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 واخلمسني الثامنة حمضر اجللسة
 
 م(.7192 دجنرب 11) 9341 األل ربيع 22 اإلثنني: التاريخ
  رئيس جملس النواب. احلبيب املالكي السيد: الرائسة

 مساء ةسداسلاابتداء من الساعة ودقيقتني،  ساعتان: التوقيت
 .اخلمسنيوالدقيقة 
ب عجلسة مشرتكة بني اجمللسني تضامنا مع الش األعمال:جدول 

 الفلسطيين على إثر التطورات األخرية املتعلقة بوضعية القدس.
 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 احلكومة،السيد رئيس 

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة الربملانيني،

 السيد سفري دولة فلسطني،

كما تعلمون مجيعا، وكما أحسسنا مجيعا، بغري قليل من      
االندهاش واالستغراب والقلق والغضب. فقد فوجئ املنتظم 

ربية كله، وابلطبع الساحة العالربملاين الكوين، واملنتظم األممي  
مجعاء، بقرار رئيس الوالايت املتحدة األمريكية بنقل سفارة بالده 
إىل مدينة القدس. هذه املدينة اليت عملت إسرائيل على إخضاعها 

، إخضاعها للقانون اإلسرائيلي يف 9192بعد أن احتلتها سنة 
ون ن، إخضاعها ابلقوة والغطرسة والعنف وجتاهل القا9191سنة 

الدويل والقرارات األممية. وال يتعلق األمر هنا بقرار دبلوماسي 
سيادي للوالايت املتحدة األمريكية، وإمنا هو قرار منفرد ميس 
القضية الفلسطينية يف الصميم، وحقوق الشعب الفلسطيين 
واحلقوق الدينية والروحية والعقائدية للمسلمني واملسيحيني كافة، 

  .دس الشريفيف مقدساهتم داخل الق

وهل هي مصادفة فعال؟، جعلت هذا القرار  والغريب أن املصادفة،
أييت يف الذكرى املئوية لقرار "وعد بلفور"، وبعد مرور حوايل أسبوع 
فقط على اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين، مما يبعث 
على االعتقاد أبنه قرار يستخف حقا مبنظمة األمم املتحدة، 

ض احلائط مبيثاقها وقراراهتا، وكذا ابلقانون الدويل ويضرب عر 
 .والشرعية الدولية على السواء

عمليا سيدايت ساديت، زمياليت زمالئي، حنن أمام قرار فاقد       
للشرعية، فاقد للمصداقية، فاقد ألي سند عقالين منطقي، ولكل 
بعد مبدئي قانوين وأخالقي، فضال عن أنه قرار يطلق أيدي 

لني اإلسرائيليني ملمارسة شريعة الغاب، عمليا كذلك أييت املسؤو 
قرار الرئيس األمريكي لدفن كل أمل يف السالم يف منطقة الشرق 
األوسط وجيعل الوالايت املتحدة األمريكية غري مؤهلة لتكون راعية 
للسالم، مما جيعلها خصما ال حكما يف سريورة املفاوضات 

قدس نت قد جعلت من قضية الالفلسطينية اإلسرائيلية اليت كا
املدينة واملقدسات بندا من بنود مفاوضات احلل النهائي. من هنا 
نثمن عاليا مبادرة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أمري 
املؤمنني، ورئيس جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون 
اإلسالمي، الذي كان سباقا حفظه هللا، يف مراسلة الرئيس 

ا ضعه يف صورة الواقع امللموس ومحله على التفكري ملياألمريكي لو 
يف قراره الذي يفتقد احلكمة، يفتقد اجلدية، يفتقد املسؤولية 
التارخيية، يفتقد احلس السياسي والدبلوماسي الناضج والعقيم. 
وإننا يف برملان اململكة املغربية لنعرب عن رفضنا لقرار يقفز على 
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دولية، تخف ابلقوانني والشرعية الالتاريخ، وجيانب الصواب، ويس
 .ويعقد األوضاع على األرض بل ويزيدها تدهورا وهشاشة

 وهكذا، فإننا يف الربملان املغريب، وبعد هذه اجللسة الربملانية      
املشرتكة بني جملسينا، جملس النواب وجملس املستشارين، 
سنستضيف صباح يوم اخلميس إن شاء هللا املقبل قمة لرؤساء 

لربملاانت العربية حول هذه التطورات اخلطرية اليت متس بوضع ا
مدينة القدس، واملقدسات الشريفة فيها بل وابحلقوق الثابتة 
املؤكدة للشعب العريب الفلسطيين الشقيق واستطرادا سنحضر، 

واملبادرات  وسنساهم، وسنبادر يف إطار مجيع احملافل واملنتدايت
لذي هبذا املوضوع يف أفق التوجه ا الربملانية الدولية ذات الصلة

خطط له صاحب اجلاللة، تفعيال إللتزامات اململكة املغربية جتاه 
القضية الفلسطينية وجتاه القدس الشريف. الكلمة اآلن لزميلي 

 .السيد رئيس جملس املستشارين

 :السيد عبد احلكيم بنشماش، رئيس جملس املستشارين

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 زمياليت زمالئي املستشارين والنواب احملرتمون،

 السيد سفري دولة فلسطني احملرتم،

 أيها احلضور الكرمي،

امسحوا يل يف بداية هذه الكلمة املقتضبة، وبدون مقدمات،       
لعدل السالم وا أن أضم صويت إىل أصوات كل أحرار العامل وحميب

والتعايش، ألدين وأستنكر أبقوى وأشد عبارات التنديد 
واالستنكار قرار اإلدارة األمريكية القاضي بنقل سفارهتا من تل 
أبيب إىل القدس احملتلة واإلعرتاف هبا عاصمة إلسرائيل. وبرغم 

الشعور ابخلجل، ألننا نرددها هنا ما اعتدان على ترديده طوال 
الزمن من عبارات الشجب واإلستكار والتنديد عقود ممتدة من 

وغري ذلك مما عرفته وصارت تسخر منه الشعوب، فإننا مع ذلك 
نندد ونستنكر ونشجب هذا القرار الذي ال يوازيه يف خطورته 
سوى "وعد بيلفور" املشؤوم، والذي ستكون له تداعيات وعواقب 

ولرمبا يف  ،غري حمسوبة وخطرية على اإلستقرار واألمن يف املنطقة
العامل أمجع. وهناك إمجاع وأتكيد من طرف كل الفاعلني يف 
الساحة الدولية، دوال، وهيئات وطنية وإقليمية ومنظمات غري 
حكومية، على خطورة هذه اخلطوة اليت متس وتعمل على تقويض 
اجلهود الدولية اهلادفة لتحقيق السالم، بل األكثر من ذلك ميكنها 

مزيد من التوثرات والصراعات واحلروب  أن تزج ابملنطقة يف
 .والتطرف والكراهية

وال يسمح اجملال هنا للتذكري بكل مواقف دول العامل من       
، اليت تعكس الوضع 9192احتالل القدس الشرقية منذ عام 

اخلاص للمدينة، وكذا قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
خذها ت اليت اختذهتا وتتوجملس األمن اليت اعتربت كل اإلجراءا

إسرائيل لتغيري وضع مدينة القدس الغية متاما، وليست هلا أية 
شرعية قانونية، وال ميكن أن تغري أبي حال من األحوال وضعية 
القدس، مما جيعل واحلالة هذه قرار الرئيس األمريكي األخري إعتداءا 

ون نصارخا على الشرعية الدولية، وتعارضا صرحيا مع أحكام القا
الدويل ومجيع القرارات الصادرة عن جملس األمن يف هذا الشأن، 
وحتداي سافرا للضمري اإلنساين العاملي، كما تعرب عنه املاليني من 
األصوات اليت تصدح يف خمتلف أرجاء العامل، وقرارا مسؤوال 
وشريكا يف سفك الدماء الفلسطينيني الزكية، اليت تراق اآلن على 

 .ل اإلسرائيليأيدي جنود اإلحتال

 حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

ومواجهة هلذا القرار الذي يتناىف مع الشرعية الدولية، أذكر       
ابملناسبة بكل املساعي واإلتصاالت املكثفة اليت قام هبا صاحب 
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اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا، بصفته أمري للمؤمنني، 
األخبار  دون اختاذه منذ بداية تواتر ورئيسا للجنة القدس، للحيلولة

حول النية األمريكية لإلعرتاف ابلقدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، 
ونقل سفارهتا من تل أبيب إليها، ومنها الرسالة امللكية املوجهة 
إىل األمني العام لألمم املتحدة، السيد "أنطونيو غوترييس" يوم 

لوضع على أن املساس اباألربعاء املاضي، واليت أكد فيها جاللته 
القانوين والتارخيي املتعارف عليه للقدس ينطوي على خطر الزج 
ابلقضية يف متاهات الصراعات الدينية والعقائدية، واملس ابجلهود 
الدولية اهلادفة إىل خلق أجواء مالئمة إلستئناف مفاوضات 

قد يفضي إىل مزيد من التوتر  السالم مربزا جاللته أن األمر
قان وتقويض كل فرص السالم، انهيك عما قد يسببه من واإلحت

تنامي ظاهرة العنف والتطرف. وذكر صاحب اجلاللة، ابلرؤية اليت 
يتقامسها املغرب مع كل حميب السالم والساعني له واملدافعني عنه 
يف العامل واملتمثلة يف احلفاظ على وضع القدس كمدينة للسالم 

ة الدايانت السماوية ومنوذجا والتسامح مفتوحة أمام أتباع كاف
 .للتعايش والتسامح

وإننا، إذ نساند وندعم من هذا املنرب، كل اخلطوات اليت       
أقدمت عليها حكومة بالدان، بتعليمات ملكية سامية، من 
استدعاء للقائمة أبعمال سفارة الوالايت املتحدة األمريكية 

اللة إىل ب اجلوتسليمها رمسيا الرسالة اخلطية اليت وجهها صاح
الرئيس األمريكي "دوانلد ترامب"، فإننا حنيي عاليا الشعب املغريب 
الذي عرب مرة أخرى من خالل املسرية الوطنية احلاشدة لإلحتجاج 
والرفض اجلماعي لقرار اإلدارة األمريكية، وللتضامن مع الشعب 

 .الفلسطيين ومع قضيته العادلة واملشروعة

وإنسجاما مع مواقفنا الوطنية الثابتة ويف هذا السياق،       
والراسخة خبصوص قضيتنا الفلسطينية، نعقد اليوم كما أشار إىل 
ذلك أخي األستاذ احلبيب املالكي، هذه اجللسة العمومية املشرتكة 

نا بني غرفيت الربملان، أوال للتعبري عن شجبنا هلذا القرار وعن رفض

كي لشرعية الدولية، ولهلذا القرار الذي يعترب مساسا صارخا اب
نرفع صوتنا عاليا لرفض سياسة هتويد القدس واملساس بوضعية 
هذه املدينة املقدسة. ولكي جندد اثلثا، دعمنا الثابت وتضامننا 
املطلق مع الشعب الفلسطيين، ووقوفنا إىل جانبه لنيل حقوقه 
املشروعة وعلى رأسها إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

 .الشرقية

وندعو ابملناسبة املنتظم الدويل إىل أخذ اخلطوات العملية       
لتحقيق ذلك، على اعتبار أن قضية القدس هي املبتدأ واملنتهى 
ألي حل وألي مشروع إلنقاذ املنطقة مما تعيشه من تدمري 
وتقويض ملا تبقى من فرص السالم. ولكي نناشد رابعا، املنتظم 

ول األعضاء الدائمة العضوية يف الدويل، ويف املقدمة طبعا الد
جملس األمن، أبن تتحمل مسؤوليتها كاملة للحفاظ على الوضع 
القانوين والسياسي للقدس، وتفادي كل ما من شأنه الزايدة يف 
إاثرة الصراعات واملساس ابإلستقرار اهلش يف املنطقة، أو كل ما 
ميكن أن يؤجج مشاعر الغنب واإلحباط اليت تغذي التطرف 

رهاب، وإضعاف كل األمل يف مفاوضات جدية لتحقيق رؤية واإل
 .اجملتمع الدويل حول حل الدولتني

 حضرات السيدات والسادة احملرتمني،

أستغل هذه املناسبة، ألذكر ببعض املقرتحات اليت سبق لنا       
أن عربان عنها يف الكلمة اإلفتتاحية، مبناسبة املؤمتر اخلامس 

ذه اد الربملاين العريب، الذي احتضنته هوالعشرين الطارئ لإلحت
من السنة اجلارية من  72القاعة، قاعة جملس النواب، اخلميس 

 :، خبصوص قضيتنا الفلسطينية. وأخص ابلذكر7192سنة 

، التأكيد على احلاجة امللحة إلعداد خمطط ترافعي أوال      
إستعجايل إلعادة احلياة أو إلعطاء زخم أقوى للتضامن الدويل 
مع القضية الفلسطينية العادلة، على أساس أن يستدمج هذا 

 املخطط البعدين الرمسي والشعيب؛
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لبعد النظر يف إمكانية وضع وتنفيذ إسرتاتيجية لتعبئة ا اثنيا،     
األفريقي واآلسيوي عربيا وإسالميا، بشأن هذه القضية احليوية 

