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السيد حممد الشيخ بيد اهلل، رئيس جملس  -
 .املستشارين

ابتداء من الساعة  ساعة ومخسة وعشرون دقيقة،:  التوقيت
 .اخلامسة عصرا والدقيقة العشرين

جلسة للربملان املغريب بغرفتيه خمصصة   :جدول األعمال 
 .للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

الرحيم والصالة والسالم على أشرف  بسم اهلل الرحمن
 .المرسلين

 المحترم، الحكومة السيد رئيس

 السادة الوزراء المحترمون،

 المحترم، المستشارين السيد رئيس مجلس

 ،فلسطين السيد سفير دولة

 ،بيت مال القدس الشريف السيد ممثل وكالة

 ،المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني السيد رئيس الجمعية

 ،الفلسطينيالعمل لمساندة الشعب  السيد رئيس مجموعة 

 ،البرلمانيين المحترمين السيدات والسادة

 أيها الحضور الكريم،

 نقف اليوم، وقفة التحام وتضامن مع أشقائنا وأهلنا يف
شجب وإدانة قفة فلسطني ويف غزة احملاصرة، وقفة استنكار، و 

العسكري الوحشي اإلسرائيلي على  وامتعاض من العدوان ورفض
عار من كل غطاء جوي يف مواجهة  شعب أعزل وحيد،

 . ةوضربات الطائرات املغي  القصف

يقبله العقل واملنطق  شيء ال ،شيء ال يصدق
 واألخالق واألعراف اإلنسانية، وال جتيزه القوانني الدولية، بل

وحترمه الشرائع السماوية واألديان والعقائد، هناك يف قطاع غزة، 
صرف يف ضيعتها كما لو كانت تت  حيث تتصرف إسرائيل

آلخر  اخللفية، أو كما لو أن هناك بشرا يف قفص تعود من حني
  لتخترب فيه آلياهتا احلربية الفتاكة

وحنن نتابع احلرب العدوانية، حبزن وحسرة، ونرى 
الدمار والتخريب، واألنقاض ترتاكم كل يوم، والشهداء  مشاهد

أعداد وابل القصف الغادر، و  األبرار واألبرياء يسقطون حتت
 نتساءل ما. اجلرحى تكرب كل يوم، حناول أن نفهم ما حيدث

ذنب احلجر الذي يهدم ؟ ما ذنب الشجر ؟ ما ذنب الطفل 
ما ذنب الشيخ الذي و يف بيتها ؟  الربيء واملرأة اهلادئة الساكنة

 ينبغي أن يعيش ما تبقى من العمر مبعزل عن الصراعات
حناول  املدنيني األبرياء العزل ؟ وضجيج احلياة العامة ؟ ما ذنب

 .مطلقا فهم هذا العبث، وال نتفهمهولكننا ال ن أن نفهم،

وهذه الغطرسة  أبعاد هذا العدوان صحيح أننا ندرك
احلقيقة هو  السياسية والعسكرية اإلسرائيلية، ألن اجلوهر يف

كما ندرك أن املسألة أوسع وأعمق من . هيويناالستيطان الص
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ا هو خيار اسرتاتيجي يتم على غزة، وإمن برعا جمرد عدوان
وجتيزه  الظرفية، يف منطقة الشرق األوسط، حتركه تصريفه

  .القدرات املادية والعسكري

ف مستنكرا هذه العقلية اجلامدة ليق رإن العامل املتحض
ينبغي أن  املتحجرة، وهذا العمى الذي ال يستطيع أن يرى ما

وذلك بدون أبسط . يجيةى من حتوالت سياسية وجيواسرتاتير 
املشكل الفلسطيين يف أبعاده الطبيعية والتارخيية  حماولة إلدراك

والثقافية والرمزية واألخالقية،  واجلغرافية والسياسية والدبلوماسية
املنطقة  وبدون استيعاب للتطورات اجلديدة اليت حصلت يف

  العربية

يسعنا إال أن نندد بقوة  ال ،ويف هذا السياق
واستخدام  ي الرخيص للقضية الفلسطينية،غالل السياسو باالست

ة كبضاعة انتخابية، وذلك الدماء واألرواح العربية الطاهرة الربيئ
مما ملسناه من خالل تزامن اهلجوم العسكري اإلسرائيلي  انطالقا

للكيان الصهيوين ومباشرة بعد  مع االنتخابات التشريعية
  االنتخابات األمريكية

يب وغي عمستغرب حقا ذلك املوقف امل وإنه ألمر
ذ بررت الدول الغربية، إ عنه جمموعة من ربتاألخالقي الذي ع

اسرائيل  حق"بـ  هسميتي االسرائيلي على غزة مبا اهلجوم العسكر 
إسرائيل أن تواصل " ، يف حني أنه حق "يف الدفاع عن نفسها

 رض وحرمانواحتالل أ االستيطان الصهيوين الظلم وأن تواصل
 شعب من حقوقه املشروعة يف األرض، ويف الوجود، ويف

 ".االستقالل

نثمن  إذنتتبع املواقف واألفعال،  وإننا اليوم، وحنن
املنتظم الدويل، ونسجل بتقدير  اجلهود اليت بذلتها مؤسسات

، واجلامعة العربية مبادرات األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل

بل إلقرار احلق  ،لتحقيق اهلدنة فحسبال  ،نطالب باملزيد فإننا
 .ول عادلةحل وإجياد

نعرب عن تقديرنا الصادق العميق  ،ويف نفس السياق 
امللك حممد السادس حفظه اهلل بنصب  ملبادرة صاحب اجلاللة

صمود  مستشفى ميداين يف قطاع غزة إلسعاف اجلرحى ودعم
رئيس  ،من أمي املؤمنني الشعب الفلسطيين، وهي إشارة كرمية

أشاد به اجتماع وزراء اخلارجية ملنظمة  الذي ،جلنة القدس
عن  تعبيكما أهنا  التعاون اإلسالمي األخي يف دجيبويت،

دان شعبه املغريب األيب اوب الدائم الفعلي والصادق مع وجالتج
دائما موقف االلتحام اإلنساين واألخوي والنضايل  الذي وقف

شهدنا ذلك مرة أخرى  ، كماىل جانب الشعب الفلسطيينإ
باألمس من خالل التعبئة واحلضور احلاشد يف املسيات اليت 

  .نظمت لنصرة القضية الفلسطينية

اململكة املغربية ليجدد، يف هذا  إن جملس النواب يف
: الفلسطينية اليوم، املوقف الوطين الثابت للمغرب من القضية

ال أحد  ، إذولتنيشعب فلسطيين حر، ودولة مستقلة، وخيار الد
بإمكانه أن يفرض حال بالقصف اجلوي أو بزحف  يف العامل
الندية والعدالة  فاحلوار القائم على ولذلك،. الدبابات

وستظل . واإلنصاف والشرعية الدولية هو األفق الوحيد املمكن
وامهة طاملا متسكت خبيار القوة والغطرسة، واستقوت  إسرائيل

فال أمن وال أمان وال . نيات غيهاإمكا مبقدراهتا وإمكانياهتا أو
األبيض  طمأنينة يف منطقة الشرق األوسط وحوض البحر

املتوسط ويف العامل برمته، ما مل جتد القضية الفلسطينية العادلة 
ومنصفا تبلوره إرادة مشرتكة، وتسهر عليه الضمائر  حال دائما

 .واإلقليمية احلية، وترعاه املؤسسات الدولية

نتظر عاما والشعب الفلسطيين ي مرت أربع وستون لقد
جتاه ا ،واألخالقي نه التارخيي والقانوينأن يفي اجملتمع الدويل بدي
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يف إقامة دولته الوطنية املستقلة  ،هذا الشعب الصامد اجملاهد
 .السيادة ذات

وهكذا، فإننا ندعم املسعى املتبصر للقيادة الفلسطينية  
املتحدة قصد زيادة االعرتاف الدويل  األمم للتوجه املشروع حنو

فيها القدس  مبا ،1621بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
الشريف وفق ما نصت على ذلك قرارات األمم املتحدة ذات 

وهو حق . دولة فلسطني بعضوية كاملة ولكي حتظى ،الصلة
فضال عن أنه  يكفله القانون الدويل، والقانون الدويل اإلنساين،

قابل للتصرف، ما يعين أن احرتام هذا احلق يشكل حق غي 
 أفق حتقيق سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط جزءا حيويا يف

. 

