
 2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2017 د�سمرب 11( 1439 ربیع أ�ول 22

  ئةوالثالثني بعد املا احلادیة اجللسةحمرض 

   ).2017د�سمرب  11( 1439 ولا�ٔ  ربیع 22إالثنني  :التارخي
رئ�س جملس النواب، والس�ید عبد احلكمي  احلب�ب املاليك الس�ید: الرئاسة

  .�ن شامش رئ�س جملس املس�شار�ن
مساء وا�ق�قة  سادسةبتداء من السا�ة ال إ  ،انودق�ق� ساعتان :التوق�ت
  .امخلسني

تضام�ا مع الشعب  الربملان جمليس�لسة مشرتكة بني  :�دول أ�عامل
  .الفلسطیين �ىل ٕا�ر التطورات املتعلقة بوضعیة القدس

--------------------------------------------  

 :الس�ید احلب�ب املاليك رئ�س جملس النواب، رئ�س اجللسة
 .ف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رش 

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 الس�یدات والسادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة الربملانیني،
 الس�ید سفري دو� فلسطني،

كام تعلمون مجیعا، وكام ٔ�حسس�نا مجیعا، بغري قلیل من �ندهاش 
، فقد فوجئ املنتظم الربملاين الكوين. و�س�تغراب والقلق والغضب

واملنتظم أ�ممي لكه، و�لطبع السا�ة العربیة مجعاء، بقرار رئ�س الوال�ت 
هذه املدینة اليت . املت�دة أ�مر�ك�ة بنقل سفارة بالده ٕاىل مدینة القدس

، ٕاخضاعها 1967معلت ٕارسائیل �ىل ٕاخضاعها بعد ٔ�ن اح�لهتا س�نة 
والعنف ، ٕاخضاعها �لقوة والغطرسة �1980لقانون إالرسائیيل يف س�نة 

وال یتعلق أ�مر هنا بقرار . وجتاهل القانون ا�ويل والقرارات أ�ممیة
دبلومايس س�یادي �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، وٕامنا هو قرار م�فرد ميس 
القضیة الفلسطی��ة يف الصممي، وحقوق الشعب الفلسطیين واحلقوق ا�ی��ة 

مقدساهتم دا�ل  والروح�ة والعقائدیة �لمسلمني واملس�یحیني اكفة، يف
 .القدس الرشیف

وهل يه مصادفة فعال؟، جعلت هذا القرار  والغریب ٔ�ن املصادفة،
، وبعد مرور حوايل ٔ�س�بوع فقط "و�د بلفور"ی�ٔيت يف ا��رى املئویة لقرار 

�ىل الیوم العاملي �لتضامن مع الشعب الفلسطیين، مما یبعث �ىل �عتقاد 
املت�دة، ویرضب عرض احلائط مبیثاقها ب�ٔنه قرار �س�تخف حقا مبنظمة أ�مم 

 .وقراراهتا، وكذا �لقانون ا�ويل والرشعیة ا�ولیة �ىل السواء
معلیا س�یدايت ساديت، زم�اليت زماليئ، حنن ٔ�مام قرار فاقد �لرشعیة، 
فاقد �لمصداق�ة، فاقد ٔ�ي س�ند عقالين م�طقي، وللك بعد م�ديئ قانوين 

ٔ�یدي املسؤولني إالرسائیلیني ملامرسة ؤ��اليق، فضال عن ٔ�نه قرار یطلق 

رشیعة الغاب، معلیا كذ� ی�ٔيت قرار الرئ�س أ�مر�يك �فن لك ٔ�مل يف 
السالم يف م�طقة الرشق أ�وسط وجيعل الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �ري 
مؤه� لتكون راعیة �لسالم، مما جيعلها خصام ال حكام يف سريورة 

لیة اليت اكنت قد جعلت من قضیة القدس املفاوضات الفلسطی��ة إالرسائی 
من هنا �مثن �الیا . املدینة واملقدسات بندا من بنود مفاوضات احلل ا�هنايئ