 واملصريية؛

املنتدايت  ن مغريب يف، ضرورة استثمار عضويتنا كربملااثلثا    
واملنظمات الربملانية القارية واجلهوية من أجل صياغة عريضة من 
أجل الصياغة والرتافع على عريضة برملانية إىل اإلحتاد الربملاين 
الدويل بغرض إذكاء الوعي الشعيب العاملي بعدالة القضية 
الفلسطينية من جهة، وبغية استحداث وإيفاد بعثة دولية 

األوضاع ابلقدس الشريف والتماس استصدار قرار الستطالع 
بشأن الوضع القانوين هلذه املدينة املقدسة بدل املطالبة بتسجيل 
هذا األمر كبند طارئ كما دأبنا على ذلك يف أشغال مؤمترات 

 .اإلحتاد الربملاين الدويل

هذا حضرات السيدات والسادة، موقفنا الراسخ والثابت       
تعترب  يف كل احملطات من قضيتنا الفلسطينية اليتعلى مر التاريخ و 

قضية كل املغاربة ملكا وشعبا، ولن نذخر جهدا للدفاع عن 
قضيتنا احليوية واملصريية هذه وضمنها موضوع القدس الشريف 

 .الذي نرفض بشكل مطلق أي مساس بوضعيته. والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

 املستشارين، منر اآلن إىل إعطاءشكرا للزميل رئيس جملس       
الكلمة لرؤساء الفرق ابجمللسني، إبعطاء الكلمة للسيد الرئيس 
إدريس االزمي اإلدريسي إبسم فريق العدالة والتنمية. وأطلب من 

 .اجلميع قدر اإلمكان احرتام الوقت لتتم تغطية كل التدخالت

 النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة
 :والتنمية

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد النيب 
 .األمني وعلى آله وصحبه أمجعني

 السادة الرؤساء احملرتمني،

 السيدات والسادة الربملانني احملرتمني،

 سعادة سفري دولة فلسطني بعاصمتها القدس الشريف،

 اي شعب فلسطني العظيم،

ه  سبحان الذي أسرى بعبدرحيم، " بسم هللا الرمحن ال      
ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا  

 ."حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

 السيد الرئيس احملرتم،

، جنتمع اليوم يف إطار جلسة عمومية للربملان املغريب مبجلسيه      
ر بنقل اخلطري واملتهو على إثر إعالن الرئيس األمريكي عن قراره 

سفارة بالده إىل القدس احملتلة، ورب ضارة انفعة، لقد هز هذا 
القرار املتهور وأيقظ وجدان األمة أبكملها وأحيا القضية 
الفلسطينية يف نفوس أبناء األمة وخاصة الشباب بعد أن ران على 
القلوب ما ران من هول الوهن والتقسيم والتجزيئ وحماوالت 

ربملان هي مناسبة لنسجل إبسم فريقي العدالة والتنمية ابلالتطبيع، و 
 :ما يلي

، حمورية ومكانة القدس واألقصى يف قلوب العرب أوال -     
واملسلمني، وعمق وقوة ارتباطهم هبا وما تشكله من قدسية ورمزية 
استثنائية جيعلها خطا أمحرا ال ميكن جتاوزه. وهنا البد من التذكري، 

ا الوضع العريب الرديء أن معجزة اإلسراء، وحنن يف خضم هذ
وسورة اإلسراء شاهدة وذكرى وموعظة عظيمة على الربط املباشر 
ووحدة املصري بني املسجد احلرام واملسجد األقصى. وربنا عز 
وجل، خيربان إبسراء رسوله عليه الصالة والسالم من املسجد احلرام 

األقصى  وابملسجد إىل املسجد األقصى املبارك، فاملساس ابلقدس
 هو مساس بكل حرمات املسلمني؛
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، هذا القرار اخلطري واملتهور وغري احملسوب العواقب ليس اثنيا -  
جديدا وال غريبا وال مفاجئا، وابلتايل لن يغري شيئا من وضع 
القدس وال من واقع الصراع، ألنه ليس إال حلقة أخرى يف 

أرض  مل يتوقف يوما على العدوان الصهيوين الغاشم الذي مسلسل
فلسطني املغتصبة، وشعبها البطل الصامد منذ "وعد بلفور" 
املشؤوم إىل قرار ترامب املتهور، وعد وقرار من ال ميلك إىل من ال 
يستحق، وما ختللهما من إمعان يف تكريس مآسي وجراح شعب 
فلسطني العظيم. هذا القرار اخلطري واملتهور وغري حمسوب 

إعالن حرب على القضية الفلسطينية، يؤكد أحقية العواقب، هو 
خيار املقاومة والوحدة ويوضح ملن ال يزال له بصيص أمل يف دور 
 اإلدارة األمريكية يف إقرار حق الشعب الفلسطيين كراعية للسالم؛

هذا القرار اخلطري واملتهور وغري حمسوب العواقب  رابعا، -   
غري من خطأ اسرتاتيجيا لن ييشكل خطوة استفزازية أخرى، وميثل 

أصل وواقع الصراع شيئا، ولن خيتطف القدس من مكاهنا ومن 
أهلها ومن قلوب العرب واملسلمني مجيعا. وهنا نسائل اإلدارة 
األمريكية واجملتمع الدويل، هل مبثل هذا القرار سيتم حتقيق مبادئ 

طني سميثاق األمم املتحدة، وإقام السالم العادل والدائم ودولة فل
بعاصمتها القدس؟، كما نوجه اخلطاب مباشرة إىل الشعب 
األمريكي احلر، وإىل كل الشعوب والضمائر احلية لنسائلهم مجيعا، 
هل مبثل هذه القرارات غري الشرعية واملستفزة واجلائرة واملتهورة 
سيعيش العامل يف أمن وسالم وسينزع فتيل األزمات واإلحتقان 

عر منبع التطرف واإلرهاب وتعاجل مشاوالتوتر والعنف، وينضب 
الغنب واإلحباط والظلم اليت حيسها العرب واملسلمون وكل األحرار 

 .يف العامل؟

 : ويف اخلتام، يؤكد فريق العدالة والتنمية ابلربملان على ما يلي

أتكيدان على املكانة الراسخة والثابتة اليت تتبوؤها  أوال، -      
ظى دان الشعب املغريب قاطبة، وما حتالقضية الفلسطينية يف وج

به من عناية ودعم رمسي وشعيب وكذا املوقف الراسخ لبالدان من 
القضية الفلسطينية وثوابتها ومن ضمنها القدس الشريف عاصمة 

 للدولة الفلسطينية املستقلة؛

إجادتنا واعتزازان الكبريين بدور ومبادرات أمري  اثنيا، -      
 ك حفظه هللا، بصفته رئيس جلنة القدس، يفاملؤمنني جاللة املل

دعم القضية الفلسطينية، وللدفاع عن القدس ودعم صمود 
املقدسيني، تقديران وإجاللنا واحرتامنا للمقاومة الوطنية والشعبية 
يف فلسطني واملقدسيني خاصة على صمودهم البطويل ووقوفهم 

ام سدا منيعا أمام كل حماوالت طمس هوية هذا الشعب، وإرغ
العدو الصهيوين على الرتاجع صاغرا عن قراراته يف يوليوز املاضي 
بوضعه عراقيل يف مداخل احلرم القدسي الشريف ملنع الصالة يف 

 مدينة الصالة؛

 تنويهنا ابملبادرة الفورية والعفوية للشعب املغريب رابعا، -      
بتنظيم مسرية وطنية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيين، 

 والتصدي هلذا القرار اخلطري؛

تنويهنا مبوقف "اليونسكو" اليت نفت يف قرارها  خامسا، -     
، نفت أي ارتباط ديين لليهود ابملسجد 7199يف أكتوبر 

األقصى، واعتربته من املقدسات اإلسالمية اخلاصة وأن ال عالقة 
لليهود به، وانتقدت طريقة إدارة إسرائيل لألماكن الدينية يف 

دس، واعتربت أن القدس مدينة مقدسة لكل الدايانت الق
السماوية. دعوتنا احلكومات والشعوب واهليئات املدنية العربية 
واإلسالمية إىل اإللتزام الصارم ابملقررات العربية واإلسالمية، 
املتعلقة بوقف كل أشكال العالقات الرمسية وغري الرمسية وكل 

عم دعوتنا اجلميع إىل د حماوالت التطبيع مع الكيان الغاصب،
املسلسل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الصف الداخلي 
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وتوجيه كل اجلهود واملبادرات والقوى حنو هدف واحد وهو 
دعوتنا احلكومة  مقاومة اإلحتالل والتصدي للعدوان اإلسرائيلي،

ومبادرهتا العملية احتجاجا ورفضا وتصداي  إىل مواصلة خطواهتا
 مريكي. ويف األخري، دعوتنا الربملان املغريب إىل تسريعللقرار األ

 إخراج قانون جترمي التطبيع وتسمية هذا أوال؛

مبجلس النواب بقاعة القدس  99، تسمية القاعة رقم اثنيا -      
 ختليدا إلسم القدس يف قلب الربملان املغريب؛

تفعيل و ، إحداث جلنة موضوعاتية لتتبع حماولة التطبيع اثلثا -     
 جمموعة العمل لنصرة القضية الفلسطينية، ليقوم الربملان بدوره يف

 .الدفاع عن القضية الفلسطينية

ويف األخري، نؤكد على أن القدس الشريف كانت دائما       
وستبقى دائما وأبدا عاصمة دولة فلسطني املستقلة برغم أنف 

 :ه تعاىلقول"وعد بلفور" املشؤوم وإعالن ترامب املتهور مصداقا ل
فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما 

ونريد " وقوله عز وجل "دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا
أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم 

والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل . صدق هللا العظيم "الوارثني
 .وبركاته

 :الرئيسالسيد 

الكلمة اآلن للسيد الربملاين حممد الشيخ بيد هللا ابسم فريق       
 .األصالة واملعاصرة

 :املستشار السيد حممد الشيخ بيد هللا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدين الرئيسني احملرتمني،

 زمالئي وزمياليت الربملانيني احملرتمني،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 معايل السيد مجال الشبكي سفري دولة فلسطني احملرتم،

تنعقد هذه اجللسة يف سياق إقليمي ودويل مكهرب، وذلك       
بعد الزلزلة املباغتة اليت خلفها القرار اجلائر، الظامل، املتهور، 
املباغث للرئيس األمريكي ابعرتافه ابلقدس كعاصمة لدولة إسرائيل 

 ها. هذا القرار اخلطري الذي أقدمتالصهيونية ونقل سفارته إلي
عليه اإلدارة األمريكية، ابإلضافة إىل كونه يدوس احلياد 
واملوضوعية والنزاهة املفروض أن تتصف هبا اإلدارة األمريكية اليت 
ظلت منذ مؤمتر "مدريد" ترعى مسلسل السالم يف الشرق األوسط 

عريب لعرب السعي إلجياد تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع ا
اإلسرائيلي مبا يفضي إىل متكني الشعب الفلسطيين من كافة 
حقوقه املشروعة إلقامة دولته الوطنية املستقلة ذات السيادة القابلة 
للحياة املمتدة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، فإنه كذلك 
يتعارض مع الشرعية الدولية ويدوس بسنابكه القرارات الدولية 

 .م املتحدةجمللس األمن ولألم

ويسعدين هبذه املناسبة، أن أجدد إبسم أعضاء فريقي األصالة      
واملعاصرة ابلربملان أمسى عبارات الفخر واإلعتزاز ابملواقف 
الشجاعة والتارخيية، اليت ما فتئ صاحب اجلاللة امللك حممد 
السادس نصره، هللا أمري املؤمنني، ورئيس جلنة القدس، يتخذها 

لتارخيي والقانوين والسياسي للقدس ودعما لصمود محاية للوضع ا
املقدسيني وما عرب عنه جاللته جمددا يف الرسالة السامية اليت 
وجهها منذ أايم، يوم األربعاء املاضي، إىل األمني العام لألمم 
املتحدة السيد "أنطونيو غوترييس" عندما قال جاللته : "إن 

دس ينطوي عارف عليه للقاملساس ابلوضع القانوين والتارخيي املت
على خطر الزج ابلقضية يف متاهات الصراعات الدينية والعقائدية 
واملس ابجلهود الدولية اهلادفة خللق أجواء مالئمة إلستئناف 
مفاوضات السالم، كما قد يفضي إىل املزيد من التوتر واإلحتقان 
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وتقويض كل فرص السالم، انهيك عما قد يسببه من تنامي ظاهرة 
 .نف والتطرف". انتهى املنطوق امللكي الساميالع

 السيدين الرئيسني،

 حضرات السادة والسيدات،

إننا اليوم أمام منعطف اترخيي حاسم لكي ال أقول إعالن       
حرب، حاسم يف مسار تدعيم أسس األمن واإلستقرار مبنطقة 
الشرق األوسط، حاسم ابلنسبة ملصري القدس العاصمة األبدية 