استثمارا  إن العمل يف هذا االجتاه ال ميكن أن يكون إال
جديا يف السالم، وجتسيدا إلرادة العامل املتحضر، خصوصا وأن 

دول  6ينها دولة ب 161باتت تعرتف هبا اليوم  دولة فلسطني
. األعلى يف العامل دول ذات الكثافة السكانية 11من أصل 

يف املائة من  17تشكل  كما أن شعوب هذه الدول جمتمعة
مليون من  671، مبا يشكل مخس مليار والعامل إمجايل سكان

 .البشر الذي يعرتف بالدولة الفلسطينية

ىل توقيت اهلجمة هذا اإِلطار إ وينبغي أن ننتبه يف
الوطنية  مع عزم القيادة ،العسكرية االسرائيلية على قطاع غزة

الفلسطينية وعلى رأسها السيد حممود عباس على ترشيح 
يف أفق احلصول  ،الكتساب صفة الدولة غي العضو فلسطني

فمن الواضح . املتحدة العضوية الكاملة داخل منظمة األمم على
فشال هذا التوجه وخلط األوراق بذلك إىل إ أن إسرائيل سعت

 .الفلسطينية بني املكونات

 قوى جواب على هذهواعتقادنا راسخ بأن أفضل وأ
إىل الصمود الفلسطيين والتحام الشعوب  احملاولة اليائسة، إضافة

، هو وحدة والقوى احلية الشريفة يف العامل العربية واإلسالمية
ار الدميقراطي واخلي قالصف الفلسطيين على أساس من التواف

  .ووحدة املصي ومتطلبات مواجهة التهديد املشرتك

تأييد إخواننا الفلسطينيني يف هذه  وما من شك يف أن
واحرتاما  اخلطوة، ال ميكن إال أن يكون دعما للسالم العاملي

للشرعية والقانون الدوليني، وتأكيدا على التزام اجملتمع الدويل 
د شعار لالستهالك اإلعالمي الدولتني حىت ال يبقى جمر  حبل

  .الدبلوماسية والسياسي واملماطالت

 ومن هنا، سنظل يف جملس النواب، ويف الربملان املغريب،
طين بنفس سنظل يف املغرب مع فلسطني ويف أفق نضاهلا الو 

سيظل موقفنا الوطين . وحكومة وشعبا االلتحام الوحدوي، ملكا
 والثقافية واحلقوقية بإمجاع املكونات السياسية واالجتماعية

سنظل مع فلسطني،  ،ومهما تعددت املرجعيات، واألهلية
استقالل فلسطني، مع كرامة شعبنا العريب  سنظل مع

ف، القدس الشري الفلسطيين، مع بناء دولته الوطنية، وعاصمتها
 .اهلل وبركاته والسالم عليكم ورمحة

شكرا لكم، الكلمة اآلن للسيد الدكتور حممد الشيخ 
 .د اهلل، رئيس جملس املستشارينبي

 :السيد محمد الشيخ بيد اهلل رئيس مجلس المستشارين
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 زمالئي البرلمانيين والبرلمانيات المحترمات والمحترمين،
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 بيت مال القدس،السيد الممثل 
ة الشعب ندالسادة أعضاء الجمعية المغربية لمسا

 الفلسطيني،
 السيد سفير دولة فلسطين الشقيقة،

 السادة والسيدات األفاضل،
شكلت صور القتل والدمار والتخريب وأشالء 

الذين يقطعون إربا إربا بالدبابات والطائرات  ،األطفال
 الذي استهدف ريبشكلت مع التخ ،واألسلحة الفتاكة

شهادة  ،البىن التحتية األساسية يف غزةو املدنيني وممتلكاهتم 
جديدة ومتجددة على سياسة العجرفة والعربدة واإلبادة 
اجلماعية اليت ينهجها العدو الصهيوين يف حق الشعب 

قدرة شعب  ،كما أكدت مرة أخرى  .الفلسطيين بغزة اجلرحية
أعزل على إذكاء روح املقاومة والصمود يف وجه آلة عسكرية 

اليت تكالبت  ،بصوارخيها وطائراهتا ومروحياهتا ودباباهتا ،عمياء
 .انطالقا من األرض واجلو والبحر ،على غزة

للتعبي  ،هذه اجللسة االستثنائية يف فواليوم وحنن نق 
العدوان الصهيوين عن سخطنا وإدانتنا الصارمة والقوية هلذا 

األرواح الطاهرة  ،فإننا نستحضر أوال وقبل كل شيء ،اإلجرامي
من أطفال أبرياء ونساء مكلومات وشيوخ  ،لشهداء لفلسطني
الذين شكلوا اجلزء األكرب من ضحايا إرهاب  ،يف آخر أعمارهم
ونرتحم على أرواحهم الطاهرة ونطلب من اهلل  ،الدولة اإلسرائيلية

الشفاء العاجل للمصابني واجلرحى  -درتهجلت ق-العزيز 
كما ننتهز هذه الفرصة لنحيي القرار الذي   .رب لذويهمصوال

 ،اختذه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده
والقاضي بنصب مستشفى عسكري ميداين لفائدة الفلسطينيني 

كمبادرة إنسانية نبيلة تعكس   ،ضحايا العدوان الصهيوين احلايل
امللكي املستمر للشعب  حد أوجه الدعمأ

 .للتخفيف من آالمه وتضميد جراحه...الفلسطيين

 ،السيداتو  حضرات السادة
ليست هذه هي املرة األوىل اليت تعرب فيها خمتلف شرائح 
وقوى ومؤسسات اململكة املغربية عن وقوفها إىل جانب الشعب 

وقبلها  ،الفلسطيين البطل، فقد ترمجت مسية أمس األحد
دعم  ،املسيات الوطنية والشعبية على امتداد العقود املاضية

الشعب املغريب املستمر للقضية الفلسطينية وإدانته لعمليات 
كما   .والعقاب اجلماعي للشعب الفلسطييناإلبادة اجلماعية 

وجد ذلك ترمجته أيضا يف املواقف واألدوار اليت اطلع هبا 
 ،ومركزيات نقابية وجمتمع مدين ملكا وحكومة وأحزابا ،املغرب
القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب عدالة لنصرة 

 .الفلسطيين يف بناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف
على  ،كلنا نتذكر مبادرة إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي  

والدور  ،والتئام ذلك يف بالدنا ،خلفية إحراق املسجد األقصى
املغرب لالعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية   الذي قام به

ويف زمن كان فيه  ،كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيين
فضال  ،التكالب على املس باستقاللية القرار الفلسطيين يف أوجه

عن الدعم السياسي واملادي والدبلوماسي وغيه من املبادرات 
منها على و  ،اليت قدمتها بالدنا دعما لكفاح هذا الشعب األيب

سبيل املثال مرة أخرى مبادرة بناء مطار غزة الذي دمره العدوان 
واغتياله أي اغتيال  ،الصهيوين الغاشم يف هجومات سابقة

دعم صمود املقدسيني  ،كذلك  .وهو يف عنفوان شبابه ،املطار
طلع به بيت مال القدس وراعيه صاحب اجلاللة امللك ضالذي ي

 . حممد السادس نصره اهلل
ويعترب تضامن الشعب املغريب الواسع والتلقائي واملستمر 
دليل آخر على أن القضية الفلسطينية ال زالت وستبقى حاضرة 

على كافة  ،يف صدارة انشغاالت واهتمامات الفاعلني املغاربة
منغرسة يف وجدان الشعب املغريب من  ،املستويات واألصعدة

 . طنجة إىل الكويرة
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 ة،حضرات السيدات والساد
رغم اجملهودات احملمودة لوقف  ،إن املنتظم الدويل

مطالب أكثر من أي وقت مضى بتكثيف  ،العدوان على غزة
إجراءات حلماية الشعب قرارات و من جهوده واختاذ الالزم 

