم الثالثاء املوافــق 11/12/2018
الســاعة  08:30مســاءاً ،وصــل
الوفد البرملاني الفلســطيني إلى
اسطنبول للمشــاركة في املؤمتر
البرملانــي الدولي برعايــة البرملان
التركي ،ومبشــاركة  74دولة ونحو
 500برملاني مــن دول العالم ،وذلك
اســتكماال ً جلولته اخلارجية بهدف
حشــد الرأي العاملي لدعم ونصرة
القضية الفلســطينية في كافة
احملافــل الدوليــة واملطالبــة برفع
احلصار عن غزة ووقف اإلجراءات التهويدية في القدس
والضفة ،وكان في استقبالهم األمني العام لرابطة

برملانيون من أجل القدس النائب اجلزائري البشــير جار
اهلل.

 2اللقاء مع قيادة حركة حما�س يف اخلارج

يوم األربعاء املوافق  12/12/2018الساعة  01:00ظهراً،
التقى الوفد البرملاني مع قيادة حركة حماس في اخلارج،
وكان في اســتقبالهم رئيس احلركة في اخلارج أ.ماهر

صالح ،حيث ناقشوا مستجدات الوضع الفلسطيني،
وبرنامج اجلولة البرملانية اخلارجية.
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 3امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر الربملاين الثاين لـربملانيون لأجل القد�س
خالل يومي اجلمعة والســبت  ،15/12/2018 - 14شــارك
الوفد البرملاني الفلســطيني في فعاليــات املؤمتر الثاني
لرابطــة برملانيون ألجل القدس بعنــوان (القدس عاصمة
فلســطني األبدية) ،وذلك برعاية البرملان التركي ومبشاركة
رئيس اجلمهورية التركية رجب طيب اردوغان ومشاركة نحو
 500برملانيا من  74دولة عربية واسالمية وأوروبية.
خــال كلمة د.محمــود الزهار فــي المؤتمــر البرلماني
الدولي:
طالب البرملانات العربية واإلسالمية مبواجهة التطبيع
مــع االحتالل وإصــدار قوانني جترمه ،وبناء خطة شــاملة
إلسقاط هذا اخملطط اخلطير الذي يستهدف األمة بأسرها.
حيا الدول التي صوتت ضد قرار املشــروع األمريكي
إلدانة املقاومة في األمم املتحدة.
أكــد على ضــرورة فضح املمارســات الصهيونية
التي تُرتكب بحق القدس واملســجد األقصــى ،والقوانني
الصهيونية العنصرية الرامية إلى تهويد القدس مختلف
احملافل الدولية.
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اســتعرض مــا تتعرض مدينة القــدس من جرائم
بشعة من خالل حملة احتاللية غير مسبوقة ،تتمثل في
تنفيذ مشاريع تهويديه ،ومتدد االستيطان الذي يلف املدينة
املقدسة لعزلها عن محيطها الفلسطيني وفصل شمال
الضفــة الغربية عن جنوبها ،وحفر األنفاق حتت املســجد
األقصى.
استعرض باإلحصائيات واألرقام آثار احلصار املفروض
على قطاع غزة ،وجرائم االحتالل بحق املتظاهرين ســلميا ً
في مســيرة العودة ،وبحق األسرى في ســجون االحتالل
الصهيوني.
دعا إلى تشــكيل جلان خاصة بفلســطني في كل
البرملانات العربية واالسالمية والدولية.
دعا إلى العمل على محاكمة قادة االحتالل كمجرمي
حرب في احملاكم الدولي.
تقدم بالتحية والتقدير جلمهورية تركيا الشــقيقة
رئاسة وبرملانا ً وحكوم ًة وشعباً ،على رعايتهم الكرمية لهذا
املؤمتر.
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اللقاء بالوفود البرلمانية على هامش المؤتمر:
التقى الوفد البرملاني الفلسطيني بالوفود البرملانية
املشاركة في املؤمتر البرملاني الدولي ،واستعرضوا خالل
هذه اللقاءات آخر مستجدات القضية الفلسطينية
وما يتعرض له شعبنا في كل أماكن تواجده من جرائم
االحتــال الصهيوني ،وأكدوا أهميــة تكاثف اجلهود
من أجــل مالحقة االحتالل وفضح جرائمه في احملافل
الدولية ،وناقشوا آثار احلصار املفروض على قطاع غزة
والتهويد املمنهج ملدينة القدس وتغول االســتيطان
في الضفة ،واجلرائم بحق األسرى في سجون االحتالل،
وانتهاكاته بحق احلصانة البرملانية.
واتفق الوفد البرملاني الفلسطيني على تنسيق اجلهود