لفلسطينية، حاسم ابلنسبة لألمهات واألطفال الذين يئنون للدولة ا
حتت وطأة سنابك العدو الصهيوين، حاسم ابلنسبة ملصري العامل 
العريب. هذا القرار اغتال الثقة، ووأد األمل، واحتقر شعور أكثر 

مليون مسلم على الصعيد العاملي، واحتقر   411من مليار و
ك وأقوهلا، واحتقر كذل كذلك شعور عدة ماليني من املسيحيني

رأي جمموعة كبرية من اليهود عرب العامل ويف فلسطني الذين يدافعون  
كذلك عن نفس القضية اليت ندافع عنها، واحتقر كذلك مجيع 
قرارات األمم املتحدة وجملس األمن والشرعية الدولية والقانون 

 .اإلنساين

 حضرات السادة والسيدات،

من الزمن على "وعد بلفور" املشؤوم،  يصادف هذا القرار قرن      
سنة على إقامة  21وعلى اتفاقية "سايكس بيكو" االستعمارية و
، وبعد أكثر 9192الكيان الصهيوين وبعد نصف قرن من نكسة 

من ربع قرن على انطالق مسلسل السالم الفلسطيين بعد مؤمتر 
. وحيق لنا أن نتساءل عن مصري الصراع 9119مدريد يف سنة 

يب اإلسرائيلي لكي ال أقول عن مصري العامل العريب يف العر 
العشرايت املقبلة. يبدو إذن أن هذا الصراع يتجه رويدا رويدا إىل 

برزت  un nouveau cycle دورة جديدة وبراديغم جديد
أوىل معاملها بشكل جلي على مدى السنوات األخرية بسن 

انية طسلطات اإلحتالل الصهيوين ملختلف السياسات اإلستي

وتنفيذ خمططات توسعية بنهج ممارسة قمعية متنامية رامية إىل 
تثبيت اإلستيطان بقوة، وهتجري الفلسطينيني، ورسق أراضيهم، 
وسرق ممتلكاهتم، وطمس املعامل احلضارية اإلسالمية واملسيحية 
للمقدسات الفلسطينية، وهو ما أدى إىل تقويض خيار حل 

قية هجي العام ملؤمتر "مدريد" واتفاالدولتني الذي شكل اإلطار املن
  .""أوسلو

وقد كانت إحدى أخطر متظهرات هذه السياسة االستيطانية،      
سن قانون التسوايت الذي أقره "الكنيست" اإلسرائيلي مؤخرا، 
والذي يهدف إىل تثبيت اإلستيطان على األراضي الفلسطينية، 

ر اجلائر ا القراوإضفاء الشرعية على املستوطنات اإلسرائلية. هذ
للرئيس ترامب، يشجع إسرائيل إذن على املضي قدما يف تطبيقها 
للمخطط اجلهنمي اجلائر، والعامل ينظر، والعامل ساكت والعامل 
أخرس. طبعا هنا يطرح كذلك تساؤالت كبرية حول مستقبل العامل 

-Le Proche" "جورج كورم" يف كتابه   العريب، أجاب عنه
Orient Eclaté" وأجاب عنه  Le prix Nobel de 

la paix، " شتغلتز" يف كتابه حرب ثالثة آالف أقول ثالثة
آالف مليار دوالر يف حرب العراق اجلائرة، وبدأ طبعا منذ حرب 
أفغانستان. وابلتايل املسؤولية األمريكية هنا، ليس عليها أي غبار، 

طرح ن يواضحة. وهذا القرار اجلائر لرئيس اإلدارة األمريكية اآل
عدة تساؤالت ليس هنا طبعا اجملال يف اخلوض فيها مستقبال، 

 .حول مسار العامل العريب وحول مسار املنطقة برمتها

وحنن اليوم إزاء قرار خطري ظل كل رؤساء دول الوالايت       
س" املتحدة االمريكية يرتيثون يف تفعيله منذ إقراره من قبل "الكونغر 

. إهنا حبق نكبة جديدة، انتكاسة 9119األمريكي منذ أظن سنة 
جديدة، انتكاسة خطرية، ال ينفع فيها بكاؤان على األطالل، وال 

ملثل هذا يذوب " ينفع فيها بكاؤان كما بكينا على األندلس
القلـب من كمــد*******إن كان يف القلب إسالم 

ينفع فيها الرتوي والتفكري اجليد وحل اإلشكاليات  ،"وإميــــان
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البينية. ويف هذا اإلطار، فإننا يف فريق األصالة املعاصرة، إذ جندد 
اليت تنهجها الشرذمة  "L'apartheid"  اإلدانة القوية لسياسة

 الصهيونية يف فلسطني احملتلة. شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا. الكلمة للسيد رئيس الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .مضيانوالتعادلية، السي نور الدين 

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدين الرئيسني احملرتمني،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيد سفري دولة فلسطني احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 ملغربية يف جلسة خاصة،مرة أخرى جنتمع كممثلي األمة ا      
دما للتعبري عن تضامننا املطلق مع الشعب الفلسطيين يف حمنته، بع

استفاق ومعه الشعوب العربية واإلسالمية وكل أحرار العامل على 
القرار اإلستفزازي الذي أقدم عليها الرئيس األمريكي، القاضي 
بنقل السفارة األمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إىل القدس 
احملتلة، وابلتايل اإلعرتاف إبسرائيل ابلقدس عاصمة لدولة 
اإلحتالل. هذا القرار الذي يعترب استمرارا للسياسة الصهيونية 
العاملية، ومنوذجا حيا لالستعمار االستيطاين، انطالقا من "وعد 
بلفور" املشؤوم الذي كان وراء تقسيم األراضي الفلسطينية وزرع 

ابملنطقة، على حساب الشعب الكيان الصهيوين الغاشم 
الفلسطيين. لقد أابن الرئيس األمريكي من خالل هذا القرار، على 
الوجه احلقيقي لإلمربايلية األمريكية ملا حتمله من أبعاد إقتصادية 

ال جتد ذاهتا إال يف ظل بؤر التوتر واحلروب  ومالية وعسكرية
داخل إجياد مالعدوانية وافتعال األزمات حىت تتمكن أمريكا من 

تسمح هلا ابلتدخل يف الشؤون الداخلية للدول، من أجل تعزيز 
نفوذها بعدما تعودت أن جتعل من جملس األمن الدويل مطية 

 .لتمرير سياستها العدوانية واالستعمارية

لقد جتاهل ترامب وهو يتخذ هذا القرار، اهلدية اليت قدمها       
 كانت أيقظ الفتنة اليت للويب اليهود تبقى هدية مسمومة عندما

انئمة، عندما ووجه القرار ابلتنديد وردود الفعل املناهضة للغطرسة 
األمريكية من طرف أحرار العامل يف ظل جبهة موحدة لدعم حقوق 
الشعب الفلسطيين كاملة ضد هذا القرار الذي أعاد مشاعر العداء 

بع اللوالايت املتحدة األمريكية وحليفتها إسرائيل، وتغذية من
املقاومة وتقوية أشكال النضال ضد التطبيع مع الكيان الصهيوين 
الذي جعل من اإلرهاب الدولة ممارسة يومية يف تعامله مع الشعب 

 .الفلسطيين

إن هذا القرار جيسد مدى جهل اإلدارة األمريكية ملا متثله       
القدس من رمزية لدى األمة اإلسالمية ابعتباره أكرب من أن يكون 

رد عاصمة عندما ووجه بصيحات الغضب عرب أرجاء املعمور، جم
ويف مقدمة املتضامنني واملنددين الشعب املغريب بكل فئاته الذي 
خرج يف مسرية مليونية يوم أمس األحد، بدعوة من اجلمعية املغربية 
ملساندة الكفاح الفلسطيين، ابعتبارها أول هيئة مجعوية أتسست 

ية نية كقضية وطنية عربية إسالمللدفاع عن القضية الفلسطي
 .وإنسانية

ويف هذا السياق، أيضا نثمن عاليا التحركات الفورية اليت       
قام هبا جاللة امللك حممد السادس أمري املؤمنني، وبصفته رئيس 
جلنة القدس التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، من خالل 

طيين الفلس االتصاالت اليت أجراها جاللته، مع كل من الرئيس
واألمني العام لألمم املتحدة، وكذا الرسالة اليت بعثها جاللته، 
للرئيس األمريكي وتكليف جاللته لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
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الدويل ابستدعاء القائمة أبعمال السفارة األمريكية ابلرابط. علينا  
كأمة إسالمية وعربية، أن نعرتف أبن الرئيس األمريكي وجد 

اضية املشجعة إلصدار قراره االستفزازي، ألنه ما كان إبمكانه األر 
اإلقدام على هذه اخلطوة االستفزازية لوال الوضع العريب اإلسالمي 
املرتدي املطبوع ابالنقسام والتشتت ومظاهر احلروب الباردة 
والساخنة يف العديد من الدول العربية، هذا التشتت الذي انعكس 

 .ة كجامعة الدول العربية مثالعلى املنظمات اإلقليمي

من هذا املنطلق، فإن هذا القرار الذي نعتربه يف الفريق       
ة االستقاليل الوحدة والتعادلية بكل من الغرفة األوىل والثانية، مبثاب

زلزال حقيقي يف العالقات الدولية املعاصرة يضع األمة العربية 
ا ملطالبة مستقبله واإلسالمية على حمك مبا حيمله من دالالت على

اليوم أكثر من أي وقت مضى االستفادة من هذا الدرس األليم 
الذي يعترب مبثابة إعالن للحرب والعدوان ضد األمة اإلسالمية 
والعربية، وكل القوى احملبة للسالم، ودعوة رمسية لدفن عملية 
السالم يف منطقة الشرق األوسط، ذلك من أجل توحيد صفها 

ؤامرات اليت حتاك ضدها وتعيد جمد قرار املقاطعة ملواجهة مجيع امل
إننا ننشاد الرأي العام األمريكي، للتعاطي مع  .9124لسنة 

 .القرار مبا يقتضيه من حكمة وتبصر ومصلحة الشعب األمريكي

إننا وإذ ندين بشدة هذا القرار اخلطري، ندعو كافة الفصائل       
حىت  الفاهتارة، وجتاوز خالفلسطينية إىل توحيد صفوفها أكثر من م

تتمكن من مواجهة االحتالل اإلسرائيلي اجلائر وهي أكثر صالبة 
 .وأمسع صوات

 السادة الرؤساء،

علينا أن نسخر مجيعا أغلبية ومعارضة، أدواتنا الدبلوماسية       
الربملانية للدفاع عن قضية فلسطني لدى املنظمات واهليئات 

 علينا ونناشد أمجيع دول احلكومات الدولية وبرملاانت دول العامل.

العربية إىل مقاطعة التطبيع أبي شكل من األشكال مع الكيان 
 .الصهيوين بطريقة مباشرة أوغري مباشرة.. شكرا

ويف هذا السياق، يعتزم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية       
العمل على حتيني مقرتح قانون يرمي إىل منع التطبيع مع الكيان 
الصهيوين حاليا، مع دعوة ابقي الفرق واجملموعات النيابية بكل 
من جملس املستشارين وجملس النواب لتبين هذه املبادرة اليت كانت 
عليها مالحظات يف السابق. كما أقرتح على غرار ما اقرتحه زميلي 
األخ األزمي أقرتح تسمية هذه القاعة بقاعة القدس للجلسات 

ما  مود والتعبئة يف فلسطني العزيزة مرددينالعامة. فمزيدا من الص
أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا  اي " : قاله سبحانه وتعاىل

عاشت  .صدق هللا العظيم "ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون
 .فلسطني حرة أبية والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

اآلن للسيد املستشار حممد  شكرا للسيد الرئيس، الكلمة      
 .البكوري إبسم فريق التجمع الوطين لألحرار

املستشار السيد حممد البكوري رئيس فريق التجمع الوطين 
 :لألحرار

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد رئيس جملس النواب،

 السيد رئيس جملس املستشارين،

 ،السيد رئيس احلكومة احملرتم

 السيدات والسادة الوزراء،

 سعادة سفري دولة فلسطني،

 السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
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 احلضور الكرمي،

اعال جنتمع اليوم ابلربملان املغريب، يف جلسة تضامنية طارئة تف      
مع القرار اجلائر واألرعن لرئيس الوالية املتحدة األمريكية القاضي 

رق إبعالن القدس عاصمة إلسرائيل، ومن جانب واحد يف خ
سافر للقانون الدويل ومواثيق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة 

 ...وجملس األمن

 :السيد الرئيس

من السيدات والسادة الربملانيني التزام املكان نظرا  نطلب      
 .ألمهية اجللسة، شكرا لكم مجيعا

املستشار السيد حممد البكوري رئيس فريق التجمع الوطين  
 :لألحرار

تفاعال كذلك مع املواقف السريعة اجلريئة والشجاعة، جلاللة       
امللك حفظه هللا ابعتباره رئيس جلنة القدس، مواقف نوه هبا العامل 
أبسره وذلك من خالل الرسالة اليت بعث هبا إىل الرئيس األمريكي 
وكذا األمني العام لألمم املتحدة. وهو ما يعكس اإلنشغال العميق 