الذي  ،الفلسطيين من القتل والتقتيل املتجدد والدمار املستمر
ومتابعة  ،ةتقرتفه ماكنة املوت واخلراب اإلسرائلية والصهيوني

احلرب إىل العدالة الدولية كما وقع ذلك يف أماكن  يوتقدمي جمرم
 . أخرى

وعلى اجملتمع الدويل أن يعمل على ضمان حق الشعب 
بالتمتع حبقوقه التارخيية والوطنية  ،الفلسطيين يف العيش الكرمي

وفقا ملا أقرته  ،القدس الشريف ااء دولته املستقلة وعاصمتهنوب
 .ادرة عن املؤمتر الدويل يف هذا اجملالالقرارات الص

هذا هو املدخل الوحيد واألوحد الستتباب السلم  
ومتكني شعوهبا من  ،واالستقرار يف املنطقة ويف العامل واألمن

وهو ما تنتظره طبعا األجيال  ،العيش يف أمن ووئام وتعاون
 .الصاعدة بفارغ الصرب

نعترب أن هذا العدوان  ،فإننا مرة أخرى ،لذلك 
الصهيوين اإلجرامي املتعجرف الذي اقرتفته القوات اإلسرائلية 

 ،يف ظرف تشهد فيه املنطقة حتوالت متسارعة وملتهبة ،الغامشة
يهدف إىل تركيع وجتويع أهايل غزة الصامدين وتغذية احلملة 
االنتخابية اإلسرائلية وإجهاض كل حماولة إلحالل السلم واألمن 

 .نطقةيف امل
من  ،لقد كان اجلواب الفلسطيين يف مستوى التحدي 

 ،فإننا من هذا املنرب ،وهبذه املناسبة .خالل الصمود واملقاومة
نناشد زعماء وقادة الفصائل الفلسطينية أن تعمل وبدون تأخر 

ملواجهة العدو وما حياك ضد الشعب  ،لتوحيد صفها وبسرعة
وهذا هو أول  ،الطغيانالفلسطيين يف خمتربات العدو والظلم و 

جواب الذي تنتظره الشعوب العربية واإلسالمية وتنتظره كذلك 

بل ويعمل  ،القوى احملبة للسالم يف العامل والذي خيشاه العدو
 . جاهدا وباستمرار وعلى عدة األصعدة لنسفه وإفشاله

 حضرات السادة والسيدات،
 ،إننا ندعو كذلك كل القوى احملبة للسالم والعدل

حرك بسرعة وبفاعلية إليقاف اإلبادة املستمرة على الشعب للت
حقه يف و محاية ممتلكاته وتارخيه وحضارته و  ،الفلسطيين الصامد

وضمان حقوقه يف بناء دولة مستقلة  ،العيش يف أمن وسالم
 .وعاصمتها القدس الشريف

ولنا اليقني أن التحرك السياسي اجلاري حاليا سيحقق  
رب احلايل ننو  66ليكون تاريخ  ،الدويلأهدافه حلشد الدعم 

والذي يوافق اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين 
ة األمم ظي يل فلسطني عضويتها يف حنليكون موعدا ل ،الصامد
 .املتحدة

ستلزم إدراك ي "الربيع العريب"إن ما اصطلح عليه ب 
ضرورة وضع حد لسياسة الكيل مكيالني يف حق الشعب 

والتغاضي عن اجلرائم احلربية واجملازر اليت ترتكب يف  ،الفلسطيين
حقه من قبل القوة الصهيونية دون التحرك املطلوب من املنتظم 

 .الدويل
 ،فإن الربملان املغريب مبجلسيه ،ويف هذا اإلطار 

سيواصل خطواته يف املنتديات الدولية واإلقليمية خلدمة هذا 
لقضية الفلسطينية اهلدف وحشد الدعم يف كافة الواجهات ل

 .العادلة
حتية منا ألبناء الشعب الفلسطيين الصامد  ،وأخيا 

الذين يقفون بصالبة وشجاعة وعزمية  ،وحتية لكل أبنائه األحرار
 .أمام مهجية العدوان اإلسرائيلي الغاشم وغطرسته ،وإميان قوي

أشد على أيديهم الطاهرة وأحيي شجاعتهم وأترحم على  وإنين
وأؤكد هلم أن الشعب املغريب كان  ،شهدائهم األبرار مرة أخرى

وظل وسيبقى جبانب فلسطني احلبيبة العزيزة من أجل اسرتجاع 
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وفقا لقرارات األمم املتحدة والشرعية  ،حقوقها العادلة واملشروعة
دولة الفلسطينية املستقلة حىت يتحقق النصر وبناء ال ،الدولية

 .وعاصمتها القدس الشريف
وفقنا اهلل مجيعا يف نصرة القضية الفلسطينية والسالم  

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 : السيد الرئيس 

 .نعم، سفي دولة فلسطنيكلمة اآلن للسيد ال
 :نور الدين مضيان  السيدالنائب 

شهداء فلسطني وغزة  قراءة الفاحتة ترمحا علىأطلب الوقوف ل
 .باخلصوص

ُد لّلِه َربِّ الحَعاَلِمنيَ   بسم اهلل الرمٰحن الرحيم  مح  احلَح
ـِن الرَِّحيمِ   ينِ   الرَّمحح ِم الدِّ ِإيَّاَك نـَعحُبُد وِإيَّاَك   َمـِلِك يـَوح

َتِعنيُ  سَتِقيمَ   َنسح
ُ
ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت   اهِدنَا الصِّرَاَط امل

غُضوِب َعَليِهمح َوالَ الضَّالِّنيَ  َعَليِهمح 
َ
 .آمني  َغِي امل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني  
 .واحلمد هلل رب العاملني

 .صبح سفي دولة فلسطنيكلمة للسيد أمحد 
 : السيد أحمد صبح سفير دولة فلسطين

والصالة والسالم على أصدق  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .المرسلين

 السيد رئيس مجلس النواب،
 السيد رئيس مجلس المستشارين،

 السيد رئيس الحكومة،
 السادة الوزراء،

 السيد ممثل وكالة بيت مال القدس الشريف،
 السيد رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني،

 وفلسطين،السيد رئيس مجموعة العمل من أجل العراق 

 السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان المغربي،
 السيدات والسادة الضيوف،

 السيدات والسادة رجال ونساء اإلعالم،
 .عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته السالم

وللمرة الثانية خالل  ،يشرفين أن أقف بينكم هذا املساء
ألعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا هلذه الوقفة املغربية  ،هذا العام

اليت احتضنت وال تزال قضية  ،األصيلة املبدئية الدائمة والدافئة
 ،وليكن شكري األول إىل جاللة امللك حممد السادس .فلسطني

الذي بدأ العمل من خالل املستشفى العسكري امليداين يف غزة 
أكانوا جرحى العدوان  ،باستقبال مرضى فلسطينني ،منذ السبت

هلذه اخلطوة اليت  فكل الشكر والتقدير ،أم كانوا مواطنني عاديني
ر للمغرب الذي ما فتئ يعمل والشكر التقدي...جاءت يف وقتها

من  ،من خالل جملس األمن خاصة واألمم املتحدة عامة جبد
  .فلسطني صرةأجل ن

كان املغرب سباقا يف   ،فكعضو عريب يف جملس األمن
وهو اآلن يتصدر  ،جملس األمن على حتمل مسؤولياته ثح

 اجلهود من أجل أن يتقدم وضع فلسطني وتتعزز مكانتها إن
عندما تصوت اجلمعية العامة لألمم  ،شاء اهلل يف اخلميس القادم

عطائها وضعية الدولة إب ،املتحدة على وضعية متقدمة لفلسطني
  .عضوالالغي 

يف كل املدن  ،موصول لكل مغربية ومغريب شكرالو 
ح ا رو أالذي قرأ الفاحتة على  ،والقرى واألرياف يف املغرب

شاشات التلفزيون ليى العدوان اهلمجي  مأما سمرالشهداء أو ت
اإلسرائيلي على غزة أو تظاهر أو وقف تضامنا مع غزة 