البرملانية والتواصل املســتمر لدعم وإسناد القضية
الفلسطينية على املســتوى البرملاني والدبلوماسي
وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
اللقاء مع نائبي رئيس البرملان اإلندونيسي النائب
فضلي زون والنائب فخري حمزة.
اللقاء مع نائب رئيس البرملان املاليزي.
اللقاء مع الوفود البرملانية العربية واإلسالمية.
التقى الوفد البرملاني مع الوفود البرملانية العربية
مــن دول ( األردن – لبنان – العــراق -الكويت – البحرين
– تونــس – املغرب – اجلزائــر -إيران – اليمــن – ايران –
أفغانستان – باكستان -عمان – مصر -ليبيا)
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 5اللقاء مع الوفود الربملانية الإفريقية
التقى الوفد البرملاني الفلســطيني برملانيــن من الدول
األفريقية من كل مــن ( أثيوبيا – نيجيريا -جامبيا – جنوب

أفريقيا – غانا – الصومال -موريتانيا – مالي -غينيا بيســاو
–السودان -تشاد -السنغال)

 6اللقاء مع برملانيني من دول �أمريكا الالتينية
التقى الوفد البرملاني الفلسطيني برملانيني من دول أمريكا
الالتينيــة وجزر الكاريبي من كل من (تشــيلي واألرجنتني
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والبيرو و االكوادور و الســلفادور و جواتيماال و البيروقواي و
بوليفيا و فنزويال و املكسيك و جرانادا و فنزويال و كوملبيا ).
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 7اللقاء مع رابطة برملانيون لأجل القد�س
التقى الوفد البرملاني الفلسطيني مع رئاسة رابطة برملانية
ألجل القدس ،حيث شكر الوفد جهود الرابطة ألجل القدس
وتنظيم املؤمتر البرملاني الدولي ،مؤكدين ضرورة إيجاد آليات

لتطبيق توصيات املؤمتر ،وأكدت الرابطة أن املؤمتر سيعقد
بشكل دوري نصرة للقدس ،ووجهوا الشكر على املشاركة
الفاعلة للوفد البرملاني مثمنني جولتهم اخلارجية.

 8اللقاء مع قيادة امل�ؤمتر ال�شعبي الفل�سطيني
التقى الوفد البرملاني الفلسطيني على هامش املؤمتر بقيادة
املؤمتر الشــعبي الفلســطيني ممثلة بكل من ( د.ســلمان
أبوستة – د.أنيس قاسم -د.هشام أبومحفوظ – د.زياد العالول.
ناقشــوا مســتجدات القضية الفلســطينية ،ودور املؤمتر

الشعبي الفلســطيني في تفعيل القضية الفلسطينية
في الســاحة الدولية ،ودعم الالجئني في اخلارج وحقوقهم،
مؤكديــن على حق العــودة ،ومواجهة صفقــة القرن على
الصعيد الرسمي والشعبي الدولي.
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 9امل�شاركة يف ندوة قانونية

شــارك النائب املستشــار محمد فرج
الغــول رئيــس اللجنــة القانونية في
اجمللس التشــريعي الفلســطيني في
ندوة برملانية بعنوان “أهمية التشريعات
في حماية مدينة القدس” على هامش
املؤمتر البرملاني الدولي باسطنبول.
ناقشت الندوة سبل التصدي للقوانني
العنصرية الصهيونية وأثر هذه القوانني
علــى مدينــة القــدس ،محذرين من
القوانني الصهيونيــة العنصرية التي
تهدف لتهويد مدينة القدس.
أوصى اجملتمعون بضرورة سن تشريعات
حلماية القــدس وما يخص هــذا احلق
األصيــل وســبل التصــدي للقوانني

الصهيونية العنصرية.

ألقى د .محمود الزهار رئيس الوفد البرملاني الفلســطيني
كلمة في ختام املؤمتر البرملاني الدولي وسط حضور برملاني
واسع ،شــكر فيها القائمني على املؤمتر ،والرعاية التركية،
ومشــاركة البرملانيني وعددهم أكثر مــن  500برملاني من
مختلــف دول العالم ،وأكد في كلمتــه أهمية مخرجات
املؤمتر في التصدي لتغول االحتالل الصهيوني على احلقوق

الفلســطينية ،وضــرورة تطبيق مخرجــات املؤمتر نصرة
للقدس واملسجد األقصى.
وفي ختام املؤمتر كرم د.الزهــار رئيس رابطة برملانيون ألجل
القــدس حميد األحمر على جهــود الرابطة في عقد هذا
املؤمتر ،وأخــذ جميع البرملانيون احلضور صــور تذكارية مع
الوفد البرملاني الفلسطيني وهتفوا (احلرية لفلسطني).