تداعيات هذا القرار الغري احملسوب العواقب، تفاعال  جلاللته، ب
كذلك مع املسرية احلاشدة اليت خرج فيها الشعب املغريب بكل 
أطيافه السياسية والنقابية واجلمعوية يف مدينة الرابط يوم أمس 
عربت بصوت واحد أن فلسطني عربية والقدس عربية فسحقا 

اه القضااي بية جتسحقا للصهيونية. مواقف اثبتة للمملكة املغر 
العادلة لألمة العربية واإلسالمية، وعلى رأسها قضية القدس 

 .الشريف

 السيدين الرئيسني،

فريقي التجمع الوطين لألحرار مبجلس املستشارين والتجمع       
الدستوري مبجلس النواب، يدينون وبشدة هاته املواقف املزاجية 

دأ ويدعو إىل إعمال مب وغري املسؤولة لإلدارة األمريكية اجلديدة،

احلكمة والتبصر والعودة إىل طاولة احلوار اجلاد واملسؤول لبعث 
مفاوضات السالم املتوقفة، حيث جعل الوالايت املتحدة 
األمريكية اليت كانت تقود مفاوضات السالم بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني اليوم طرفا يف هذا النزاع، أرجعت العملية السلمية 

طة الصفر، وأدخلت نفسها ضمن الدول املارقة على إىل نق
القانون الدويل، مربزين للعامل أبسره أبن إقرار احلقوق املشروعة 
 للشعب الفلسطيين إبعالن دولته املستقلة وعاصمتها القدس تبقى

مفتاحا حلل كل األزمات اليت تعرفها اليوم منطقة الشرق األوسط 
من  خضر واليابس وجعلتوأوضاعه امللتهبة اليت أتت على األ

ة هذه املنطقة بؤرة توتر دائمة تنعكس بتأثريها على املنطقة العربي
ليس على املنطقة العربية واإلسالمية فحسب وبل على العامل 
أبسره، على اعتبار أن مثل هذه القرارات ستؤجج من جديد 
الوضع اإلقليمي وستذكي التطرف األعمى وستحرج اجلهود 

ة صة حملاربة "داعش" وخمتلف القوى الظالمية املتطرفالدولية املرتا
 .يف العامل من أي جهة كانت

 السيد الرئيس،

لقد كانت اململكة املغربية، وستبقى دائما احلضن الدافئ      
لقضية القدس على اعتبار أن القدس هي العاصمة الشرعية لدولة 
فلسطني، القدس عاصمة الدايانت السماوية الثالث، القدس 
عاصمة للبشرية مجعاء ولن نتواىن ملكا وشعبا قيد أمنلة يف الدفاع 
عنها وعن البيت املقدس، منوهني يف هذا اإلطار إبجنازات "وكالة 
بيت مال القدس" اليت تقف شاخمة صامدة يف وجه اإلنتهاكات 

م، اإلسرائيلية املتواصلة حتت ذريعة حبثهم املتواصل هليكلهم املزعو 
اليوم عمليات التدنيس وأعمال احلفر متواصلة حيث ال زالت إىل 

لقبة الصخرة. نتوجه من هذا املنرب إىل الكيان الصهيوين وإىل كافة 
الدول الداعمة هلا ضدا على املنتظم الدويل، طالبني منهم إعمال 
منطق احلكمة والعقل يف التعاطي مع ملف القدس والقضية 

ن تقتضي البلدي الفلسطينية بشكل عام، على اعتبار أن مصلحة
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بناء سالم دائم وشامل، هذا السالم ال ميكنه أن يتحقق دون حل 
الدولتني وحقوقهما املشرتكة على القدس ألن أي حل أو مناورة 
خترج عن هذا السياق وتذهب يف اجتاه حتويره تبقى حماولة ايئسة 
 لطمس اتريخ ومعامل هذه املدينة الروحية العريقة، يبقى عبثا تزييف

للثرات اإلنساين املسجل يف كتب األداين السماوية، ال  فاضح
تنجح أبدا ألن مدينة القدس ستبقى صامدة، حاملة هلويتها، هلا 
رب حيميها، وشعوب عربية وإسالمية، وأمم أوروبية وآسيوية، 
وأمريكا مقتنعة متام اإلقتناع بعدالة القضية الفلسطينية وحق 

نها يف  ه األمم الدفاع عالشعب يف تقرير مصريه حيث تواصل هذ
كافة املنتدايت العاملية. إهنا نصر النيب الرسول صلى هللا عليه 
وسلم شفيع هذه األمة، هي أوىل القبلتني واثلث احلرمني 

 .الشريفني

ال يسعنا يف فريقينا، إال أن نؤكد للعامل أن لألرض املقدسة       
ملسلمني، اوللمسجد األقصى مكان متميز ومكانة رفيعة يف قلوب 

فالقدس واألقصى يسكنان قلب كل مسلم، وأن القرآن الكرمي 
وصف أرض بيت املقدس بصفات الربكة والطهر والقدسية، 
وجاءت اإلشارة إىل قدسية هذه األرض حني أقسم هللا هبا مع 

والتني والزيتون وطور سنني وهذا البلد " غريها يف سورة التني
اي قوم ادخلوا األرض  " السالموحني قال موسى عليه  ."األمني

املقدسة اليت كتب هللا لكم وال ترتدوا على لدابركم فتنقلبوا 
 .سورة األعراف "خاسرين

إذن أختم مداخليت هبذه الكلمات، ال يلزمك أن تكون       
فلسطينيا لتحب فلسطني. حبها ال يعرف جنسية أو هوية، حبها 

إنه أقل ما  ال تفكري.يكون ابلفطرة، شيء يشبه حبنا ألمهاتنا ب
 ميكن أن نعرب به كمغاربة للعامل أبسره لتبيان ارتباطنا هبذه األرض

املقدسة، أرض األنبياء والرسل، أرض التسامح والتساكن الديين، 
وأننا نبقى مناصرين للقضية إىل أن ينجلي ظالم اإلستعمار وتعود 

لدفاع لاملآذن واألجراس تدق يف هذه األراضي املغتصبة، صامدون 

عنها. وأكيد أن حليفنا سيكون النصر إن شاء هللا تعاىل، ما دمنا 
على طريق النضال املستمر، مؤمنني بعدالة هذه القضية والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا، إبسم الفريق احلركي الكلمة للسيد النائب سعيد       
 .أمسكان

 :النائب السيد سعيد أمسكان

الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني  بسم هللا
 .وآله وصحبه أمجعني

 السيدين الرئيسني،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 زمياليت النائبات وزمالئي الربملانيني احملرتمني،

يشرفين أن أشارك يف هذا النقاش، ابسم فريقي احلركة الشعبية       
صة ه اجللسة اإلستثنائية الطارئة املخصمبجلسي الربملان، يف هذ

لقضية القدس الشريف، ألعلن قبل كل شيء شجبنا وإدانتنا 
واستنكاران لقرار الرئيس األمريكي غري املسبوق، بنقل سفارة 
الوالايت املتحدة األمريكية إىل القدس الشريف، أوىل القبلتني 

 .واثلث احلرمني، ولإلعرتاف ابلقدس عاصمة لدولة إسرائيل

ويف هذا اإلطار، نعترب هذا القرار الطائش واملتهور خرقا       
سافرا ملواثيق األمم املتحدة وقرارات الشرعية الدولية كما قيل، 
وانتهاكا صارخا للوضع التارخيي والروحي والرمزي للقدس، 
ابعتبارها ترااث عامليا ورمزا للتسامح وتعايش الدايانت السماوية 

خدشه، أي القرار، لكربايء أكثر من مليار  واحلضارات. فضال عن
 .ونصف من املسلمني وماليري أخرى من غري املسلمني
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إن هاذ القرار اجلائر، السيد الرئيس، الذي حيمل بني طياته       
تغوال وحتداي وابتزازا وإهانة للكرامة العربية واإلنسانية، من شأنه 

ل وجيعل ك أن يطلق رصاصة الرمحة على كل خمططات السالم،
اإلتفاقات والتوافقات وما يسمى جبهود السالم، جمرد وهم 
وسراب. واألخطر من ذلك، أن مثل هذا القرار من شأنه كذلك، 
تصويغ اإلرهاب والتطرف وال ميكنه أن يعود على املنطقة وعلى 

 .العامل برمته إال ابلويالت والدمار، مبا يف ذلك إسرائيل

ات السيدات والسادة، نتساءل هل ومن هذا املنطلق، حضر       
ميكن الوثوق بعد اليوم، أبن هذه الدولة ال زالت راعية للسالم؟ 
إن هذا القرار الذي أجج مشاعر املسلمني، والعرب، وكل حميب 
السالم يف العامل، يسائل شرعية دولة عظمى توصف أبهنا دولة 

 ةاملؤسسات والدميقراطية وحقوق اإلنسان. فهل ميكن اإلستكان
إىل قرار أحادي اجلانب مل جيرؤ أي أحد من الرؤساء األمريكيني 

إننا يف الوقت الذي نثمن عاليا  .السابقني على اختاذه من قبل
مواقف جممل دول العامل املنددة هبذا املوقف األرعن، فإننا ندعو 
يف نفس الوقت، عقالء أمريكا ومؤسساهتا أبن ينفضوا ضده، 

ا وفق القانون الدويل ومواثيق األمم إلعادة األمور إىل نصاهب
 .املتحدة

إن اتريخ القدس، السيد الرئيس، حضرات السادة       
سنة، وسبق ميالد املسيح  9111والسيدات، تعود إىل أكثر من 

سنة، وتعرضت خالهلا هذه املدينة للتدمري  3111أبكثر من 
مرة،  74عدة مرات وإعادة البناء مرات أخرى، وحوصرت 

مرة، لكنها مل تكن يف يوم من األايم أبدا  97أكثر من  وهومجت
 .عاصمة إلسرائيل ولن تكون

 السيد الرئيس،

تقول بعض املراجع أبن عمر بن اخلطاب هو الذي فتح       
القدس، واسرتجعها صالح الدين األيويب من أيدي الصليبيني، 

 وأعاد اسرتجاعها هنائيا امللك صاحل جنم الدين أيوب. إىل حني
، من 9139"وعد بلفور" املشؤوم وإعالن الدولة اإلسرائيلية سنة 

لكن اإلنتكاسة الكربى متثلت يف ضم  ."طرف "دافيد بن غوريون
اجلزء الشرقي للقدس الذي كان اتبعا للسيادة األردنية بعد حرب 

. وإمعاان الستفزاز مشاعر املسلمني، أعلن "الكنيست" 9192
اصمة إلسرائيل وهو ما تصدى القدس ع 9191اإلسرائيلي سنة 

 .329و 329له قرارا جملس األمن الدويل 

 السيد الرئيس،

إن كرونولوجيا األحداث تبني ابمللموس، أبن خمططات قوى       
املصاحل كانت تسري دوما يف اجتاه هتويد القدس، عرب التوظيف 
لنتائج النظام العاملي اجلديد، بعد انتهاء احلرب الباردة وهناية 

اجهة املعسكرات، واستثمار النتائج الكارثية، ملا بعد النكسة مو 
وسقوط وهم القومية العربية وطبعا طغيان املصاحل اإلنتقائية على 
منفعة الشعوب. خمطط يتمثل يف إضعاف قدرات العرب 
واملسلمني واإلستيالء على اإلحتياط العاملي من البرتول ثلثه يف 

ذلك اآلخر يف حبر قزوين. وكاخلليج العريب الفارسي، والثلث 
افتعال القالقل والصراعات يف الدول احملادية واملساندة لدولة 

 .فلسطني

إننا نؤكد السيد الرئيس، هبذه املناسبة، أبن هذا احلدث       
الصادم جيب أن يكون عربة لوضع حد لواقع التشردم العريب، 

بناء و فليست هناك إال وصفة واحدة وهي ترك اخلالفات جانبا، 
الوحدة الفلسطينية والعربية على أسس متينة. متطلعني إىل قرارت 
جريئة تفرض السالم، السالم لضمان احلق الفلسطيين املشروع يف 

 .إقامة دولته املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف

تطلعنا كذلك السيد الرئيس، كبري إىل أن تتمكن الدول العربية 
صار لدولة لطائفية املقيتة من اإلنتاليت متزقها احلروب وخترتقها ا
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املؤسسات، بدل مغارات اإلرهاب والتطرف واستبدال زاند 
 .البنادق بلغة احلوار واملصاحلة

 السيدين الرئيسني،

 يف ختام هذه الكلمة، ال يسعنا يف احلركة الشعبية إال التعبري      
دس اعن فخران واعتزازان ابجلهود اجلبارة لصاحب اجلاللة حممد الس

نصره هللا، على رأس جلنة القدس، ومواقفه البطولية والشجاعة 
لنصرة احلق الفلسطيين. كما نشيد مبواقف الشعب املغريب الذي  
كانت مسرية أمس األحد، أمسى تعبري عن نصرته الدائمة للقضااي 
العادلة ابستثناء القضية الفلسطينية طبعا. هبذه املناسبة، ندعو 