م�ادرة صاحب اجلال� امل� محمد السادس ٔ�مري املؤم�ني، ورئ�س جلنة 
القدس املن��قة عن م�ظمة التعاون إالساليم، ا�ي اكن س�باقا حفظه هللا، 

أ�مر�يك لوضعه يف صورة الواقع امللموس ومح� �ىل يف مراس� الرئ�س 
التفكري ملیا يف قراره ا�ي یف�قد احلمكة، یف�قد اجلدیة، یف�قد املسؤولیة 

وٕاننا يف �رملان . التارخيیة، یف�قد احلس الس�یايس وا�بلومايس الناجض والعقمي
الصواب، اململكة املغربیة لنعرب عن رفضنا لقرار یقفز �ىل التارخي، وجيانب 

و�س�تخف �لقوانني والرشعیة ا�ولیة، ویعقد أ�وضاع �ىل أ�رض بل 
 .و�زیدها تدهورا وهشاشة

وهكذا، فٕاننا يف الربملان املغريب، وبعد هذه اجللسة الربملانیة املشرتكة 
بني جملس��ا، جملس النواب وجملس املس�شار�ن، س�س�تضیف صباح یوم 

ساء الربملا�ت العربیة حول هذه امخل�س ٕان شاء هللا املق�ل مقة لرؤ
التطورات اخلطرية اليت متس بوضع مدینة القدس، واملقدسات الرشیفة فهيا 
بل و�حلقوق الثابتة املؤكدة �لشعب العريب الفلسطیين الشق�ق واس�تطرادا 

واملبادرات  س�نحرض، وس�سامه، وس��ادر يف ٕاطار مجیع احملافل واملنتد�ت
الص� هبذا املوضوع يف ٔ�فق التو�ه ا�ي خطط � الربملانیة ا�ولیة ذات 

صاحب اجلال�، تفعیال ٕاللزتامات اململكة املغربیة جتاه القضیة الفلسطی��ة 
اللكمة ا�ٓن لزم�يل الس�ید رئ�س جملس . وجتاه القدس الرشیف

 .املس�شار�ن

 :شامش، رئ�س جملس املس�شار�ن الس�ید عبد احلكمي �ن
 رتم،الس�ید رئ�س جملس النواب احمل

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 زم�اليت زماليئ املس�شار�ن والنواب احملرتمون،
 الس�ید سفري دو� فلسطني احملرتم،

 ٔ�هيا احلضور الكرمي،
امسحوا يل يف بدایة هذه اللكمة املق�ضبة، وبدون مقدمات، ٔ�ن ٔ�مض 

السالم والعدل والتعا�ش، ٔ�د�ن  صويت ٕاىل ٔ�صوات لك ٔ�حرار العامل وحميب
ؤ�س��كر ب�ٔقوى ؤ�شد عبارات التندید و�س��اكر قرار إالدارة أ�مر�ك�ة 
القايض بنقل سفارهتا من تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس احملت� وإال�رتاف هبا �امصة 

و�رمغ الشعور �خل�ل، ٔ�ننا �رددها هنا ما اعتد� �ىل �ردیده . ٕالرسائیل
الزمن من عبارات الشجب وإالس�تاكر والتندید و�ري طوال عقود ممتدة من 

ذ� مما عرف�ه وصارت �سخر م�ه الشعوب، فٕاننا مع ذ� نندد و�س��كر 
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" و�د بیلفور"و�شجب هذا القرار ا�ي ال یوازیه يف خطورته سوى 
املشؤوم، وا�ي س�تكون � تداعیات وعواقب �ري حمسوبة وخطرية �ىل 

وهناك ٕاجامع وت�ٔ�ید من . ، ولرمبا يف العامل ٔ�مجعإالس�تقرار وأ�من يف املنطقة
طرف لك الفا�لني يف السا�ة ا�ولیة، دوال، وهیئات وطنیة وٕاقلميیة 
وم�ظامت �ري حكوم�ة، �ىل خطورة هذه اخلطوة اليت متس وتعمل �ىل 
تقویض اجلهود ا�ولیة الهادفة لتحق�ق السالم، بل ا�ٔكرث من ذ� ميكهنا ٔ�ن 

