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 السيد رئيس الفدرالية العاملية للسالم، 

 ،رئيسة الجمعية الدولية للبرملانيين من أجل السالم السيدة

 ،زميالتي زمالئي ألاعزاء

 

من خالله فرع البرملان املغربي في  سسؤ الذي نيشرفني أن أفتتح أشغال هذا اللقاء 

 .الجمعية الدولية للبرملانيين من أجل السالم في العالم

رئيس  Thomas Walsh السيدوأخص بالذكر  .بضيوفناويطيب لي في البداية أن أرحب 

الرئيسة املشاركة للجمعية  Erna Hennicot-Schoepgesالفدرالية العاملية للسالم والسيدة 

انيين من أجل السالم  وممموع الضيو  من الفدرالية والجمعية الذين يؤكد الدولية للبرمل

ونه لبالدنا ودورها إلاقليمي والدولي في إرساء السلم  وفي الدفاع 
ُ
ُحُضوُرُهْم التقديَر الذي ُيول

 .عن القيم إلانسانية النبيلة التي تدافع عنها الفدرالية

طلُق الفرع املغربي للجمعية الدولية لل
ُ
ْحوَج ن

َ
برملانيين من أجل السالم في سياق ما أ

 هما أحوجفيه إلى ترسيخ وتثبيت قيم السلم والتسامح والتعاون والاعتدال  و   اليوم  العالم

ومن ُصَدِ  التاريخ أن إطالق الفرع املغربي يتزامن . إلى املدافعين عن هذه القيم واملبادئكذلك 

  0101ألاولى؛ ففي مثل هذا ألاسبوع من سنة  لكبرى ا لنهاية الحرب العاملية 011مع الذكرى 

َق إلى ألابد فعلى مدى قرن من  .وضعت الحرب الكونية أوزارها؛ ولكن السالم لم يكن ِلَيَتَحقَّ

 كبرى وتحوالت عميقة غيرت وجه العالم  إذ وقعت الحرب العاملية 
ٌ
الزمن حصلت أحداث

مليون إنسان   01الثانية التي خلفت دمارا هائال خاصة في أوربا وحصدت أرواح حوالي 

رة  وتمت تصفية الاستعمار   ِ
 .الحرب الباردة كما انتهتواندلعت حروب أخرى كثيرة ُمَدم 

بَّ السلم في عدد من أرجاء العالم  خاصة في أوربا  ول
َ
ئن كان وجه العالم قد تغير  واْسَتت

  فإن حروبا أخرى مدمرة ونزاعاٍت مزمنة  ما ألاولى والثانيةوهي القارة التي شهدت الحربين 

ُض السلم إلاقليمي وتتسبب في آال  القتلى  وفي عمليات تهجير ونزوح جماع ِ
َقو 

ُ
ي تزال اليوم ت

وتفقير ملاليين البشر  متسببة على هذا النحو في اندالع نزاعات أخرى ومآس ي جديدة وفي تهديد 

 .الاستقرار في بلدان أخرى 
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نعيش  إال أننا ما نزال  في صيغتها ألاولى الحرب الباردة بين الشرق والغرب انتهت فعال

يها ا  حضاريةنها ثقافية و إ ُيقاُل أو أجواء حروب ثقافية 
 
لجهل بثقافة آلاخر والتعصب ُيغِذ

للذات وللهوية  كما تغذيها الطائفيات القاتلة وكراهية ألاجانب  وهي ظواهر وحاالت تحاول أن 

ب باسم دين بَعْيِنه وثقافة بعينها فيما هذا الدين 
َ
ك
َ
ْرت
ُ
رُّ  ت

َ
ط

َ
تمد مبرراتها في أعماَل ُعْنٍف وت

 .الشنيعة عمالهذه ألا وتلك الثقافة بريئان من 

 
ُ
ج هذه الظواهُر الخطاباِت العنصرية في حق املهاجرين في بلدان الاستقبال  ويتم وت ِ

ج 
َ
ؤ

ْعَتَمُد على خلفيتها التشريعات التي تحد من استقبال ألاجانب 
ُ
استغاللها سياسيا وانتخابيا  وت

د حقوقهم ِ
َقي 

ُ
 .وت

جذور هذه التوترات ينبغي أن نعكس املعادلة  من خالل التوجه إلى  وفي مواجهة

  أو تعبيرا عن حب في املغامرة  وإنما هي . معضالت عالم اليوم
ً
ْزَوة

َ
فالهجرة واللجوء ليستا ن

عن الرزق الذي تعذر عليهم  البحث بحث عن ألامن الذي يفتقده الناس في بلدانهم  أو

اء  اَء الجفا  أو التصحر أو الفيضانات  أو عن الشغل الذي لم َيِمُدوه جرَّ الحصول عليه َجرَّ