دولية، ىل التحرك يف خمتلف احملافل القارية والالربملان مبجلسيه، إ
عرب الشعب الدائمة وجمموعات الصداقة، لكشف خطورة القرار 
والعمل على التأثري من أجل وقف تبعاته على املنطقة وعلى السلم 

 .واألمن العامليني. وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

م إبسم شقران أماشكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الرئيس       
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدين الرئيسني احملرتمني،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب واملستشارين احملرتمني،

ب خاللكم الشعالسيد سفري دولة فلسطني احملرتم، ومن 
 الفلسطيين الشقيق،

فلسطني حمفورة يف القلب والعقل معا، دماء جتري يف العروق،       
هواء يسري بنا للقدس، حلما، أمال. للقدس مجال فلسطيين، 
للقدس سحنة فلسطينية، محضها النووي فلسطيين. هذا هو 

 تالواقع، وهذا ما جيعلنا مطمئنني أن املستقبل ابملنطقة مهما كان
 .الظروف اليوم، لن يكون إال فلسطينيا

 السيدات والسادة،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي ابلربملان       
بغرفتيه األوىل والثانية، يف هذه اجللسة املخصصة للتضامن مع 
الشعب الفلسطيين الشقيق، ارتباطا ابلتطورات األخرية املتعلقة 

بري ال يسعنا يف البدء إال أن جندد التعبوضعية القدس الشريف. و 
الصريح واملبدئي عن تضامن الفريق اإلشرتاكي مع الشعب 
الفلسطيين حليازة حقوقه كاملة غري منقوصة، إلقامة دولته الوطنية 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. تضامن كان دائما يف صلب 

، إذ هنضاالت اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية بكل مكوانت
يسجل التاريخ حمطات هامة وأساسية، كان حلزبنا فيها حضور 
دائم واخنراط كلي نصرة للشعب الفلسطيين الشقيق يف مساره 

 .النضايل من أجل قضيتنا العادلة

لقد كانت القضية الفلسطينية، وال تزال كذلك، قضية وطنية       
وشعبيا.  امغربية ابمتياز ملكا وحكومة وشعبا، دائمة احلضور رمسي

واليوم وحنن نتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي، فإننا وال شك، 
إمنا نعكس مبعية ابقي الفرق، ما خيتلج أفئدة كل املغاربة وحميب 
السالم عرب العامل خبصوص قضية مصريية ال ميكن القبول إال حبل 
عادل هلا جيسد إرادة الشعب الفلسطيين الشقيق يف إطار الشرعية 

وانني الدولية. إن مدينة القدس، وكما جاء يف الرسالة املوجة والق
من قبل جاللة امللك حممد السادس إىل الرئيس األمريكي "دوانلد 
ترامب" خبصوصيتها الدينية الفريدة، وهويتها التارخيية العريقة، 
ورمزيتها السياسية الوازنة، جيب أن تبقى أرضا للتعايش وعاملا 

 القدس مدينة سالم وقرار الرئيس األمريكي للتسامح بني اجلميع.
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ابإلعرتاف هبا عاصمة إلسرائيل هو قرار خارج الشرعية الدولية، 
هو قرار مرفوض قانوان وواقعا، وهو جتسيد حي الستمرار الوالايت 
املتحدة يف سياساهتا املساندة لإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم 

ة ملساعد والداعمة للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيين
إسرائيل على كل املستوايت العسكرية والدبلوماسية والسياسية، 
هذا القرار يعترب حتداي لكل الشعوب الداعمة للسلم والسالم عرب 
العامل ومتاداي يف إشعال نريان الفتنة والنزاعات يف منطقة الشرق 

األمر وعلى  .األوسط والزج هبا يف كل أشكال الصراعات الدامية
تتوهم إسرائيل ومن يدور يف فلكها ال ميكن أن خيتزل عكس ما 

مطلقا يف سياسة األمر الواقع، ألن القضية الفلسطينية بتواتر 
احملطات املرتبطة هبا تظل هاجسا متواراث من جيل إىل جيل بنفس 
القوة، والصمود، واإلميان املبدئي أبن الكلمة األخرية ال ميكن إال 

األحرار واملدافعني عن احلق أن تكون كلمة جتسيد إلرادة 
 .الفلسطيين عرب العامل

 السيدين الرئيسني احملرتمني،

 السيدات والسادة احملرتمني،

إن القضية الفلسطينية العادلة، كانت دائما وال تزال يف       
صلب حياة حزبنا اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية ونضاالته 

لية ددا من احملافل الدو من أجل التحرير والدميقراطية، وتسجل ع
منذ عقود من الزمن املواقف املبدئية والثابتة يف دعم األشقاء 
الفلسطينيني ونضاهلم من أجل فلسطني احلرة بعاصمتها القدس 
الشريف. كان على عاتق احلزب، قيادة وقواعد واجب الدفاع 
املستمر عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية من الشهيد املهدي 

تيجيتها تحركاته ومواقفه السياسية لفضح الصهيونية وإسرتابنربكة ب
التوسعية خاصة يف دول العامل الثالث، إىل الشهيد عمر بن جلون 
بنضاالته نصرة للقضية وكتاابته املواكبة لنضاالت الشعب 

ع الفلسطيين فكرا وتنظريا، مرورا مبؤمترات احلزب وأنشطته عرب ربو 

لسطينية  حيزا هاما للقضية الفالوطن وصحافته اليت ظلت ختصص 
كعنوان اللتزام دائم ومستمر وقطاعات احلزب املوازية اليت مل ختلو 
براجمها مطلقا من اإلرتباط الروحي واملبدئي بنضاالت الشعب 
الفلسطيين، كما هو الشأن ابلنسبة للشبيبة اإلحتادية اليت قدمت 

مد كرينة. للقضية الفلسطينية وردة من شباهبا املناضل الشهيد حم
ودون أن ننسى، دون أن ننسى بطبيعة احلال الدور األساسي 
 لإلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية مبعية أحزاب وطنية اترخيية يف

أتسيس أول إطار مغريب لدعم نضاالت الشعب الفلسطيين، 
 .متمثال يف اجلمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيين

 السيد الرئيس احملرتم،

إن القضية الفلسطينية كقضية وطنية، تسائل وال شك واقع       
عاملنا العريب الذي جيب أن تتوحد جهوده حنو بناء مجاعي تتحقق 
معه النهضة العربية يف شىت اجملاالت ابلشكل الذي يساهم بشكل 
إجيايب يف خدمة املنطقة وشعوهبا بعيدا عن عدد من احلساابت 

مل على تزاز كيف أن بالدان تعالسياسية الضيقة، اليت نسجل ابع
 .واجهات متعددة من أجل جتاوزها حبكمة وبعد نظر

وال يسعنا يف ختام هذه الكلمة املقتضبة، إال أن جندد كفريق       
م اشرتاكي ابلربملان، التزامنا الدائم واملبدئي واخنراطنا املستمر يف دع

ير مستمرة ر القضية الفلسطينية، مؤمنني كل اإلميان أبن معركة التح
وأنه مهما طال الزمن أو قصر ال ميكن مطلقا القبول بوضع ال 
يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيين الشقيق ونضاالته من أجل 
دولة حرة مستقلة، دولة فلسطني وعاصمتها القدس الشريف، 

 .والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

 مشكرا، الكلمة للسيد املستشار عبد اللطيف أوعمو إبس      
 .جمموعة التقدم واإلشرتاكية
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املستشار السيد عبد اللطيف أعمو منسق جمموعة العمل 
 :التقدمي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السادة رؤساء احلكومة والربملان،

 السيد سفري دولة فلسطني،

 السيدات والسادة الربملانيني،

لغرفتني، ايشرفين ابسم رفاقي يف التقدم واالشرتاكية أعضاء       
أن أتناول أملا وجرحا يف قلوبنا مجيعا، أبن أقدم أمامكم ابسم 
رفاقي وجهة نظران يف هذا القرار اجلائر، ومن هذا التصرف األرعن 
والظامل، والذي ال جند له أي مربر أو مصوغ كيفما كان، مهما  
كانت قوة العالقات اليت تربط بني الشعبني املغريب واألمريكي، 

موقع أمريكا كقطب ابرز يف خريطة التوازانت ومهما كان 
 .اجليوسرتاتيجية يف العامل

إننا يف حزب التقدم واالشرتاكية، نشعر جبرح عميق خيرتق       
أجسادان ووجداننا ككل املغاربة الذين وقفوا البارحة آبالف وقفة 
رجل واحد يف مسرية شاحذة تضامنا مع الشعب الفلسطيين، 

يكي بنقل سفارة أمريكا إىل القدس الشريف، ورفضا للقرار األمر 
ملا حيمل هذا القرار من دالالت ومعاين، بل أبن أمريكا سائرة يف 
مسار تنفيذ خمطط صهيوين الذي انطلق منذ إعالن "وعد بلفور" 
املشؤوم، وماضيا يف طريق دعم حتقيق حلم بناء دولة إسرائيل 

قاوم ين املالكربى على أنقاض أجساد ومجاجم الشعب الفلسطي
اعتمادا يف ذلك على إمالء القرارات وفرد اإلرادة األحادية 
واستخدام العنف واإلكراه والغطرسة والتحايل على التاريخ وعلى 
الذاكرة اإلنسانية املشرتكة بدون خجل أو حياء، ودون أخذ العربة 
من التاريخ متنكرة يف ذلك اللتزاماهتا الدولية ولكل املقومات 

 .واألعراف الدولية القائمةاألخالقية 

إننا نعترب أن هذا التصرف غري مقبول ومرفوض وغري مشروع،      
وهو إعالن غري حمسوب العواقب، وهو يعين صراحة رفض حقوق 
الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة، كما أنه يدق مسمارا 
آخر يف نعش حل إقامة الدولتني، ويعزز من موقف االحتالل، 

بذلك ال يهني الفلسطينيني وحدهم بل إهانة للعامل العريب وهو 
وللمسلمني يف مجيع أحناء العامل. هو إهانة صرحية لكل القوى 

للتاريخ و  والشعوب الساعية واحملبة للسالم، وهو إهانة للثقافة
ولكل القيم املشرتكة، فيه إهانة صرحية للوضع اخلاص ملدينة 

 .القدس

إن هذا القرار ال ميكن وصفه إال ابلرعونة انطالقا من ذلك، ف      
والغطرسة واألاننية واجلربوت، وهو حماولة فرض وجهة نظر واحدة 
يف العامل، قرار يوحي بتوجه إمرباييل متعصب ال يكرتث للتاريخ 
وال يعري نضاالت شعوب املنطقة وحتررها أي إهتمام، رغم 

ى إىل عانتكاسته الكثرية واملتكررة، وهو فضال عن ذلك يس
تشتيتها ومتزيق كياانهتا ووحدهتا تسهيال لفرض مشروع الشرق 
األوسط الكبري حتت هيمنة إسرائيل وزعامة أمريكا. هذا املشروع 
الذي نفذ شرطه األول الرئيس السابق ألمريكا "بوش" اإلبن 
عندما أعلن حراب على دولة العراق خارج كل القواعد واألعراف 

األمم املتحدة. وهو اليوم يتحمل وحده الدولية وبعيدا عن مظلة 
مسؤولية ما ترتب عن ذلك من دمار وتقتيل وخراب للحضارة 
اإلنسانية يف الشرق األوسط، يتحمل ما أصاب شعوب سوراي 
وليبيا واليمن وغريها من آاثر الويالت واحلروب الدامرة اليت ذهبت 

 .ضحيتها ماليني األبرايء

 كي احلايل ابلتأكيد، السري علىلقد اختار الرئيس األمري      
 هنج سلفه معتمدا يف تعصبه وتطرفه وغطرسته وقدرته على خلق

ظروف وأوضاع جيوسرتاتيجية جديدة ابملنطقة، مرتكزا يف ذلك 
على التالعب أبواتر الصراعات القائمة وأتجيجها واستغالل 
الدين والطائفية يف أبشع صورها، إهنا جرمية يف حد ذاهتا ضد 
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إن علينا أن نكون اليوم أقوايء يف مواجهة غطرسة  .انيةاإلنس
وتسلط رئيس الوالايت املتحدة، وأن نعلن موقفا واحدا لدعم 
الشعب الفلسطيين والدفاع عن القدس. إن حقنا يف القدس  
كمغاربة قائم ومنذ قرون وأن ترؤس املغرب للجنة القدس مل يكن 

لتزام اترخيي ترسيخ ال طرفا أو جمرد وظيفة مؤسساتية دولية، بل هي
مبوقع ومكانة هذه املدينة يف قلوب ويف شعور ويف ذاكرة كل 

 .املغاربة

وإننا بصفتنا نواب ومستشاري األمة، نشجب بقوة هذا       
التصرف الصادر عن رئيس أمريكا يف حق القدس واملقدسيني، 
ويف حق الشعب الفلسطيين، وحنذر من تداعياته وعواقبه ونعتربه 