الرمسي والشعيب  فالشكر للمغرب قاطبة على موقفه .وفلسطني
ائة وسبعة وستني شهيدا سقطوا والرتحم على م ،لنصرة فلسطني

رع إىل اهلل عز ضون ،يف هذه اهلجمة اجلديدة إلسرائيل على غزة
وجل أن يشفي جرحانا األلف ومائتني وعشرين جرحيا يف هذا 
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وكل التقدير والشكر هلذه األمة اليت تفجرت  ،اهلجوم على غزة
بوقفة رمسية وشعبية  ،طاقاهتا يف الدفاع عن فلسطني وعن غزة

متنا ألتعرب مرة أخرى على أن الطاقات الكامنة يف  ،مسبوقةغي 
ن تكون خي أأن حتدث الفرق و  ،إذا ما أحسن استغالهلا ،قادرة

نصي لفلسطني لتقصي أمد املعاناة وحتقيق احلقوق الوطنية الثابتة 
 .لشعبنا الفلسطيين

إن هذا العدوان اإلسرائيلي على غزة، أيتها األخوات،  
قد كشف مرة أخرى عن حقائق كنا نعرفها وكنتم  ،أيها اإلخوة

أوهلا بأن هتميش  ،ولكن املهم أن ننوه هبا من جديد ،تعرفوهنا
خالل أشهر  ،فكان هناك إعالم .قضية فلسطني غي ممكن

يقول بأن الربيع العريب واالنتخابات األمريكية وأزمة  ،مضت
جعل العامل ال  ،با املالية وغيها من األزمات اإلقليمية ودوليةو أور 

فعادت فلسطني  ،وكأن العامل ال يتأثر إال بالدم ،يهتم بفلسطني
على  يوم األول لعدوان إسرائيل اجلديدلتتصدر األحداث منذ ال

تزال القضية األقدم على  ألن القضية الفلسطينية بقيت وال ،غزة
أجندات العامل واليت تعين أهنا تتطلب حال عادال ودائما وسريعا 

 .جملتمع الدويلا من قبل
فقد  ،بأن الوحدة هي طريق النصر ،أما احلقيقة الثانية 

توحد الفلسطينيون منذ الطلقة األوىل العدوانية اإلسرائيلية على 
فتوحد  ،فقد انتفضت الضفة الغربية والقدس وصمدت غزة ،غزة

وحدها وأن اهلجوم لطينيني باعتبار أن غزة مل هتاجم الفلس
ية على عبحلماس على فتح أو للجبهة الشاإلسرائيلي مل يكن 

فلسطيين هجوما إسرائيليا دمويا على كل  بل كان ،الدميقراطية
فالوحدة   ،وعلى كل الفلسطينيني قد توحدوا يف مواجهته وصده

والوحدة اليت نتوجه إليها اليوم إىل األمم  .كانت طريق النصر
دة ألن الوحدة والوح ،املتحدة يوم اخلميس هي نفس الوحدة

 .االحتالل ءهناإفقط هي الطريق األقصر للنصر و 

فأن بقاء الوضع القائم كما تريده  ،أما احلقيقة الثالثة 
إسرائيل تريد من كل ما تقوم  .بل مستحيل ،إسرائيل غي ممكن

من  ،من ال سلم وال حرب ،به أن حتافظ على وضع قائم
غي لتطيل أمد احتالهلا ولت ،من هدنة وعدوان ،عدوان وهدنة

الواقع على األرض ولتهود القدس ولتكمل بناء اجلدار وتكمل 
حىت ال يكون هناك أرض يتم التفاوض عليها  ،بناء االستيطان

 .الحقا
حنن نقول بأن العدوان األخي قد أثبت بأن  ،هلذا 

الوضع القائم ال ميكن أن يستمر وال ميكن إال أن تتغي قواعد 
مهيتها هامة وأن صد العدوان اهلدنة على أ لنقول بأن ،اللعبة

 ،واالنتصار عليه هام وهام جدا وأن الصمود هام وهام جدا
ولكن األهم من كل ذلك هو أننا نناضل إلهناء االحتالل 
اإلسرائيلي برمته وليس  التعايش معه اليوم والسكوت عنه غدا 

االحتالل وإقامة إهناء املطلوب أن  ،أو هدنة معه بعد الغد
شاء  ينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف إنالدولة الفلسط

 .اهلل
أما تلك الدول اليت عادت لتظلم الفلسطينيني مرتني  

بأن إلسرائيل   ،عندما رددت تلك املقولة املغلوطة ،يف آن واحد
وكأن إلسرائيل احلق يف الدفاع عن  ،حق الدفاع عن نفسها

لغزة وكأن  احتالهلا وكأن إلسرائيل احلق يف الدفاع عن حصارها
وهذا غي  ،إلسرائيل احلق بأن تبقى دولة فوق القانون الدويل

فليس من املمكن  ،ممكن وهذا غي مفيد حىت إلسرائيل نفسها
أن نقبل بأن تبقى إسرائيل عليها حصانة على كل ما ترتكبه من 

بأن يعود اجملتمع الدويل  ،هذا وقت ووقت مهم .جرائم
ليحاسب إسرائيل على كل ما تقوم به يوميا من جرائم حبق 

عندما أقول بأن تلك  ،ولعلين ال أذيع سرا .الشعب الفلسطيين
الدول اليت حتاربنا عندما نذهب اخلميس القادم إىل اجلمعية 

 ،أخشى ما ختشاه ،العامة لألمم املتحدة لتعزيز مكانة فلسطني
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سطني عضوا يف حمكمة اجلنايات الدولية وتصبح أن تصبح فل
رب اإلسرائيليني قانونيا يف كل احلقادرة على أن تطارد جمرمي 

ويصبح القائد اإلسرائيلي السياسي أو العسكري يفكر  ،مكان
وهذا هو  ،يتجه هبا إىل أي مكان ةطائر  لمرتني قبل أن يستق

ف  إال وال خيا ،هذا احتالل ال خيجل وإمنا خياف .املطلوب
معركتنا  كسباعي لناملس عندما نفجر طاقاتنا وأن نتحرك بكل

 .يف إهناء االحتالل  وحماكمة جمرمي احلرب
كل ما أستطيع أن أقول لكم هبذه األمسية، أيتها   
أيها اإلخوة، بأننا شعب يؤمن باهلل سبحانه وتعاىل  ،األخوات

درنا أن وحنن يف أرض الرباط ونعرف أن قضاءنا وق ،إميانا عميقا
ولكن لنا ثقة وأمل  ،نكون يف املقدس ويف أكناف بيت املقدس

بأننا  ،وإميان كبي بأمتينا العربية واإلسالمية وبأصدقائنا يف العامل
ليس فقط العدوان على غزة  ،نستطيع ونستطيع فعال أن نكسر

بل إهناء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة  ،وإهناء احلصار على غزة
 .نية املستقلةالدولة الفلسطي

من ملكه  ،من مشاله إىل جنوبه ،شكرا للمغرب قاطبة 
 ،ملمثلي اجملتمع املدين ،لربملانييه ،إىل حكومته وأحزابه السياسية

من كل فلسطيين وفلسطينية والسالم عليكم  ،لكل مواطن مغريب
 . ورمحة اهلل وبركاته
 : السيد الرئيس

 حضرات السيدات والسادة، 
كلمة لألغلبية   ،كلمتني باسم جملس النوابسنتابع اآلن  

 .مث كلمة واحدة باسم جملس املستشارين  ،وكلمة للمعارضة
الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم السيد نور الدين  

تفضلوا السيد النائب  ،مضيان باسم األغلبية يف جملس النواب
 . احملرتم

رئيس الفريق االستقاللي  ،النائب السيد نور الدين مضيان
 : للوحدة والتعادلية، باسم األغلبية

صلى اهلل وسلم على أشرف و  بسم اهلل الرحمن الرحيم
  .المرسلين

 السيد رئيس مجلس النواب، 
  السيد رئيس مجلس المستشارين،

 السادة الوزراء، 
 السيد السفير، 

 السيدات والسادة البرلمانيون، 
  الحضور الكريم،
 ،باسم فرق األغلبية مبجلس النواب أن أحتدثيسعدين 