مزید من التو�رات والرصا�ات واحلروب والتطرف  �زج �ملنطقة يف
 .والكراهیة

وال �سمح ا�ال هنا �لتذكري �لك مواقف دول العامل من اح�الل 
، اليت تعكس الوضع اخلاص �لمدینة، وكذا 1967القدس الرشق�ة م�ذ �ام 

قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة، وجملس أ�من اليت اعتربت لك 
اختذهتا وتت�ذها ٕارسائیل لتغیري وضع مدینة القدس الغیة  إالجراءات اليت

متاما، ول�ست لها ٔ�یة رشعیة قانونیة، وال ميكن ٔ�ن تغري ب�ٔي �ال من 
أ�حوال وضعیة القدس، مما جيعل واحلا� هذه قرار الرئ�س أ�مر�يك أ��ري 
ٕاعتداءا صار�ا �ىل الرشعیة ا�ولیة، وتعارضا رصحيا مع ٔ�حاكم القانون 

ويل ومجیع القرارات الصادرة عن جملس أ�من يف هذا الش�ٔن، وحتد� ا�
سافرا �لضمري إال�ساين العاملي، كام تعرب عنه املالیني من أ�صوات اليت 
تصدح يف خمتلف ٔ�ر�اء العامل، وقرارا مسؤوال ورش�اك يف سفك ا�ماء 

 .رسائیيلالفلسطین�ني الز�یة، اليت �راق ا�ٓن �ىل ٔ�یدي ج�ود إالح�الل االٕ 
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

وموا�ة لهذا القرار ا�ي ی��اىف مع الرشعیة ا�ولیة، ٔ�ذ�ر �ملناس�بة 
�لك املساعي وإالتصاالت املك�فة اليت قام هبا صاحب اجلال� امل� محمد 
السادس حفظه هللا، بصف�ه ٔ�مري �لمؤم�ني، ورئ�سا �لجنة القدس، 

م�ذ بدایة توا�ر أ�خ�ار حول النیة أ�مر�ك�ة لٕال�رتاف �لحیلو� دون اختاذه 
�لقدس احملت� �امصة ٕالرسائیل، ونقل سفارهتا من تل ٔ�ب�ب ٕا�هيا، ومهنا 

ٔ�نطونیو "الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة، الس�ید 
س یوم أ�ربعاء املايض، واليت ٔ�كد فهيا �اللته �ىل ٔ�ن املسا" غوتري�س

�لوضع القانوين والتارخيي املتعارف �لیه �لقدس ینطوي �ىل خطر الزج 
�لقضیة يف م�اهات الرصا�ات ا�ی��ة والعقائدیة، واملس �جلهود ا�ولیة 
الهادفة ٕاىل �لق ٔ�جواء مالمئة ٕالس�ت��اف مفاوضات السالم مربزا �اللته 

 فرص ٔ�ن أ�مر قد یفيض ٕاىل مزید من التو�ر وإالح�قان وتقویض لك
وذ�ر . السالم، �هیك عام قد �س��ه من تنايم ظاهرة العنف والتطرف

صاحب اجلال�، �لرؤیة اليت یتقامسها املغرب مع لك حميب السالم 
والسا�ني � واملدافعني عنه يف العامل واملمتث� يف احلفاظ �ىل وضع القدس 

لسامویة ومنوذ�ا مكدینة �لسالم وال�سامح مف�و�ة ٔ�مام ٔ�تباع اكفة ا���ت ا
 .�لتعا�ش وال�سامح

وٕاننا، ٕاذ �ساند وندمع من هذا املنرب، لك اخلطوات اليت ٔ�قدمت �لهيا 
حكومة بالد�، بتعل�ت ملك�ة سام�ة، من اس�تد�اء �لقامئة ب�ٔعامل سفارة 

الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�سلميها رمسیا الرسا� اخلطیة اليت و�ها 
، فٕاننا حنيي �الیا "دو�� �رامب"�س أ�مر�يك صاحب اجلال� ٕاىل الرئ 

الشعب املغريب ا�ي �رب مرة ٔ�خرى من �الل املسرية الوطنیة احلاشدة 
لٕالح��اج والرفض امجلاعي لقرار إالدارة أ�مر�ك�ة، و�لتضامن مع الشعب 

 .الفلسطیين ومع قضیته العاد� واملرشو�ة
یة الثابتة والراخسة ويف هذا الس�یاق، وٕا�س�اما مع مواقف�ا الوطن 

خبصوص قضی��ا الفلسطی��ة، نعقد الیوم كام ٔ�شار ٕاىل ذ� ٔ�� أ�س�تاذ 
احلب�ب املاليك، هذه اجللسة العموم�ة املشرتكة بني غرفيت الربملان، ٔ�وال 
�لتعبري عن جشبنا لهذا القرار وعن رفضنا لهذا القرار ا�ي یعترب مساسا 

صوتنا �الیا لرفض س�یاسة هتوید  صار�ا �لرشعیة ا�ولیة، وليك �رفع
وليك جندد �لثا، دمعنا . القدس واملساس بوضعیة هذه املدینة املقدسة

الثابت وتضام�نا املطلق مع الشعب الفلسطیين، ووقوف�ا ٕاىل �انبه لنیل 
حقوقه املرشو�ة و�ىل رٔ�سها ٕاقامة دولته املس�تق� و�امصهتا القدس 

 .الرشق�ة
ا�ويل ٕاىل ٔ��ذ اخلطوات العملیة لتحق�ق وندعو �ملناس�بة املنتظم 

ذ�، �ىل اعتبار ٔ�ن قضیة القدس يه املبتدٔ� واملنهت�ى ٔ�ي �ل ؤ�ي 
مرشوع ٕالنقاذ املنطقة مما تع�شه من تدمري وتقویض ملا تبقى من فرص 

وليك نناشد رابعا، املنتظم ا�ويل، ويف املقدمة طبعا ا�ول . السالم
لس أ�من، ب�ٔن تتحمل مسؤولیهتا اكم� أ�عضاء ا�امئة العضویة يف جم

�لحفاظ �ىل الوضع القانوين والس�یايس �لقدس، وتفادي لك ما من ش�ٔنه 
الز�دة يف ٕا�رة الرصا�ات واملساس �ٕالس�تقرار الهش يف املنطقة، ٔ�و لك ما 
ميكن ٔ�ن یؤجج مشاعر الغنب وإالح�اط اليت تغذي التطرف وإالرهاب، 

ات �دیة لتحق�ق رؤیة ا�متع ا�ويل حول وٕاضعاف لك أ�مل يف مفاوض
 .�ل ا�ولتني

 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
ٔ�س�تغل هذه املناس�بة، ٔ�ذ�ر ببعض املقرت�ات اليت س�بق لنا ٔ�ن �رب� 
عهنا يف اللكمة إالف�تاح�ة، مبناس�بة املؤمتر اخلامس والعرش�ن الطارئ لٕالحتاد 

القا�ة، قا�ة جملس النواب، امخل�س  الربملاين العريب، ا�ي اح�ضنته هذه
. ، خبصوص قضی��ا الفلسطی��ة2017من الس�نة اجلاریة من س�نة  27

 :ؤ�خص ���ر
ٔ�وال، الت�ٔ�ید �ىل احلا�ة املل�ة ٕال�داد خمطط �رافعي ٕاس�تع�ايل ٕال�ادة 
احلیاة ٔ�و ٕالعطاء زمخ ٔ�قوى �لتضامن ا�ويل مع القضیة الفلسطی��ة العاد�، 

 س�تدمج هذا ا�طط البعد�ن الرمسي والشعيب؛�ىل ٔ�ساس ٔ�ن � 
النظر يف ٕاماكنیة وضع وتنف�ذ ٕاسرتاتیجیة لتعبئة البعد أ�فریقي  �نیا،