ان مباشرا وإعالان غري مسبوق يف حق اإلنسانية. إننا نؤيد ما عدوا
ورد يف الرسائل امللكية املوجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة، 
وإىل الرئيس األمريكي، داعيا إايه إىل الرتاجع عن موقفه والرجوع 
إىل سكة الصواب وبذل جمهود التوفيق بني وجهات نظر الطرفني 

ادل وشامل للقضية الفلسطينية. ومهما يف أفق بلورة حل ع
تطورت األوضاع ابملنطقة، ومهما كان نفاق البعض وتردد البعض 
اآلخر، وسنبقى راعني لشعار حترير فلسطني ومحاية القدس 
ابعتبارها ملكا مجاعيا لإلنسانية وعاصمة لدولة فلسطني، وهذا 
ليس غريب عن الشعب املغريب الذي ظل دائما موحدا مدافعا 

ن قيم التضامن والتالحم والتعايش كجسد واحد يف خمتلف ع
الدايانت وهو ما عرب عنه اليهود املغاربة إبعالن موقفهم الرافض 
للتوجهات الصهيونية الطامعة يف حقوق الفلسطينيني وخروجهم 

 .للتظاهر جبانب ابقي املواطنني املغاربة

دعمنا  ة،وإذ جندد ابسم برملانيي حزب التقدم واإلشرتاكي      
الكامل والثابت حلقوق الشعب الفلسطيين، ندعو الصف 
الفلسطيين والدول العربية واإلسالمية إىل التوحيد، وندعو اجملتمع 
الدويل إىل التجند من أجل ضمان احرتام حقوق الشعب 

الفلسطيين ومحاية الوضع اخلاص ملدينة القدس. وشكرا لكم السيد 
 .الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد املستشار عبد اإلله حفظي ابسم فريق      
 .اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب

املستشار السيد عبد اإلله حفظي رئيس فريق االحتاد العام 
 :ملقاوالت املغرب

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيدان الرئيسان احملرتمان،

 كومة الفاضل،السيد رئيس احل

 السادة الوزراء احملرتمون،

 زمالئي احملرتمني، السيدات والسادة النواب واملستشارون

 معايل سفري دولة فلسطني احلرة املستقلة،

إن فريق اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، يعرب عن غضبه       
الشديد، ورفضه القاطع لقرار الرئيس األمريكي ترامب القاضي 

ابلقدس عاصمة إلسرائيل، من خالل نقل سفارة ابإلعرتاف 
الوالايت املتحدة إليها. إن مربرات الرئيس األمريكي بكون قراره 
ليس سوى اعرتاف أبمر واقع، وأنه ال يغري شيئا من هذا الواقع، 
هي مربرات مرفوضة بقوة رفض هذا الواقع نفسه، ألنه واقع فرضته 

الهلا املتحدة منذ بداية احتإسرائيل ابلقوة ضدا على قرارات األمم 
فلسطني، وعملت على تكريسه بتصويت "الكنيست" سنة 

، على قرار ينص على أن القدس هي عاصمة إسرائيل 9191
الكاملة واملوحدة، وهو ما رفضه جملس األمن الدويل موجها اللوم 
إىل إسرائيل على ما تقوم به من إجراءات يف القدس تعترب انتهاكا 
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، ومن شأهنا أن متنع استمرار سراين اتفاقية جنيف للقانون الدويل
على اجلزء الشرقي من القدس، ويفرتض أن  9131الرابعة لعام 

تكون املدينة ضمن حمافظة القدس التابعة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية كما جاء يف لفظ القرار، وابلتايل رفض جملس األمن  

ع اخلاص ه الوضكل تغيري لطابع مدينة القدس واضعا يف اعتبار 
هلذه املدينة وضرورة محاية البعد الروحي والديين الفريد لألماكن 
املقدسة فيها، واحلفاظ على هذا البعد. وألن إسرائيل مل متتثل 

 9191، صدر عن اجمللس بعد شهرين يف غشت 329للقرار 
يؤكد على عدم اإلعرتاف ابلقانون  329قرار جديد حيمل رقم 

ليه بشأن القدس، ويدعو الدول األعضاء إىل اإلسرائيلي املشار إ
سحب بعثاهتا الدبلوماسية من املدينة املقدسة، وقد صوت مجيع 

ابستثناء الوالايت املتحدة  329أعضاء اجمللس على القرار 
 .األمريكية اليت امتنعت عن التصويت

وللتذكري فقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وأجهزهتا       
لس األمن العديد من القرارات بشأن اإلحتالل وخاصة جم

 97اإلسرائيلي وانتهاكاته، عدد منها يتعلق مبدينة القدس، وأبرزها 
قرار كلها تدين حماولة إسرائيل ضم املدينة وتغيري وضعها ومعاملها، 

كان آخرها   329و 329من هذه القرارات سبقت القرارين  9
والقاضي مبطالبة  7199والصادر يف دجنرب  7443القرار رقم 

وقف األنشطة اإلستيطانية ابألراضي احملتلة مبا فيها القدس، 
وإعالن عدم اإلعرتاف أبي تغيريات داخل حدود يونيو 

وبناء على ما سبق، نرى يف القرار األمريكي انقالاب على  .9192
اتريخ املنطقة، وعلى طبيعة الصراع العريب اإلسرائيلي، وانقالاب 

الدولية اليت جتمع كلها على أن مدينة القدس على القرارات 
وبسبب خصوصيتها الدينية جيب أن ال ختضع ألي تغيري يف 

 .وضعها وطابعها

ومن هذا املنطلق، فإننا يف فريق اإلحتاد العام ملقاوالت            
املغرب، نندد ابلقرار األمريكي الذي يتعارض وال يتماشى مع 

-9191قرار جملس األمن رقم  اإلمجاع الدويل الذي نص عليه
والذي يعارض ضم إسرائيل للقدس الشرقية كجزء من  329

 .عاصمة موحدة

 السيد الرئيس،

إننا نعترب قرار الرئيس األمريكي مبثابة حماولة لفرض أمر واقع       
جديد خيالف كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سبقه رفع 

 أعضاء "الكنيست" للمسجداحلضر من قبل إسرائيل عن زايرات 
األقصى املبارك، والسماح هلم ابلدخول إىل احلرم القدسي حتت 
محاية الشرطة وهو قرار يرمي يف عمقه وجوهره إىل التمهيد لتقسيم 
املسجد األقصى غري عابئة ابملناشدات الدولية بعدم تغيري الوضع 

 .القانوين يف تلك األماكن

 السيدان الرئيسان احملرتمان،

إن موقف اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، وفريقه الربملاين هو       
نفس موقف املغاربة قاطبة، يف اصطفاف وراء صاحب اجلاللة 
حفظه هللا، الذي عرب عنه بوضوح بصفته أمريا للمؤمنني، ورئيس 
جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، يف الرسالة 

مم املتحدة، والرسالة املوجهة لرئيس املوجهة لألمني العام لأل
الوالايت املتحدة األمريكية، بعد إعالن هذا األخري عن قراره غري 

 .حمسوب العواقب بنقل السفارة األمريكية إىل القدس

إن من شأن اخلطوة اليت أقدم عليها الرئيس األمريكي أن       
لسطيين فتؤثر سلبا على آفاق إجياد تسوية عادلة وشاملة للنزاع ال

اإلسرائيلي، وذلك اعتبارا لكون الوالايت املتحدة األمريكية أحد 
الرعاة األساسيني لعملية السالم، واليت كانت حتظى بثقة مجيع 
األطراف. فما العمل إذن؟ املطلوب منا مجيعا التحرك لدى األمم 
املتحدة ومنظماهتا، إلدانة القرار األمريكي ألن ميثاق األمم 

وقعت عليه مجيع دول العامل مبا يف ذلك أمريكا  املتحدة الذي
نفسها، ينص بوضوح على عدم جواز أن تصدر الدول تشريعات 
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ويف هذا  .وقوانني تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة وقراراهتا امللزمة
اإلطار، فإن ردود الفعل األوروبية والدولية الرافضة للقرار تشجع 

ة ام األورويب، وإبقاء القضيعلى مزيد من التفاعل مع الرأي الع
 .حية ومتفاعلة يف كل املنظمات الدولية

اانت وهبذه املناسبة، فإننا هنيب ابلربملان املغريب دعوة كافة برمل      
العامل واملنظمات الربملاانت الدولية، الربملانية الدولية إىل ضرورة 

ع مالتصدي لقرار اإلدارة األمريكية املخالف للشرعية الدولية، 
حتسيسهم إىل ما قد يكون هلذا القرار من تداعيات يف املنطقة 
وخارجها، ذلك أن املساس ابلوضع القانوين والتارخيي املتعارف 
عليه للقدس ينطوي على خطر الزج ابلقضية يف متاهات 
الصراعات الدينية والعقائدية، واملس ابجلهود الدولية اهلادفة خللق 

ضات السالم. كما قد يفضي إىل أجواء مالئمة إلستئناف مفاو 
مزيد من التوتر واإلحتقان وتقويض كل فرص السالم، انهيك عن 
ما قد يسببه من تنامي ظاهرة العنف والتطرف، مما سينسف 
اجلهود الدولية يف حرهبا للقضاء على اإلرهاب. عاشت القدس 

 .عاصمة لدولة فلسطني احلرة والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

 :الرئيسالسيد 

شكرا، الكلمة اآلن للسيد املستشار حممد زروال ابسم فريق       
 .اإلحتاد املغريب للشغل

 :املستشار السيد حممد زروال

 .السالم عليكم

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 .رسول هللا وآله وصحبه

 السيد رئيس جملس النواب،

 املستشارين،السيد رئيس جملس 

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السيد السفري احملرتم،

 السيدات والسادة النواب واملستشارون احملرتمون،

يف خرق سافر لقرارات األمم املتحدة والشرعية الدولية،        
أقدمت اإلدارة األمريكية من خالل إعالن رئيسها اإلعرتاف 

الصهيوين، على انتهاك حرمة مدينة ابلقدس عاصمة للكيان 
القدس وهويتها احلضارية والدينية والتارخيية، واملس حبق الشعب 

لة الفلسطيين التارخيي واملشروع يف بناء الدولة الفلسطينية املستق
وعاصمتها القدس الشريف. إن القرار اجلائر، املعلن من طرف 

اته وقوانينه، ؤسسالرئيس األمريكي، هو استهثار ابجملتمع الدويل وم
وكذا نسف للجهود اجلبارة اليت قامت وتقوم هبا عرب التاريخ األمم 
املتحدة واملنتظم الدويل، وكل القوى احلية يف إجناح عملية السالم 
يف املنطقة، واستخفاف وحتقري ملشاعر الشعوب اإلسالمية والعربية 

قابل م واملسيحية وإهانة صرحية هلا وملقدساهتا من أجل إسرائيل،
اإلجهاز على احلقوق التارخيية للشعب الفلسطيين، وتكريس 

 .الطبيعة اإلستعمارية هلذا الكيان الصهيوين الالشرعي

إن اعرتاف أمريكا ابلقدس عاصمة إلسرائيل، يف أفق نقل       
سفارهتا إليها، يعد حبق "وعد بلفور" اثنيا، فإذا كان "وعد بلفور" 

رض هيوين يف قلب املنطقة العربية ابألاألول جاء لزرع الكيان الص
الفلسطينية، فإن "وعد ترامب" يهدف إىل تصفية وإهناء القضية 
الفلسطينية بشكل كامل. ويعطي الضوء األخضر للصهاينة 
الغاصبني ملصادرة القدس، وهتجري سكاهنا، واإلستيالء على 
أراضيهم وبيوهتم وكل ممتلكاهتم، والتوسع يف بناء املستعمرات 

العبث ابملسجد األقصى. إن أمريكا بقرارها املشؤوم هذا، تتوج و 
مسلسل طويال من ضرب وحدة شعوب العامل العريب وتشتيتها، 
وتشجع اإلنقسامات داخل دوهلا خدمة لصنيعتها إسرائيل، وذلك 
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بدءا ابتفاقية "كامب ديفيد" مرورا ابتفاقية "مدريد" و"أوسلو" 
 م لعبة اإلرهاب لتدمري العراقو"وادي عربة" ووصوال إىل استخدا

وليبيا وسوراي واليمن، كل ذلك لتعبد الطريق للكيان الصهيوين 
الغاصب ليرتبع على عرش الشرق األوسط كقوة وحيدة وواحدة 

 .يف املنطقة

 السيدات والسادة،

كيفما كيقول املثل، كيفما قال السي األزمي : )رب ضارة       
هلذا القرار املتهور حسنات، فمن انفعة(، إذا جاز لنا القول أن 

حسناته إماطة اللثام عن الواقع العنيد حلقيقة الكيان الصهيوين، 
وحليفته األمربايلية أمريكا، ولزور وهبتان هكذا وعود وخطاابت 
عن احلرية والدميقراطية والسالم. لقد انكشفت اللعبة، حىت ال 

، ال العمالءنقول أهنا كانت مكشوفة لدى كل أحرار هذا العامل إ
وعميان البصرية، وأتكد مبا ال يدع جماال للشك أن أمريكا كانت 
والزالت يد الكيان الصهيوين اليت يبطش هبا وينفذ هبا خمططاته 