يف هذه اجللسة اخلاصة اليت يعقدها الربملان للتضامن مع الشعب 
 ،الذي استفاق على هجمة مهجية جديدة ،الفلسطيين الشقيق

ديدة تنضاف وعلى جمزرة ج ،ضحاياه سكان غزة األبرياء العزل
كيان بىن ك  ،لمجازر اإلسرائيلية األخرىلإىل احلصيلة الثقيلة 

مشروعيته القومية على سفك الدماء واسرتخاصها على مرأى 
 .ومسمع من العامل

بكل  ،نعقد هذه اجللسة مباشرة بعد مسية التضامن
اليت حج إليهما آالف املغاربة صباح  ،من الرباط والدار البيضاء

للمشاركة يف مسية نصرة  ،البارحة من خمتلف ربوع اململكة
 .الغاشملتنديد بالعدوان اإلسرائيلي الشعب الفلسطيين وا

نعترب هذه اجللسة أبسط ما ميكن أن نقدمه هلذا  
ألننا عندما نساند  ،الشعب األيب من أشكال التضامن املطلق

 ،فإننا نساند قضيتنا العربية اإلسالمية األوىل ،الشعب الفلسطيين
فحسب وإمنا إميانا منا أوال بعدالة  ،ليس بوازع ديين أو قومي

ومناهضة للظلم والعدوان ،لقضية الفلسطينية من جهة ا
 .واالحتالل من جهة أخرى

لقد حان الوقت لنفكر مجيعا يف صيغ جديدة ملواجهة  
ما تقوم به إسرائيل من تقتيل وتنكيل يف حق الشعب 

يف احملافل الدولية وفضح  امن خالل التضييق عليه ،الفلسطيين
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قرارات دولية منددة  البشعة والعمل على استصدار اجرائمه
قرارات هتدف إىل عزل الكيان الصهيوين  ،بتلك األفعال واجلرائم

 .عن اجملتمع الدويل
يف حلظة تعالت فيها األصوات  ،لقد حان الوقت أيضا 

أن  ،الدولية وتوالت االستنكارات وتعاقبت مواقف الشجب
الشعوب العربية واإلسالمية يف صف واحد وكافة  تتكتل

لتدين هذا اإلجرام يف حق  ،الشعوب التواقة للحرية والسالم
شعب أعزل ولتقف يف وجه الغطرسة الصهيونية الظاملة مبختلف 

وأن تدفع باملنتظم الدويل  ،الصيغ السياسية واالقتصادية والثقافية
الشعب  ليفرض على الكيان الصهيوين املغتصب حلقوق

وأال  ،الفلسطيين عقوبات اقتصادية وجزاءات من نوع آخر
يكون التطبيع العريب اإلسالمي مقنعا قد يزيد من جور احملتل 

 .الغاشم
 السيد الرئيس،

إن املغرب بقيادة جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل 
ما فتئ يناصر الشعب الفلسطيين ويدافع  ،رئيس جلنة القدس

مبا تقوم به  ومل يرتدد يف حلظة بالتنديد ،هعن مشروعية قضيت
دينها بقوة يف كل يويشجبها و  ،إسرائيل من جتاوزات خطية

 .احملافل اإلقليمية واجلهوية والدولية
 ،على موقف املغرب الثابت ،ونؤكد من هذا املنرب 

يف مواصلة نضاله من أجل الدفاع عن  ،ملكا وحكومة وشعبا
 ،كما نسجل باعتزاز كبي  .عدالة القضية الفلسطينية املقدسة

املبادرة امللكية ببناء مستشفى ميداين مغريب يف قطاع غزة 
 .للتخفيف على األقل من معاناة السكان وتضميد جراحهم

 السيد الرئيس،
 السادة الرؤساء،

ومات واملنظمات إننا نناشد املنتظم الدويل واحلك
رك الفاعل لنصرة القضية حواالحتادات الربملانية إىل اإلسراع بالت

ليس بالتنديد والشجب فقط أو استصدار البيانات  ،الفلسطينية
صيغ البل بالدفاع بكل  ،اخلطابية املنمقة والشديدة اللهجة

القانونية املتاحة عن عدالة هذه القضية ونصرهتا والضغط على 
ا الوضع ذدة  لتتحمل مسؤوليتها التارخيية يف إهناء هاألمم املتح

 ـاإلنساين كما أهنته يف أماكن خمتلفة باسم الشرعية الدولية
ومتكني  ،لقراراهتا عصيا االنواسرتداد احلقوق ألهلها وضرورة 

الشعب الفلسطيين من حقوقه كاملة ويف مقدمتها حقه املشروع 
لسيادة وعاصمتها يف إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة ا

 .القدس الشريف
اهلمجية على  ةاإلسرائيلي ةبشدة اهلجم نندي ذإننا وإ 

مشروط مع الشعب الان غزة ونعلن تضامننا املطلق والسك
كافة الفصائل الفلسطينية إىل توحيد   ندعو ،الفلسطيين البطل

حىت تتمكن مواجهة االحتالل  ،صفوفها وجتاوز خالفاهتا
باعتبار أن  ،اإلسرائيلي اجلائر وهي أكثر صالبة وأمسع صوتا

ط رد متويه وخدعة ضمن اخلطاهلدنة املوقعة بني الطرفني تبقى جم
واملؤامرات اإلسرائيلية اليت تريد من خالهلا ربح الوقت إلراقة الدم 

 .الفلسطيين من جديد
واملعارضة كذلك غلبية كفرق األ  ،نا مجيعا أن نسخرعلي 

نسخر أدواتنا  أن ،مكانبكل  ،وكافة القوى احلية احملبة للسالم
الدبلوماسية الربملانية للدفاع عن قضية فلسطني لدى املنظمات 

لك بتوفي ذو  ،دول الشقيقة والصديقةالواهليئة الدولية وبرملانات 
ينيني واختاذ كل املبادرات مزيد من الدعم إلخواننا الفلسط

والقصف  لكينالتقتيل والت عاجل حلملةة بوضع حد نيملقا
أطفاال  ،اجلماعية اليت تستهدف الشعب الفلسطييناإلبادة و 

 .وشيوخا ورجاال ونساء
إال أن نرتحم مجيعا على شهداء  ،وال يسعنا يف األخي 

إجالل على و  احلرية وأن حني أبطال فلسطني حتية وإكبار
رحم اهلل شهداء غزة وكل  .يةصمودهم يف وجه الغطرسة الصهيون



 

 

11 

11 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل  "الشهداء الفلسطينيني 
 .صدق اهلل العظيم "حياء عند ربهم يرزقونل أ ب ،اهلل أمواتا
 ،عزاءنا الصادق إلخواننا الفلسطينيني يف كل مكان 

وال نقول لكم  ،ئة يف فلسطني العزيزةعبومزيدا من الصمود والت
منوا اصبروا  آيأيها الذين  "إال ما قال احلق سبحانه وتعاىل 

عاشت  "ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تف لحون  اوصابرو 
كل الفلسطينيني للسكان غزة و  نصرني حرة أبية والفلسط

عليكم ورمحة اهلل تعاىل  ستضعفني يف كل العامل والسالماملو 
 .وبركاته

 :السيد الرئيس
حتضر بيننا  هأنعلى علمت اآلن ، شكرا للسيد النائب احملرتم

 اوسبق للمجلس أن حيامه ،ن من الربملان اجلزائريان برملانيتانائبت
ه اجللسة ذأرجوا منهم حيث أن ه ،سابقا خالل جلسة األسئلة

فأطلب منهما أن  ،حيضر بيننا عدد من الضيوف الغي الربملانيني
 .نلسوا مع زمالءهبنا يف القاعة ليج ايلتحق

جملس النواب للسيد الرئيس عبد يف ملعارضة باسم االكلمة اآلن 
 .اللطيف وهيب

النائب السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصلة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :والمعاصرة، باسم المعارضة

  .المرسلين شرفلصالة والسالم على أوا
 ، الرئيسان السيدان

 السيد رئيس الحكومة المحترم، 
 السادة الوزراء، 

 السيد سفير دولة فلسطين، 
 السادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجن، 