 وا�ٓس�یوي عربیا وٕاسالم�ا، �ش�ٔن هذه القضیة احلیویة واملصريیة؛
�لثا، رضورة اس��ر عضوی��ا كربملان مغريب يف املنتد�ت واملنظامت 

جلهویة من ٔ��ل صیا�ة عریضة من ٔ��ل الصیا�ة والرتافع الربملانیة القاریة وا
�ىل عریضة �رملانیة ٕاىل إالحتاد الربملاين ا�ويل بغرض ٕاذاكء الوعي الشعيب 
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العاملي بعدا� القضیة الفلسطی��ة من �ة، وبغیة اس�ت�داث وٕایفاد بعثة 
دولیة الس�تطالع أ�وضاع �لقدس الرشیف وال�س اس�تصدار قرار �ش�ٔن 

ع القانوين لهذه املدینة املقدسة بدل املطالبة ب�سجیل هذا أ�مر �بند الوض
 .طارئ كام دٔ�بنا �ىل ذ� يف ٔ�شغال مؤمترات إالحتاد الربملاين ا�ويل

هذا حرضات الس�یدات والسادة، موقف�ا الراخس والثابت �ىل مر 
التارخي ويف لك احملطات من قضی��ا الفلسطی��ة اليت تعترب قضیة لك 

اربة ملاك وشعبا، ولن نذخر �دا ��فاع عن قضی��ا احلیویة واملصريیة املغ
هذه ومضهنا موضوع القدس الرشیف ا�ي �رفض �شلك مطلق ٔ�ي مساس 

 .والسالم �لیمك. بوضعیته

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لزم�ل رئ�س جملس املس�شار�ن

مة منر ا�ٓن ٕاىل ٕاعطاء اللكمة لرؤساء الفرق ��لسني، ٕ�عطاء اللك
ؤ�طلب . �لس�ید الرئ�س ٕادر�س �زيم إالدر�يس ٕ�مس فریق العدا� والتمنیة

 .من امجلیع قدر إالماكن ا�رتام الوقت لتمت تغطیة لك التد�الت

 :النائب الس�ید ٕادر�س أ�زيم إالدر�يس رئ�س فریق العدا� والتمنیة
مني و�ىل امحلد � رب العاملني، وصىل هللا وسمل �ىل س�ید� محمد النيب ا�ٔ 

 .�ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
 السادة الرؤساء احملرتمني،

 الس�یدات والسادة الربملانني احملرتمني،
 سعادة سفري دو� فلسطني بعامصهتا القدس الرشیف،

 � شعب فلسطني العظمي،
س�ب�ان ا�ي ٔ�رسى بعبده لیال من املس�د " �سم هللا الرمحن الرحمي، 

كنا حو� لرنیه من �ٓ�تنا ٕانه هو السمیع احلرام ٕاىل املس�د أ�قىص ا�ي �ر 
 ."البصري

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
جنمتع الیوم يف ٕاطار �لسة معوم�ة �لربملان املغريب مب�لس�یه، �ىل ٕا�ر 

ٕا�الن الرئ�س أ�مر�يك عن قراره اخلطري واملهتور بنقل سفارة بالده ٕاىل 
هتور ؤ�یقظ و�دان القدس احملت�، ورب ضارة �فعة، لقد هز هذا القرار امل

أ�مة ب�ٔمكلها ؤ�ح�ا القضیة الفلسطی��ة يف نفوس ٔ�بناء أ�مة و�اصة الش�باب 
بعد ٔ�ن ران �ىل القلوب ما ران من هول الوهن والتقس�مي والتجز� 
وحماوالت التطبیع، ويه م�اس�بة ل�س�ل ٕ�مس فریقي العدا� والتمنیة 