ف، اإلرهابية والتخريبية يف العامل، ليلصق لعنة اإلرهاب بديننا احلني
دين السالم والوسطية واإلعتدال، وجيعل من ذلك غطاء لتمزيق 

 م العريب وتقسيم أراضيه ويغطي على جرائم الصهاينة البشعةاجلس
 .يف حق الشعب الفلسطيين األعزل

حنن اليوم أمام عدوان أمريكي سافر، ومؤامرة مكتملة األركان       
على القدس وأهلها، وعلى مقدساهتا وهويتها احلضارية، وعلى 
فلسطني وقضيتها، وعلى كل العامل العريب حكومات وشعوب 

ضارة واتريخ. إنه هذا الظلم التارخيي يرتب علينا مجيعا وح
مسؤوليات التصدي واملواجهة ودعم القضية الفلسطينية ابعتبارها 

 .حقا قضية وطنية اثنية للشعب املغريب

وإننا كربملانيني وكمستشارين وكصوت لألمة املغربية،       
ى عاتقها أمانة لاألمازيغية والعربية املسلمة احملبة للسالم واحلاملة ع

وعهد الدفاع عن القضية الفلسطينية عرب التاريخ، علينا كممثلني 

هلذه األمة العظيمة أن نكون يف طليعة مقاومة العدو الصهيوين، 
وأن نكون ذلك الصوت القوي واملدوي الذي صدحت به حناجر 
اآلالف من املغاربة يف مسرية يوم األحد، يف مسرية الوفاء للقدس 

مع الشعب الفلسطيين املكلوم يف مسرية الغضب على  والتضامن
املوقف املتهور للرئيس األمريكي، علينا أن نكون الصوت الرافض 
للوضع املخزي واملذل لألنظمة العربية اليت انشغلت خبالفاهتا 
وفرطت يف القدس منذ أمد بعيد، أن كون ذلك الصوت الرافض 

 .كاراعيتها أمريلكل أشكال التطبيع مع الدولة الصهيونية و 

إن اإلحتاد املغريب للشغل، تشهد له أدبياته، ويشهد له       
ل التاريخ حبمله ملشعل الدفاع عن القضية الفلسطينية يف كل احملاف

الوطنية والدولية، وال أدل على ذلك من ختصيصه مكتبا ابإلحتاد 
ية لاجلهوي لنقاابت الرابط التابع ملنظمتنا العتيدة كمقر للجنة الدو 

لدعم الشعب الفلسطيين، وتوفري كل الوسائل اللوجستية والدعم 
 .يةالضروري هلا للقيام مبهمتها النبيلة يف الدفاع عن أم القضااي العرب

إن اإلحتاد املغريب للشغل، وفاء لتارخيه ومنشئه من رحم       
معركة التحرير الوطنية، ودفاعه الدائم الذي ال يلني عن قضااي 

عوب وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يدين أبقوى حترير الش
عبارات الشجب واإلدانة القرار املتهور للرئيس األمريكي، ويطالب 
بسحب سفراء الدول العربية واإلسالمية املعتمدة لدى أمريكا 
قصد التشاور، ويدعو كل األحرار يف هذا العامل التصدي للغطرسة 

د إبماطتها اق مداها كل احلدو األمريكية وحليفتها الصهيونية اليت ف
اللثام عن نواايها احلقيقية يف الشرق األوسط، وسوف لن يدخر 
اإلحتاد املغريب للشغل جهدا يف مواصلة دعم ومساندة أم القضااي 
العربية واإلسالمية من خالل موقعه واشتغاله داخل املؤسسات 

القاته ع التمثيلية الوطنية، واملنظمات النقابية الدولية، ومن خالل
الدولية مع النقاابت احلليفة والصديقة عرب العامل، وسيسخر كل 
ذلك للتعبئة ضد هذا القرار املشؤوم واجلائر واملطالبة إبلغائه كما 

ة سيكون يف طليعة القوى الدميقراطية واحلقوقية والنسائية والشبابي
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يف نضاالهتا للتصدي هلذا العدوان األمريكي الصهيوين، ويف 
لته ها حبق الشعب الفلسطيين التارخيي واملشروع يف بناء دو مطالبت

 .الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف وشكرا جزيال

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة اآلن للسيد املستشار إدريس الراضي إبسم       
 .الفريق الدستوري الدميقراطي اإلجتماعي

 الفريق الدستورياملستشار السيد إدريس الراضي رئيس 
 :الدميقراطي االجتماعي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدين الرئيسني احملرتمني،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيد سفري دولة فلسطني احملرتم،

 السيدات والسادة الربملانيون،

أتدخل إبسم فريق الدستوري الدميقراطي اإلجتماعي،            
 .هذا املوضوعيف 

 السيد الرئيس،

 اإلخوة األعزاء،

لقد كان ملواقف جاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده، 
رئيس جلنة القدس واملتمثل يف الرسالة املوجهة إىل ترامب حيث  
كان جاللته واضحا وجريئا ومسؤوال وحافظا حلقوق الشعب 

ن هلذا و الفلسطيين يف سيادته على القدس، ونبه إىل قد ما يك
 .القرار من أتثري على الدور الرايدي ألمريكا كراعية للسالم

ولقد كان ملواقف جاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده وقع 
دويل، حيث جاء رد العديد من الدول العربية واإلسالمية بل 
موقف التكتالت يف حجم االحتاد األورويب وهيئة أممية يف حجم 

ا مع مضمون املوقف امللكي السامي، قرار األمم املتحدة منسجم
ترامب هذا ضرب عرض احلائط املواثيق الدولية ومسار مسلسل 
السالم، قرارا ترامب مل حيرتم حتالفات الوالايت املتحدة األمريكية 
يف املنطقة العربية، قرار ترامب مل حيرتم أصدقاء الوالايت املتحدة 

الذي  ترامب جتاوز الرتيتاألمريكية وحلفائها األوروبيني، قرار 
، حيث أقر الكونغرس 9119طبع سابقيه من الرؤساء منذ سنة 

األمريكي ضرورة اعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل، والعمل على 
نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس، قرار ترامب جتاهل 
الوضع اهلش الذي تعرفهه ليس فقط منطقة الشرق األوسط، بل  

لعامل وأعطى ذريعة كبرية حملرتيف اإلرهاب العاملي بكل كل دول ا
أشكاله وأنواعه على اإلستمرار يف نشر الكراهية بني الشعوب 
والدايانت والثقافات مستغلة من جديد جتنيد الشباب العريب 
واملسلم الفاقد لألمل واليائس من املستقبل واملتعب بنوائب 

 .واإلسالمية النزاعات والصراعات داخل األمة العربية

إندعى الربملان املغريب هلذه اجللسة املشرتكة بني جملسيه ومسرية 
الشعب املغريب ابألمس جتسيد آخر للحس القومي لدى برملاين 
األمة وإنسجامهم مع املواقف الثابتة رمسية كانت أو شعبية من 
قضااي حتدد مصري األمة العربية واإلسالمية مجعاء، ما يريد ترامب 

القرار منذ توليه رائسة الوالايت املتحدة األمريكية، اختذ  من هذا
عدة قرارات معظمها حتكم فيها منطق املعاكسة واملشاكسة، مثل 
إنسحاب الوالايت املتحدة األمريكية من اإلتفاقيات الدولية حوهلا 
إمجاع، مرتبطة مبصري الكرة األرضية ومستقبل شعوهبا، وهو يتخذ 

 تقرار واألمن والسالم العامليني، ويؤجج روحقراره اليوم يهدد اإلس
العداء والعنف والعنف املضاد والصراعات بني الشعوب، ال، 
أصبحت اليوم ال تفهم مواقف هذا الرجل وال نستطيع استيعاب، 
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استساغة قراراته ال من حيث التوقيت أو الطبيعة، ماذا يريد هذا 
لعربية ء يف الدول احلفاء أمريكا سوا الرجل هباذ القرار؟ لقد أحرج

أو الدول اإلسالمية زعزعة مناخ الثقة بني شعوب املنطقة، وكرس 
جو الفنت والصراعات، وأجج عداء الشعوب العربية واإلسالمية 
للوالايت املتحدة األمريكية، ماذا يريد ترامب هبذا القرار؟ أزم 
وضع أمريكا كراعية للسالم يف الشرق األوسط وأجهزعلى كفاءهتا 

إدارة مفاوضاهتا للسالم، أراد هذا الرجل أن يقضي على أمل يف 
الشعوب ابملنطقة يف نعمة األمن واالستقرار، أراد هذا الرجل أن 
يسجل التاريخ أن الوالايت املتحدة األمريكية ويف ظرفية عصيبة 
اختذت قرارا يسيء هلا ويضرب عرض احلائط كل اجملهودات اليت 

 من أجل إحالل السلم واألمن مبنطقةبذلتها حكوماهتا املتعاقبة 
الشرق األوسط والعامل، ولكن نقول لرتامب و رب ذرة انفعة، 

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم،  " وكما يقول تعاىل
، فقد أعدمت بقرار هذا "وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم

القضية الفلسطينية إىل الصدارة واالهتمام الدوليني، وال سيما 
ابلعامل العريب واإلسالمي، وستكون إن شاء هللا انطالقة  الشارع

ملراجعة النظام العريب املتشتت يف أفق ترميم الصفوف العربية 
وتكثيف جهودها وإعادة النظر يف أولوايهتا، أقول ما كان ليجرأ 
هذا الرجل على هذه املغامرة لوال الوضع العريب املتأزم والنتائج 

يه دول ع العريب، والواقع اليت أصبحت علالكارثية ملا مسي ابلربي
عربية وازنة يف كل معادالت الشرق األوسط من عراق ومين وسوراي 
وليبيا وغريهم، وهو ما يقتضي مواجهة أسبابه وتداعياهتا ومعاجلة 
إشكالياته بكل تضامن ومسؤولية بعيدا عن احلساابت السياسية 

لشعوب قبل ااملفتعلة واخلادمة ملصاحل صغرى على حساب مست
العربية واإلسالمية وأنظمتها وحقها يف التنمية واالزدهار 

وميكرون وميكر هللا وهللا  ":واالستقرار أختم بقوله سبحانه وتعاىل
، فأقول لرتامب للبيت رب حيميه، عاشت فلسطني "خري املاكرين

وعاصمتها القدس الشريف، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 
 .وبركاته

 :رئيسالالسيد 

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة املستشارة ثورية حلرش ابسم جمموعة 
 .الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

السيدة املستشارة ثورية حلرش ابسم جمموعة الكونفدرالية 
 :الدميقراطية للشغل

 .السالم عليكم ورمحة هللا

 السيدين احملرتمني،

 اإلخوة والسادة املستشارون احملرتمون،

 املستشارات احملرتمات، السيدات

 سيدي سفري دولة فلسطني،

أوال قبل أن أبدأ كلميت نريد أن نقف مجيعا ترمحا على أرواح 
شهداء القضية الفلسطينية، شهداء القدس، شهداء رام هللا 
واخلليل، شهداء غزة، شهداء كل الذين وهبوا حياهتم من أجل 

 وزراءالالقضية الفلسطينية، فأطلب منكم سيدايت، السادة 

لرهمْحَِن ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيِم، احْلَْمُد َّلِلِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، ا"
َك َنْسَتِعنُي، ا َك نـَْعُبُد َوِإايه يِن، ِإايه ْهِداَن الرهِحيِم، َماِلِك يـَْوِم الدِِّ

 رْيِ الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم، ِصَراَط الهِذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهْم غَ 
سبحانك ربك رب العزة  .اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضهالِِّنَي،" آمني

عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، هللا 
 .أكرب

ة ومن الكونفدرالي إذن، يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم اجملموعة
 خالهلا كل الكونفدراليني والكونفدراليات عرب الوطن من طنجة

إىل الكويرة ألعربر عاليا عن غضب الطبقة العاملة وعموم الشعب 
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املغريب للقرار اجلائر لرئيس الوالايت املتحدة األمريكية والرامي إىل 
اإلعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة دولته إليها، 
وبقراره اجلائر واألخرق واملتهور هذا يضرب الرئيس األمريكي 

 .كل املواثيقالشرعية الدولية و 

 سيدايت ساديت،

لقد اختار الرئيس األمريكي اتريخ نقل سفارته إىل إسرائيل بعناية، 
اختار مناسبة مائة سنة على وعد بلفور املشؤوم، اختار هذا 
التوقيت الذي اغتصبت فيه فلسطني الغتصاب القدس وإدخال 

 .املنطقة يف اجملهول ويف احلروب والتقاتل

 سيدايت ساديت،

 السيديني الرئيسني،

 السادة الوزراء،

إن القضية الفلسطينية يف صلب انشغاالت الكونفدرالية 
الدميقراطية للشغل ويف أولوايهتا ويف جدول أعماهلا، وللذكرى فإن 
أول إضراب عام نظمته الكونفيدرالية الدميقراطية للشغل كان 
مبناسبة يوم األرض تضامنا مع الشعب الفلسطيين واستشهدت 
آنذاك عريس الشهداء حممد كرينة، ونؤكد اليوم وأتكد كذلك 
ابمللموس يوم احتجت جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 
الستضافة جمرمي احلرب عامر برييس، وللذكرى نقول إلخواننا يف 
العدالة والتنمية وكل الذين تعاقبوا على هذه املنصة على أننا حنن  