محدودية موارد بلدانهم وضعف تنميتها  أو عن الحقوق التي ال تتوفر في بلد انهارت فيه الدولة 

فالة حقو 
َ
ق الجميع في التعبير والتنظيم أو ضعفت مؤسساتها  أو ال تتوفر على إلارادة ِلك

ومن جهة أخرى  فإن النزاعات هي نتيمة إما للظلم او إرادة الهيمنة أو الاحتالل أو . والتأطير

وفي جميع الحاالت فإن الذي يكون موضوع تهديد هو السلم إلاقليمي . التحكم في املوارد

ونه أو دينه
َ
ِ النظر عن جنسه أو ل

ض 
َ
 .أو ثقافته أو انتمائه والعالمي  أي إلانسان ِبغ

وما من شك في أن للفدرالية العاملية للسالم وذراعها البرملاني دورا حاسما في مواجهة هذه 

 .التهديدات والدعوة إلى السلم وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والتصدي ألسبابها

وما من شك أيضا في أنها تتوفر على الرصيد الاعتباري  وعلى املهارات  وعلى الوزن املدني 

من أجل املساهمة الحاسمة في بناء جبهة عاملية من أجل السلم والاعتدال  وتوسيع دائرة 

 .املدافعين عن هذه القيمة عبر العالم  باعتبارها شرطا ال َمحيَد عنه للتنمية والتقدم
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ْيسير الاستفادة من ولسُت في 
َ
م  بأن التضامَن من أجل التنمية وت

ُ
حاجة إلى إقناِعك

وبشكل من ألاشكال )التقدم الذي تحققه البشرية من مكاسب تكنولوجية وعلمية وابتكارات 

 . جهوَد إقرار السلم إلاقليمي والعالمي سيدعُم ( ما تراكمه من ثروات

 

 السادة الرؤساء

 زميالتي زمالئي

 لسادةالسيدات وا

  باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدبلوماسية إنني من املقتنعين بأن حركتكم

العاملية  ستتقوى بإطالق فرع املغرب للجمعية الدولية للبرملانيين من أجل السالم في العالم  

فقد كانت مساهمة بالدنا دائما . الذي يعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات الدبلوماسية املغربية

 في بناء السلم العالمي وفي الدعوة إلى الاعتدال وتسوية النزاعات بالطرق السلمية حا
ً
سمة

ففضال عن مشاركتها . ومكافحة إلارهاب والتطر  والانتصار ِلِقَيم السلم والتسامح والتعايش

املتميزة في عمليات ألامم املتحدة لحفظ السلم في عدد من مناطق النزاع  واحتضانها لعدة 

املغربية مساهما أساسيا في ترسيخ مبادرات تحالف  ت لتسوية النزاعات  كانت اململكةمبادرا

 .5112الحضارات التي رعتها ألامم املتحدة منذ 

وليس هذا على بالدنا بغريب بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وتنوع نسيمها 

التاريخ يشهد للمغرب أنه  «  وكما سبق لجاللة امللك دمحم السادس أن أكد ذلك  فإن. الحضاري 

بشخصيته املنفتحة  كان له إسهامه املشهود في تمكين هذا النسيج الحضاري الخصب 

نحو أوربا عبر  ألاول )...( ب ثالث اتماهات كبرى والخالق من الانتقال بواسطة قنوات شتى صو 

 »... ه أمريكا الالتينيةنحو العمق إلافريقي والثالث في اتما خروآلا )...( الجريرة إلايبيرية  شبه

أن إطالق الفرع املغربي يصادق احتفال اململكة املغربية بالذكرى   أيضا  التاريخ ُصد ومن 

للبالد ورسالة ذات الترابية  للمسيرة الخضراء التي كانت مسيرة سالم من أجل الوحدة 34

 .إلى العالم اني كبرى مع

 السيد الرئيس،
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 الزميالت والزمالء

تقع البرملانات في قلب الدفاع عن السلم ومستلزماته  ليس فقط بحكم سلطاتها 

التشريعية والرقابية والتمثيلية  ولكن بفضل دينامية وحيوية واستقاللية الدبلوماسية 

 .البرملانية التي تنمزها والشبكات التي تتوفر عليها

وبفضل . ندافع عن مستقبل البشرية  ومستقبل العالم وعندما ندافع عن السلم  فإننا

 .نبيلة ستكون  نبل هذا الهد   فإن مبادرتكم ال شك

 أجدد الترحيب بكم وأشركم على حسن إلاصغاء    

 