 ، السادة النواب والنائبات
 السيدين الرئيسين للجمعيتين الداعمتين لفلسطين، 

 السادة الحضور، 

  عن الجزائر، النائبتان السيدتان
نلتقي مرة أخرى باسم فرق املعارضة لنعلن مساندتنا 

حيث  ة،لشعب الفلسطيين يف حمنته األخي روط لودعمنا الالمش
ر وآالته احلربية الغامشة ذيواجه مرة أخرى العدوان الصهيوين الق
هل نلتقي لنتباكى أو  .واملغرتة بالصمت الدويل وخاصة العريب
ر املطاف ميوت آخ يفلنسجل موقفا سياسيا أو خطابيا و 

وحنن نلقي كلمات  .وتقتل النساء ويباد شعب بكامله ،األطفال
غي أهنا ال  ،وندبج مجال بكل حروفها األلف وصفحاهتا املاليني

تنقذ طفال فلسطينيا من رعونة رصاصة صهيونية ولن تكف 
الدولة الصهيونية عن غطرستها ومتاديها بشكل ممنهج يف ممارسة  

 ،على احلق وضدا على القانون الدويلكل أشكال العنف ضدا 
 ءومع جمي .الذي وظفته هي نفسها لبناء تاريخ كياهنا الصهيوين

بأن ذلك سيحدث  ،مبا فيه حنن ،عتقد اجلميعا ،الربيع العريب
دعما سياسيا ومحاسيا وكذلك منعطفا جديدا يف تاريخ الدولة 

نهك ته يولكن وجدناه كسابق ،العربية اجتاه القضية الفلسطينية
فننهزم  ،ر فيه اخلطوات األوىل حنو الدميقراطيةصادفيه احلريات وت

ويظل األطفال داسون  ،يوميا أمام حقيقة أنفسنا وطبيعة مواقفنا
حتت اآللة العسكرية اإلسرائيلية واحلجارة بني أناملهم الصغية 

يسفهون هبا شعارات العامل حول واجب  ،اجلميلة أو الربيئة
 دميقراطية اليت مل نروتسويق ل ،اية املدنينياحرتام احلقوق ومح

ماذا حنن فاعلون والكل يعاين  .من الشعارات ال بعضإمنها 
وحنن جنتهد يف رفع  ،التقتيل والتشريد واالستيطان والقمع

بل  ،الشعارات والتهديد بالويل وقرع الطبول دون إعالن احلرب
ليس إن الذي دمر فلسطني  ؟ ومنهمكون يف خماصمة أنفسنا

 ،بل طعنات االنقسام الفلسطيين نفسه ،فقط رصاصة الصهاينة
أطفاهلا احلجارة  أضعف مقاومة الشعب ونزع من أياد الذي

فانقسام القرار السياسي  .لصهيونيةلوترك األمهات سبايا 
 ،املختزلة يف جزر سكنية ،الفلسطيين وما تبقى من ترابه وسيادته
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شباب ورجال نساء و  توجيه طعنات قاتلة يف ظهرعن  مسئول
الذي نادينا مجيعا من أجل حتريره  ،وشيوخ هذا الشعب

علما أن رصاصة االحتالل  ،وانقسمنا يف طريقة مواجهة العدو
خترتق االختالف الفلسطيين وتتعداه لتغتال كل من يقاوم إرادهتا 

فهي ال حتاور الفلسطينيني يف  .وحها التوسعيماالستيطانية وط
 ،تدمرهم يف صميم وجودهم ويف عقر دارهمولكنها  ،انقسامهم

 .ويف توظيف سافل لتناحرهم
يف حني أن  ،من اجلرمية أن خنتلف حول طريقة املوت 

 ،سواء أكان يف الضفة أو يف غزة أو نابلس أو القدس ،الشهيد
وهو ذلك  ،فإن مقاومته ستظل فلسطينية وحدها والقاتل واحد

لنا أن خنتلف حول  ويبقى .ءهمراو املتغطرس الصهيوين ومن 
أما الشهيد فقد  ،طريقة الدفن أو خنتلف حول طريقة البكاء

عن االختالف  ،لءكثيا من األحيان نتسا  .رحل تاركا وراءه
 لكأن قدرنا أن نغتال بعضنا واغتيال حقنا يف أم  ،املدمر لقدراتنا

 .الوفاق بيننا من أجل أطفال فلسطني
يبني عربيا وحقوقيا قر  ،وحنن يف املغرب بعيدين جغرافيا 

وإسرائيل تنتهك اتفاقيات اجلنود األربعة  ،وأخالقيا من فلسطني
سنة ل جنيفوكذلك قوانني  ،72سنة لباريس إعالن و  16عام ل

وكلها  ،وغيها من نصوص القانون الدويل 1672و 1121
 .جرائم إبادة وجرائم حرب ضد اإلنسانية

 أيها السادة،
على كرسي يف جملس  لساهل تدركون أن املغرب ج

األمن ؟ فلنمثل على األقل تلك الكرامة العربية هبذا اجمللس، ألن 
 ،هذا اجمللس له احلق يف اإلحالة على احملكمة اجلنائية الدولية

مواجهة اجلرائم  وكنا ننتظر من بلدنا أن يتقدم باقرتاح قرار يف
ارتأى االكتفاء بدعم املظاهرات ورفع  ولكنه ،الصهيونية

أمسينا نبتعد مسافة تلوى أخرى حنو واجبنا  ،وهكذا .اراتالشع

تفرجني دون حراك موفضلنا اجللوس ساكتني  ،الفلسطيين العريب
 .اللهم من بعض املظاهرات

على املغرب اليوم أن يعرتف أنه على عاتقه مسؤولية  
بإحالة ملف  ،تارخيية يف تقدمي مشروع قرار إىل جملس األمن

وما تضمنه هذا اهلجوم من  ،نية يف غزةإجرام الدولة الصهيو 
 .وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب...جرائم اإلبادة اجلماعية

استنادا على التقريب السابق  ،على احملكمة اجلنائية الدولية
اليت تأسست من طرف جملس األمن يف  ،للجنة تقصي احلقائق

جوم أثناء اهل عائظالسنوات السابقة وعلى ما مت ارتكابه من ف
األخي على غزة واخلليل ورام اهلل دون أن ننسى ما ارتكبه 

 ،كثر من عقد من الزمنأيف  ،الصهاينة يف حق هذا الشعب
 .وهي جرائم ال تعرف التقادم وفقا للقانون الدويل

كأن هذا الشعب قدره أن يكون أكثر الشعوب تعرضا   
احملتل الصهيوين سيظل يقرتف هذه ف ،للظلم يف تاريخ اإلنسانية

اجلرائم وهو مدرك أن العجز الذي يعانيه القرار األممي الدويل 
من خالل االكتفاء باملظاهرات  ،معزز بالدعم العريب له

 ،حني إهناء للوجود الفلسطيين سيظل ساريا إىل .والشعارات
ق فيه ثولكن إرادة هذا الشعب الذي ن ،إنسانيا وجغرافيا

لن  ،ياله املتالحقة على االستمرار يف الوجودوتصميم أج
تستسلم للغطرسة الصهيونية وسيظل واقفا كأشجار الزيتون 

 .ومنبعثا من الرماد كطي الفنيق
 أيها السادة،

بإصدار توصية للحكومة  إننا نقرتح على جملسكم املوقر
بإحالة امللف على ..لس األمنجملتقدمي مشروع قرار ب ،املغربية

لعل التاريخ يسجل أننا قررنا أن نكون  ،جلنائية الدوليةاحملكمة ا
ة جاللة و عمليني وأن خنطو خطوة أخرى إىل األمام بعد خط

وكم كنا نتمىن أن يكون املغرب عضوا منخرطا يف  .امللك يف غزة
ليصبح صاحب القرار يف حتريك الدعوة العمومية  ،هذه احملكمة
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استصدار قرار  دون احلاجة إىل م،الدولية ضد الصهاينة ودولته
 .لس األمنجمل

وألن تونس وألن األردن من املنخرطني يف اتفاقية روما  
فإننا ندعوهم  ،للمحكمة اجلنائية الدوليةئة املنش 6116لسنة 