هي قاعة فلسطني وقاعة القدس  99 كذلك نريد أن تكون القاعة
لكي ال نستقبل فيها جمرمي احلرب وممثلي الكيان الصهيوين أميا  

 .كانت أنشطة هذا اجمللس

 سيدايت ساديت،

ابسم اجملموعة الكونفدرالية أهنأ الفلسطينيني على وحدة الصف 
وأقول هلم أجنع سالح ملواجهة إسرائيل، الكيان الصهيوين هو 

الفلسطينية وحدة الفصائل وحدة الشعب وحدة الصف 
الفلسطيين وحدة كل التيارات، ألننا ال ميكننا أن نواجه أي خصم 
وحنن متفرقون، ونقول لكم ابسم الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، 

 .السادة، سيدي السفري

حنن معكم يف قراراتكم السيادية، يف قراراتكم اليت أنتم أتخذوهنا 
يما بينكم ونقول لكم حنن معكم ونساندكم بكل حكمة وتشاور ف

بدون قيد و ال شرط يف قراراتكم السيادية، كما كان دائما املغرب، 
املغرب ينأى عن نفسه أن يتدخل يف قرارات الدولة الفلسطينية، 
نقول لكل الذين يراهنون على أمريكا والوالايت املتحدة 

وت وكذلك صاألمريكية، امسعوا نبض الشارع، امسعوا صوت نساء 
رجال العامل، خرجت املسريات يف كل دول العامل مبا فيها أمريكا 
ألن القضية الفلسطينية هي قضية شرعية وقضية عادلة، وقضية  

وية، أبننا خرجنا بكل عف سيديكذلك لإلنسانية وحنن نقول لكم 
وخرجت النساء املغربيات واألطفال املغاربة، وخرجت احلكومة 

وا ذلك الكونفدراليني والكونفدراليات الذين كاناملغربية، وخرجوا ك
سينظمون البارحة يوما لإلحتجاج على احلكومة لسياستها 
اإلقتصادية واإلجتماعية، وجعلنا من تلك املسرية حتت شعار 
القدس أوال وفلسطني أوال واحلرية لفلسطني وكذلك فلسطني أبية، 

لى ع ودولة فلسطني وعاصمتها القدس، إذن سيدي حنن نقول
أن مل نفاجأ بقرار ترامب، قرار ترامب كان قرار هو يدخل يف 
صلب السياسات الوالايت املتحدة األمريكية، من هو راعيه 
أمريكا، هي اليت من هو راعيه الكيان الصهيوين؟ هي أماليكا، 
ترامب يسري يف إطار سياسات اجلمهوريني املتطرفني ميينا، وأنتم 

كبرية   م وخابرمتوهنم يف حمطاتسيدي سفري فلسطني قد عرفته
وأنتم تعرفون على أن الدعوة ابلنسبة هلم إىل للسلم والسالم هي 
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دعوة حتمل يف طياهتا نوااي استعمارية، وهي اليت حترك اآلن رئيس 
الكيان الصهيوين نتنياهو الذي كان متابعا مؤخرا بقضااي الفساد 

حدة أجل و وقضااي التقتيل، وخرج كذلك جمموعة من اليهود من 
من أجل فلسطني عربية وعاصمتها القدس الشريف، حنن كذلك 
نشجب كل أشكال التطبيع، وكل أشكال التطبيع جبميع أنواعها، 
ليس فقط التطبيع اإلقتصادي وليس فقط التطبيع كذلك 

قايف السياسي، ولكن التطبيع الثقايف أخطر التطبيعات. التطبيع الث
 .غربيةة موجهة للتنشئة املالذي يشتغل يف صمت وخبطة سياسي

سيدايت ساديت، أقول لكم على أننا لن تفوتنا الفرصة اليوم لكي 
نثمن قرارات ملك املغرب، رئيس جلنة القدس والذي لن يدخر 

 ..جهدا يف إمساع صوت احلق وصوت

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة املستشارة، االكلمة اآلن للسيد النائب عمر 
 .بالفريج

 :د عمر بالفريجالنائب السي

 السالم عليكم،

 حتية للجميع،

 حتية خاصة للسيد سفري دولة فلسطني،

نعيش اليوم حلظة حساسة ومضطربة يف جمال العالقات الدولية، 
 اليوم عندان رئيس أكرب دولة يف العامل وأقوى دولة يف العامل، يتصرف
بطريقة غري مسؤولة، هذا معطى خاصنا نتعاملو معاه، فبالنسبة 

أشنو ميكن نديرو احنا كمغاربة، كمسؤولني سياسيني نواب  يل
وحكومة، كنظن أبن خاصنا نتصرفو مبسؤولية على مستوى 

اخلطاب من جهة، وبوضوح من جهة أخرى على مستوى املمارسة 
 .والفعل

غنبدا أان ابلوضوح يف املمارسة والفعل، فني وصلنا يف حماربة  
ية اإلسرائيلية لتجارية الفرنسالتطبيع مع إسرائيل؟ فحسبت الغرفة ا

ماليني دوالر  3حجم التجارة بني املغرب وإسرائيل أكثر من 
إسرائيل،  املليار يف الشهر، أين هي حماربة التطبيع مع 3شهراي، 

يف هاد اجملال، وحنا كنواب األمة، كمشرعني،  حكوميت آش كتدير
مع  ةآش كيمنعنا اليوم نصدرو قانون كيجرم العالقات اإلقتصادي

 .هذا هو ابلنسبة يل الوضوح احلقيقي يف املمارسة ؟ إسرائيل

جانب آخر وهو جانب املسؤولية يف اخلطاب، كنظن أبن علينا  
حنا كنواب كمسؤولني سياسيني نورو الرأي العام، ونفسرو للناس 
أبن املشكل ماشي مع اليهود، جيب عدم اخللط بني اليهودية  

م ة عنصرية، اليهود ماشي كلهصهيونية كإيديولوجيالكداينة و 
صهاينة، ال البارح ال اليوم، هناك يف العامل شخصيات يهودية 

عن احلقوق  والدفاع ينيف طليعة النضال ضد الفكر الصهيو األصل 
املشروعة للشعب الفلسطيين، اللي ما كيعرفش أشنو وما عاش يف 

يرمحو، هللا  مشعون ليفي رفايت،سأمريكا نتكلموا غري على أبرهام ال
واللي ابغي يسمع أكثر اليوم يسول على شكون اللي يف املغرب  

حركات املقاطعة احلقيقية ضد إسرائيل،  bds كيرتأس حركات
إمسو سيون أسيدون يهودي األصل، هاذي من جهة، اثنيا 
مسؤولية كذلك يف إطار املسؤولية جيب علينا تنوير الرأي العام 

ة الفلسطينية، القضي عن حقيقة ونوعية الدفاع عن القضية
الفلسطينية ابلنسبة لينا ليست قضية صراع بني اليهود 

 .والفلسطينيني
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  :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة ما عندكش الكلمة

 :النائب السيد عمر بالفريج

وأبسط دليل عن ذلك الفلسطينيني ماشي كلهم مسلمني، كاينة 
كبري، املناضل الج حباش ر زوجة املرحوم ايسرعرفات مسيحية، جو 

هاذوا أشياء مهمة ابلنسبة يل كمسؤولية، القضية الفلسطينية  
كقضية عادلة، هي قضية احتالل وقضية عنصرية، إسرائيل دولة 
عنصرية ال حترتم القانون الدويل وال حترتم حقوق اإلنسان، حباهلا 
 حبال جنوب إفريقيا يف عهد البرتيه، فبالتايل خاصنا ندخلوا يف

 ..لتطبيع مع إسرائيلحماربة ا

  :السيد الرئيس

شكرا وقبل أن نفتتح اجللسة الكلمة للسيدة أمينة جملس النواب 
 .لتالوة مشروع البيان، الكلمة للسيدة أمينة

 :النائبة السيدة عزوها العراك

شكرا لكم السيد الرئيس، البيان الصادرعن اجللسة املشرتكة بني 
 القرار األمريكي بنقلجملس النواب وجملس املستشارين حول 

سفارة الوالايت املتحدة األمريكية إىل مدينة القدس احملتلة مشروع 
، جلسة برملانية 7192دجنرب 99البيان انعقدت يومه اإلثنني 

مشرتكة بني كل من جملسي النواب واملستشارين، وذلك يف أعقاب 
قرار الرئيس األمريكي السيد دوانلد تروب بنقل سفارت الوالايت 

ملتحدة األمريكية إىل مدينة القدس واعتبارها عاصمة لدولة ا
 .إسرائيل، هذا

  :السيد الرئيس

 .مينةاألنستامعو للسيدة 

 :النائبة السيدة عزوها العراك

وبعد أن استمع السيدات والسادة النواب واملستشارون إىل كلميت  
كل من السيد رئيس جملس النواب والسيد رئيس جملس 

ني تدخل رؤساء الفرق واجملموعات الربملانية يف اجمللساملستشارين 
معربين عن إرادة الشعب املغريب يف التحامهما مع اإلرادة امللكية 
اليت جتسدت يف مواقف ومبادرات صاحب اجلاللة امللك حممد 
 السادس نصره هللا أمري املؤمنني ورئيس جلنة القدس الشريف املنبثقة

وابخلصوص رسالة جاللته إىل  عن منظمة التعاون اإلسالمي،
دولة وأكثر من مليار مواطن  92الرئيس األمريكي ابسم 

لثنيه عن قراره بنقل سفارة بالده واإلعرتاف ابلقدس عاصمة  مسلم
 .إلسرائيل

إن برملان اململكة املغربية ليثمن عاليا الروح السمحة اليت عرب هبا 
سالمي، ريب واإلجاللة امللك عن املوقف املغريب وعن املوقف الع

وعما تشكله مدينة القدس من أمهية قصوى سواء ابلنسبة ألطراف 
النزاع يف منطقة الشرق األوسط أو ابلنسبة ألتباع الدينات 
السماوية الثالث، وخصوصة دينية متفردة وعمق اترخيي حضاري 

وأفق للتعايش والتسامح، ومن مت يرفض  عريق ورمزية سياسية
جتماعية لسيه معا وبكافة مكوانته السياسية واالالربملان املغريب مبج

وأجهزته املسؤولة إبرادة مشرتكة موحدة ووحدوية قرار رئيس 
الوالايت املتحدة األمريكية السيد دوانلد ترامب، وذلك ابعتباره 
قرار يفتقد إىل أي سند قانوين أو سياسي أو أخالقي ومسا صرحيا 

حدة وجملس األمن ذات ابلشرعية الدولية وبقرارات األمم املت
 .الصلة

ونعترب يف برملان اململكة املغربية أن هذا القرار سيسقط عن 
الوالايت املتحدة األمريكية بدون شك صفة الدولة الكربى الراعية 
للسالم يف الشرق األوسط وحيول وضعها االعتباري من حكم إىل 
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خصم يف مسلسل املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
يعدل بقضية القدس املدينة واملقدسات من نقطة مدرجة ضمن و 

مفاوضات احلل النهائي إىل أولوية يف الصراع والسجال والنقاش، 
ويف أي تفاوض بني أطراف النزاع إذا ما كتب هلذا التفاوض 
املفرتض أن حيدث واحلال أن قرار السيد ترامب يعطي االنطباع 

ريورة ل يف احلوار ويف إقبار سإبرادت أمريكية صرحية يف وأد كل أم
 .التفاوض والبحث عن أفق للحل

وهبذا املعىن فإن الربملانيات والربملانيني املغاربة يرفضون القرار 
األمريكي مجلة وتفصيال، وحيملون رئيس الوالايت املتحدة 
األمريكية ما ستؤول إليه األوضاع يف الشرق األوسط ويف العامل 

الشرعية الدولية واالمباالة ابلقانون الدويل، من انعدام الثقة يف 
وتنام للكراهية واألحقاد والعنف والتعصب الديين والغلو يف 
األفكار والتطرف يف األقوال واألفعال، واملزيد من اإلحساس 

 . والظلم وانعدام العدل واإلنصافابلغنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون ابلكما يعربون عن أملهم من موقعهم الربملاين املتمسك 
وابلشرعية واملشروعية يف أن يواصل املنتظم الدويل وضمنهم خمتلف 
 املنظمات واملنتدايت واحملافل الربملانية الدولية واجلهوية واإلقليمية
عزل هذا القرار األمريكي والعمل على صيانة أفق التفاوض واحلوار 
 بني الفلسطينيني واإلسرائيليني على أساس حل الدولتني ومتكني

الشعب الفلسطيين من استقالله وبناء دولته الوطنية على أراضه 
وعاصمتها القدس الشرقية، شكرا لكم  9192داخل حدود العام 

 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

حنن نعترب أن الربملان املغريب صادق على البيان اخلتامي  شكرا،
 .، شكرا لكم مجيعا، املالحظة مقبولةرفعت اجللسة

 

 