 10الكلمة اخلتامية للم�ؤمتر الربملاين الثاين لـ برملانيون لأجل القد�س برتكيا
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 11زيارة جرحى م�سريات العودة
تفقــد الوفد البرملاني جرحى مســيرات العودة الذين
يتلقون العالج في املستشفيات التركية ،واستمعوا

إلى أوضاعهم ومشكالتهم ،وقاموا بتقدمي مساعدة
مالية للجرحى.

 12اللقاء مع �أ�سرى حمررين
التقى الوفد البرملاني مع أســرى محررين من صفقة
وفاء األحرار ،وناقشوا معهم آخر املستجدات ،خصوصا ً

إجراءات االحتالل اإلجرامية في الضفة والقدس.
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رابعاً :زيارة الجمهورية اإليرانية
الجمعة  21ديسمبر 2018م

 1الو�صول �إىل مطار طهران
الساعة  4:00فجراً ،وصل الوفد البرملاني الفلسطيني إلى مطار طهران حيث مت استقبال الوفد في قاعة كبار الزوار.
السبت  22ديسمبر 2018م

 2اللقاء بالأمانة العامة للربملانات الإ�سالمية
الســاعة  9:00صباحــا ،زار الوفد البرملاني الفلســطيني
مقــر األمانة العامة الحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة
التعاون االسالمي ،وحضر اللقاء نائب األمني العام السفير
د .محمدي ســيجاني ورئيس ديوان األمانة العامة د.محمد
احلافظ.
ناقش الوفد البرلماني ما يلي/
.1مستجدات القضية الفلسطينية وخطورة صفقة القرن
وهدفها تصفية القضية وجعل االحتالل جســم طبيعي
في املنطقة مؤكدا على ضرورة العمل البرملاني إلفشاله.
 .2التأكيد على بطالن شرعية خطوة محمود عباس بحل
اجمللس التشــريعي بصفته منتهي الوالية وعدم دستورية
ما يســمى باحملكمة الدستورية غير الشــرعية  ،واإلشارة
بان اجمللس التشريعي هو سيد نفسه .وأن واليته القانونية
ممتدة إلى حني انتخاب مجلس تشــريعي جديد بحســب

www.islah.ps

القانون األساسي الفلسطيني.
.3ضــرورة تأثير احتاد البرملانات اإلســامية على قرارات األمم
املتحدة نصرة للقدس.
.4العمل على مالحقة االحتالل على جرائمه بحق احلصانة
البرملانية في مختلف احملافل الدولية
.5دعوة االحتاد البرملاني لزيارة قطاع غزة احملاصر.
وقد أكد د .محمدي سيجاني على ما يلي/
.1العمل البرملاني املشترك ملواجهة التحديات التي متر بها
القضية الفلسطينية.
.2أكد ضرورة احترام ارادة الشــعوب في إختيار ممثليها عبر
االنتخابات.
.3حتــدث حول مواقف احتاد البرملانات االســامية الداعمة
للقضية الفلســطينية مؤكدا ً أن دوره متمثل في توحيد
املسلمني لتحرير فلسطني.
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 3اللقاء مع رئي�س الربملان الإيراين
الســاعة  12:00ظهــراً ،التقــى الوفــد البرملانــي
الفلسطيني برئيس مجلس الشورى اإليراني د .على
الريجاني.
ناقش الوفد البرلماني ما يلي/
.1تثمــن املوقــف اإليرانــي الداعــم للمقاومــة
الفلســطينية واملؤيد للقضية الفلســطينية في
احملافل الدولية.
.2تثمني املوقــف اإليراني في اجلمعيــة العامة لألمم
املتحدة ضد املشروع القرار األمريكي إلدانة املقاومة.
.3أطلع الوفد الفلسطيني رئيس البرملان اإليراني على
مستجدات القضية الفلسطينية وجرائم االحتالل
الصهيوني فــي القدس والضفة وقطــاع غزة داعيا ً
إلى مواصلة الدعم والتأييد لتعزيز صمود الشــعب
الفلسطيني.
.4شــرح انتهاكات االحتالل بحق مســيرات العودة
مشددا ً على ضرورة فضحه في كافة احملافل واللقاءات
البرملانية.