من هذا املنرب إىل حتريك الدعوى مباشرة لدى الوكيل العام 
يف الدفاع  مما مينحنهم الشرف الدويل ،للمحكمة اجلنائية الدولية

 .عن حق شعب يف األمن واحلرية واالستقالل والوجود
 ،إنه دفاع عن احلق يف الوجود وعن وجود احلق نفسه 

 نيف زم ،ا مينح ذلك معىن قانونيا وسياسيا للكرامة العربيةمب
من خالل استعمال للقانون الدويل وللمؤسسات  ،الربيع العريب

 .اجلنائية الدولية
أن تصبح فلسطني عضوا كامال  ،يف انتظار كل هذا 

وأمتىن  ،باألمم املتحدة لتقوم بنفسها يف حماكمة اجملرمني الصهاينة
 ،أن يتم ذلك بعد جلسة اخلميس باجلمعية العامة لألمم املتحدة

 هذا االستحقاق األممي ونطالب املغرب أن يساند فلسطني يف
 .التارخيي وشكرا لكم والسالم عليكم

 :السيد الرئيس 
يلقيها علينا السيد املستشار  ،الكلمة اآلن جمللس املستشارين

 .احملرتم السيد حممد دعيدعة، فليتفضل مشكورا
 :المستشار السيد محمد دعيدعة 

 السيد رئيس مجلس النواب،
 السيد مجلس المستشارين،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيد سفير دولة فلسطين،

 السيد ممثل وكالة بيت مال القدس،
 يد رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني،الس

 السيد رئيس مجموعة العمل من أجل العراق وفلسطين،
 السيدات والسادة البرلمانيين،

 أيها الحضور الكريم،
أتشرف يف هذه اللحظة التارخيية بتناول الكلمة باسم 

أغلبية  ،مجيع الفرق واجملموعات الربملانية مبجلس املستشارين
تعكس وحدة الشعب  ،عارضة، يف كلمة واحدة وموحدةوم

املغريب اجتاه القضية الفلسطينية مبختلف مكوناته السياسية 
 .والنقابية واحلقوقية والنسائية والثقافية

 أيها السادة والسيدات،
لقد عاش الشعب الفلسطيين يف اآلونة األخية على 

حيث أقدمت اآللة العسكرية  ،إيقاع عدوان إسرائيلي جديد
اإلسرائيلية على مهامجة قطاع غزة بوابل من الصواريخ ومبختلف 

مما خلف العشرات من الشهداء واملئات من  ،األسلحة الفتاكة
األطفال  ،ويف صدارهتم ككل مرة ،اجلرحى واآلالف بدون مأوى

دون أن يستثين  ،والنساء والعجزة من املدنيني قبل العسكريني
يات التحتية املنشآت السكنية واملدنية والبن لعدوان السافرهذا ا

أضاف حمنة  ،خملفا دمارا مهوال ،واملرافق االجتماعية واملدنية
إعادة اإلعمار إىل سلة معاناة الشعب الفلسطيين يف القطاع كما 

 .الضفة 
ويأيت هذا العدوان اهلمجي املتجدد ليعيد إىل األذهان 

اليت داوم الكيان اإلسرائيلي على  ،سلسلة اهلجمات واجملازر
  ،ارتكاهبا يف حق الشعب الفلسطيين األعزل على مدى عقود

إضافة إىل العديد من  ،6111كان آخرها قصف غزة سنة 
االعتداءات واالغتياالت اليت طالت أبناء الشعب الفلسطيين 

عدوانية ممنهجة ومبنية على تشديد احلصار وقطع  بإسرتاتيجية
وخنق االقتصاد  ،يد اجلدار ومواصلة خطة االستيطانياملعابر وتش

كل ذلك يف تعنت   .الفلسطيين املطبوع باهلشاشة والتحكم أصال
ويضرب بكل  ،يناهض اإلرادة الدولية ،إسرائيلي مكشوف

املواثيق الدولية واحلقوقية عرض احلائط أمام مرآى ومسمع كل 
ذن صماء اجتاه أوب ،احملافل واملنظمات الدولية واجلهوية واإلقليمية
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كما يأيت   .مبادرات ودعوات كل حميب األمن والسالم يف العامل
هذا العدوان املمنهج ليكشف مرة أخرى النية املبيتة لدولة 

وزراعة مزيد من  ،اإلسرائيلي-إسرائيل يف إطالة أمد الصراع العريب
والتأجيل وااللتفاف على  ،بذور التوتر يف منطقة الشرق األوسط

ب الفلسطيين يف الوجود والعيش الكرمي يف أمن وآمان حق الشع
ويف سعي مفضوح من الكيان  ،على أرض هو من طينها وتراهبا

الصهيوين لصناعة واقع على األرض يلغي حق الشعب 
 ،بالطبيعة والشرعية واجلغرافية والتاريخ ،الفلسطيين املشروع

الم ويبطل مفعول القرارات الدولية وجدوى كل املعاهدات الس
 .املربمة

 ،إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلم يف العامل 
فإننا يف  ،وإزاء هذا الوضع الكارثي الناجم عن العدوان األخرق

 ،إذ نثمن مبادرتنا الربملانية التضامنية هاته ،جملس املستشارين
الذي طال  ،فإننا نؤكد على إدانتنا الشديدة هلذا العدوان الغاشم

واستنكارنا املطلق لكل  ، يف القطاعالشعب الفلسطيين
املخططات الصهيونية اليت تستهدف حقوق الشعب الفلسطيين 
وقضيته العادلة وإدامة االحتالل بدعم من الواليات املتحدة 

كما نعرب عن عظيم االمتنان وكبي االعتزاز بااللتفاتة   .األمريكية
صره اهلل املولوية الكرمية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس ن

عرب إقامة مستشفى  ،وأيده اجتاه أبناء الشعب الفلسطيين يف غزة
متنقل بالقطاع ملعاجلة اجلرحى واملصابني جراء العدوان اهلمجي 

وهي التفاتة سامية تنضاف  ،على األرض واإلنسان الفلسطيين
إىل العديد من املبادرات النبيلة والنوعية اليت ما فتئ جاللة قدم 

الشعب الفلسطيين وكافة الشعوب الصديقة عليها اجتاه 
 .والشقيقة

ندعو احلكومة إىل بلورة وترمجة دعم  ،ويف هذا اإلطار 
الشعب املغريب للقضية الفلسطينية إىل مبادرات سياسية مقدامة 

 .وقرارات عملية لنصرة القضية

إن جملس املستشارين وهو حييي الصمود املبهر ألبناء  
 ،العدوان عن غزة ومنع االجتياح يف رد ،الشعب الفلسطيين

ليؤكد مرة أخرى اخنراطه الدائم يف الدفاع على احلق التارخيي 
املسلوب للشعب الفلسطيين يف بناء دولته املستقلة وعاصمتها 

ويدعو املنتظم الدويل إىل بذل مزيد من اجلهود  ،القدس الشريف
ناء سلم من أجل ب ،إلقرار الشرعية الدولية وفرض احرتام مقرراهتا

 .عادل وشامل ودائم يف املنطقة
فإن جملسنا  املوقر وهو حييي كل  ،ويف ذات السياق 

ليعرب عن تطلعه إىل اخلروج  ،اجلهود املبذولة واملتوجة بإقرار اهلدنة
اهلشة واملؤقتة إىل حل  اتئهبذا امللف الشائك من منطق التهد

هنائي يدمي السلم واألمن وينتصر إىل قيم احلق والتعايش 
وينصف الشعب الفلسطيين التواق إىل احلرية والتمتع  ،والتسامح

مبا يف ذلك إقامة الدولة الفلسطينية  ،بكافة احلقوق السياسية
 .املستقلة وإقرار حق العودة دون شرط أو قيد

س املستشارين وهو يثمن فإن جمل ،ومن جهة أخرى 
ضمانا  ،مبادرة اهلادفة إىل إعادة بناء وحدة الصف الفلسطيين

ليدعو كافة الفصائل الفلسطينية يف  ،للقرار املوحد واملستقل
بذل مزيد من اجلهود بغية وضع  إىلالقطاع والضفة والشتات 

حد لالنقسام الذي ينخر اجلسد الفلسطيين ويؤجل طموح 
 املصي األوحد حتت لواء منظمة التحرير الشعب الفلسطيين يف

كما   .الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين
يعلن اجمللس عن دعمه لكل املبادرات الشعبية التضامنية مع 

وحييي كل دعاة العدل والسالم يف العامل  ،الشعب الفلسطيين
يا داع ،الذين عربوا عن شجبهم هذا العدوان اإلسرائي السافر

إىل املزيد من حشد الدعم املادي واملعنوي للشعب الفلسطيين 
 .دهاأمقصد جتاوز حمنته اليت طال 

يدعو جملس املستشارين احتادات  ،ويف هذا اإلطار 
الربملانات العربية واإلفريقية والدولية إىل التعبي الصارم عن إدانة 
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يف خمتلف  ،اهلجوم اإلسرائيلي الغاشم وبذل مزيد من املساعي
الفلسطيين وإقرار  بإلنصاف الشع ،احملافل واملنظمات الدولية

عن دعمه الكامل  ،ويعرب هبذه املناسبة أيضا .حقوقه املشروعة
للحصول على  ،ملطلب السلطة الفلسطينية املوجه لألمم املتحدة

وضعية الدولة املستقلة الغي العضو يف األمم املتحدة واملزمع 
آملني أن حيظى هذا الطلب  ،أليام املقبلةتقدميه يف غضون ا

بغية رسم طريق  ،مبساندة خمتلف مكونات املنتظم الدويل
واضحة املعامل تقضي إىل إهناء أقدم نزاع يف العامل ووضع حد 
للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي عرب إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

 .تصبةغوذات سيادة على أراضيها امل
لشعب الفلسطيين وحتية إكبار رحم اهلل شهداء ا 

وإجالل لكافة أبنائه الصامدين من أجل احلق يف الوجود 
شهداء  ،واجملد واخللود للشهداء األبرار ،والكرامة اإلنسانية
شكرا  .شهداء األمة العربية واإلسالمية ،القضية الفلسطينية

 .شكرا السادة الربملانيني على حسن استماعكمالرئيس، السيد 
 :رئيسالالسيد 

واآلن خنتم جلستنا هذه بتالوة نص البيان الذي سيصدر عن 
د اهلل أمني جملس الكلمة للسيد وديع بن عب ،هذه اجللسة

 .النواب
 :الجلسةالسيد وديع بنعبد اهلل أمين 

 شكرا السيد الرئيس،
م على سيد الن الرحيم والصالة والسبسم اهلل الرحم

 المرسلين،
 بيان صادر عن برلمان المملكة المغربية مشروع

اجملتمع يف جلسة خاصة يوم  ،يعرب برملان اململكة املغربية
عن إدانته الشديدة للهجمة  ،6116نونرب  62 االثنني

وكذا خمتلف أوجه  ،اإلسرائيلية وتداعياهتا املختلفة على قطاع غزة
قيق ريب الفلسطيين الشرسة واإلبادة اجلماعية لشعبنا العطالغ

يف  اآلمثةإذ منذ الضربة اجلوية  .راته وبنياته التحتيةوتدمي مقد
راكم اجليش اإلسرائيلي القصف  ،6116من نونرب  11

مستخدما خمتلف أنواع الطائرات والصواريخ واألسلحة  ،الوحشي
حيث سقط العشرات من القتلى األبرياء واملئات من  ،الفتاكة
وذلك  ،والنساء والشيوخ كان معظمهم من األطفال  ، اجلرحى

 اليت مازالت ،6111جديدة بعد حرب  يف حرب عدوان
 .على الوحشية واجلرمية نهدة حىت اآلاقائمة وش أنقاضها

دبلوماسية الهود اجلمن عاليا كل ثوالربملان املغريب إذ ي  
يعرب عن  ،ة يف العامل لوضع حد هلذا العدواني واإلنسانية اخل

-احب اجلاللة امللك حممد السادس تقديره العميق ملبادرة ص
دعما  ،بنصب مستشفى ميداين كامل يف غزة -حفظه اهلل

ه الغطرسة اإلسرائيلية ضد ذمواجهة هيف إلخواننا الفلسطينيني 
لمبادرات اليت ما لكما يعرب عن بالغ تقديره   .شعب حماصر أعزل

جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل رئيس جلنة القدس  فتئ
ودعم  ،القدسلتهويد ناهضة املخططات الرامية مليتخذها 

 .الكفاح العادل للشعب الفلسطيين ودعم صمود املقدسيني
ثال مم ،مللكة املغربية الضمي العاملياكما يناشد برملان   

يف منظمة األمم املتحدة وجملس األمن باخلصوص وكذلك 
قة اإلحتاد الربملاين الدويل ومجيع املؤسسات الربملانية الصدي

على مواصلة العمل من أجل إنصاف الشعب  ،والشقيقة
الغطرسة  بشجنته اجلديدة و الفلسطيين ودعمه يف حم

 .اإلسرائيلية
ب وجملس املستشارين على كما يؤكد جملس النوا  
واإلدانة الشديدة  ،الفلسطينينيمشروط مع األشقاء لالاالتضامن 

العادل  لاضواملطلق للنا العدوان اإلسرائيلي والدعم املتواصل ذهل
من أجل احلرية واالستقالل وبناء دولته  ،للشعب الفلسطيين

 .الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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الوطنية قيادة الدعم نؤكد على لناسبة ملوإهنا  
صفة املنتظم الدويل باكتساب  إىلسطينية يف توجهها املتبصر فللا

ية الكاملة لدولة فلسطني ل العضو و يف أفق قب ،غي العضوالدولة 
 .يف األمم املتحدة

الموافق  1141محرم  11وحرر في الرباط في 
 .6116ننبر  62

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو  
 :السيد الرئيس

 .تفضل. شكرا لكم
  :السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة والمعاصرة

تقدمي امللف عضو جملس األمن على جملس  اخلارجية قصد..
 ذايف هولكن الربملان مل ينعقد . األمن يف قضية اجلرائم املرتكبة

أننا سندعو الربملان الجتماع ملناقشة بغينا تشار إىل  ،املوضوع
باش  يف البيان ال خاصنا نزيدوها ..ميكنشاألنه م ،التوصية فقط

 ،نتش غادي دوزاكا ا مذإ تكون ملزمة لنا احنا كربملانيني،
، جملس النوابيف معارضة كتكلم  نأنا ككمجلس النواب، 

  ..تنلتمسوا تسجلوا لنا أنه
  :السيد الرئيس

سجلنا مجيع  ، من فضلكم،السادة الرؤساءالرئيس، السيد 
  ..، وهذه جلسة رمسيةه اجللسةذاملواقف يف ه

  :السيد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق األصالة والمعاصرة
 ..بغيناها تكون يف البيان

 :السيد الرئيس
تفضل السيد ألرئيس نكتفي برؤساء الفرق من فضلكم، السيد 

 .الرئيس
 :السيد عبد اهلل بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية

 الرئيس،شكرا السيد 
 ،السيد الرئيس الحكومة

 ،السادة الوزراء
 السفير،السيد 

 ،السيدات والسادة البرلمانيين
ه جلسة برملانية وتضامنية موحدة ذأعتقد بأن هأنا 

حنا متفقني اللي ااحنا كنتفقوا على األمور  ،وليست تقريرية
مبقرتح قانون  ويسنة واحنا كنج 17أزيد من ذ احنا من .عليها

ولذلك  ،رحوها عليكمانقت من أجل جترمي التطبيع، وما بغيناش
ون حاضرة يف تكالنقطة  ذهح على السادة الرؤساء أن هرت أنا أق

 اللجن يفلك مكتب اجمللس و ذلقاءات ندوة الرؤساء وك
 .موحدةهذه ونصوغها بالطريقة املناسبة حىت تبقى 

 :السيد الرئيس 
 ،شكرا، إذن حىت نبقى حنافظ على وحدة كالمنا ووحدة صفنا

أشكر  ،إن شاء اهلل سنتداول يف هاذ املوضوع يف فضاء آخر
 . رفعت الجلسةو شكرا لكم  اجلميع على مشاركته،

 
 

 

 