.5وجه دعوة لرئيس البرملــان اإليراني لزيارة قطاع غزة
على رأس وفد إيراني من جمهورية إيران.
وأكد د .على الريجاني على ما يلي/
.1ضرورة افشــال صفقة القــرن ،مؤكدا ً على املوقف
اإليراني الثابت في الدعم للشــعب الفلســطيني
وقضيته العادلة.
.2اإلشادة بصمود الشــعب الفلسطيني ومقاومته
خالل العدوان األخير على قطــاع غزة وقدرة املقاومة
على ردع االحتالل الصهيوني وقدم التهنئة للشعب
الفلسطيني بذلك.
.3عزمــه تفعيــل رابطــة البرملانيــن املدافعني عن
القضية الفلســطينية مضيفا ً يجب أن تسخر كل
الوسائل إلفشــال املؤامرات التي حتاك ضد القضية
الفلسطينية على الصعيد الدولي.
.4التأكيد على مواصلة اجلهود لدعم واسناد الشعب
الفلســطيني ومقاومته الباســلة ،معتبرا ً أن دعم
القضية الفلسطينية واجبا ً إسالمياً.
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 4اللقاء مع م�ست�شار قائد الثورة الإيرانية
الساعة  7:00مساءاً ،التقى
الوفد البرملاني مع مستشار
قائــد الثورة د.علــي أكبر
واليتي ،ناقشوا مستجدات
القضيــة الفلســطينية
وسبل دعم صمود الشعب
الفلســطيني ومقاومته
الباسلة.

 5اللقاء مع وزير اخلارجية الإيراين

األحد  23ديسمبر 2018م

الســاعة  10:00صباحــا ،التقى الوفد البرملانــي مع وزير
اخلارجيــة اإليرانــي د.محمد جــواد ظريف في مقــر وزارة
اخلارجية بطهران.
ثمــن الوفد البرملاني مواقــف إيران الداعمة حلقوق
شــعبنا الفلســطيني في احملافل الدوليــة ومواقف وزير
اخلارجية ضد صفقة القرن وضد مشــروع القرار األمريكي
في األمم املتحدة إلدانة املقاومة الفلسطينية.
أكد الوفد البرملاني الفلســطيني أن اســتقبال وزير
اخلارجية ميثل دعما للمجلس التشريعي في وجه املؤامرات
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التي حتاك ضده خصوصا ً في هــذا التوقيت مؤكدا ً أن قرار
عباس حل اجمللس التشريعي ميثل تطبيقا ً عمليا ً لصفقة
القرن وانقضاضا على إرادة الشعب الفلسطيني.
أكد وزير اخلارجية د.ظريف على مواصلة اجلمهورية اإليرانية
في دعم وإسناد للشعب الفلســطيني في كافة احملافل
أمام اإلجراءات واجلرائم التي يقوم بها االحتالل الصهيوني
بشكل مســتمر بحق الشعب الفلســطيني ،ومواصلة
اجلهود الدبلوماســية في مختلف احملافــل الدولية نصرة
للقضية الفلسطينية.
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 6اللقاء مع رئي�س الأمن القومي الإيراين
الساعة  12:00ظهراً ،التقى الوفد البرملاني الفلسطيني
مع األمــن العام للمجلس األعلى لألمــن القومي على
شمخاني ،ثمن الوفد البرملاني دور إيران في دعم املقاومة
الفلســطينية ،مؤكدا ً أن االحتالل الصهيوني إلى زوال
بصمود شــعبنا ومقاومته وبدعم األمة ،ومشددا ً على
ضرورة رفض كل عالقات التطبيع مع االحتالل في الدول
العربية
وناقش شمخاني ما يلي/
.1اإلشادة باملقاومة الفلسطينية التي كسرت االحتالل
فــي املواجهة العســكرية ،مضيفــا ً الدعــم االيراني
سيتواصل للمقاومة وهذا من باب الواجب.
.2اإلشــارة إلى حالــة التضامن الشــعبي االيراني مع

القضية الفلســطينية ،مؤكدا ً بأن األولوية في العالم
اإلسالمي هي دعم القضية الفلسطينية وحترير القدس
الشريف.
.3التأكيــد بــان الشــعوب احلــرة التي تؤيد الشــعب
الفلسطيني يرون بأن السبيل الوحيد لالنتصار واحقاق
احلق هو تبني على إرادة الشعوب واملقاومة اإلسالمية.
.4انتقد منظمــة األمم املتحدة لعدم التزامها بتعهداتها
بإعادة اعمــار قطاع غزة وتوفير ســبل احليــاة الكرمية
ألهل القطاع ،مؤكدا ً على مواصلة دعم إيران للشــعب
الفلسطيني.
.5اختتم اللقاء بالقول “أنتم على مســتوى األمانة التي
حملكم اياها شعبكم”.
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