 :�لربملان ما یيل
أ�قىص يف قلوب العرب واملسلمني، ، حموریة وماكنة القدس و ٔ�وال

ومعق وقوة ارتباطهم هبا وما �شلكه من قدس�یة ورمزیة اس�ت��ائیة جيعلها 
وهنا البد من التذكري، وحنن يف خضم هذا . خطا ٔ�محرا ال ميكن جتاوزه

الوضع العريب الرديء ٔ�ن معجزة إالرساء، وسورة إالرساء شاهدة وذ�رى 
وو�دة املصري بني املس�د احلرام  وموعظة عظمية �ىل الربط املبارش

وربنا عز و�ل، خيرب� ٕ�رساء رسو� �لیه الصالة . واملس�د أ�قىص
والسالم من املس�د احلرام ٕاىل املس�د أ�قىص املبارك، فاملساس �لقدس 

 و�ملس�د أ�قىص هو مساس �لك حرمات املسلمني؛
اقب ل�س �دیدا ، هذا القرار اخلطري واملهتور و�ري احملسوب العو �نیا

وال غریبا وال مفاج�ا، و�لتايل لن یغري ش��ا من وضع القدس وال من واقع 
الرصاع، ٔ�نه ل�س ٕاال �لقة ٔ�خرى يف مسلسل العدوان الصهیوين الغامش 
ا�ي مل یتوقف یوما �ىل ٔ�رض فلسطني املغتصبة، وشعهبا البطل الصامد 

ر، و�د وقرار من ال مي� املشؤوم ٕاىل قرار �رامب املهتو " و�د بلفور"م�ذ 
ٕاىل من ال �س�تحق، وما ختللهام من ٕامعان يف �كر�س م�ٓيس وجراح شعب 

هذا القرار اخلطري واملهتور و�ري حمسوب العواقب، هو . فلسطني العظمي
ٕا�الن حرب �ىل القضیة الفلسطی��ة، یؤكد ٔ�حق�ة خ�ار املقاومة والو�دة 

دارة أ�مر�ك�ة يف ٕاقرار حق ویوحض ملن ال �زال � بصیص ٔ�مل يف دور االٕ 
 الشعب الفلسطیين �راعیة �لسالم؛

هذا القرار اخلطري واملهتور و�ري حمسوب العواقب �شلك خطوة  رابعا،
اس�تفزازیة ٔ�خرى، وميثل خط�ٔ اسرتاتیجیا لن یغري من ٔ�صل وواقع الرصاع 
ش��ا، ولن خيتطف القدس من ماكهنا ومن ٔ�هلها ومن قلوب العرب 

وهنا �سائل إالدارة أ�مر�ك�ة وا�متع ا�ويل، هل مبثل . یعاواملسلمني مج 
هذا القرار س�مت حتق�ق م�ادئ م�ثاق أ�مم املت�دة، وٕاقام السالم العادل 
وا�امئ ودو� فلسطني بعامصهتا القدس؟، كام نو�ه اخلطاب م�ارشة ٕاىل 

عا، الشعب أ�مر�يك احلر، وٕاىل لك الشعوب والضام�ر احلیة ل�سائلهم مجی
هل مبثل هذه القرارات �ري الرشعیة واملس�تفزة واجلا�رة واملهتورة س�یع�ش 
العامل يف ٔ�من وسالم وس�یزنع ف�یل أ�زمات وإالح�قان والتو�ر والعنف، 
وینضب م�بع التطرف وإالرهاب وتعاجل مشاعر الغنب وإالح�اط والظمل اليت 

 .حيسها العرب واملسلمون ولك أ�حرار يف العامل؟
 :خلتام، یؤكد فریق العدا� والتمنیة �لربملان �ىل ما یيلويف ا
�ٔ�ید� �ىل املاكنة الراخسة والثابتة اليت ت��وؤها القضیة ت ٔ�وال،

الفلسطی��ة يف و�دان الشعب املغريب قاطبة، وما حتظى به من عنایة ودمع 
رمسي وشعيب وكذا املوقف الراخس لبالد� من القضیة الفلسطی��ة وثوا�هتا 

 ن مضهنا القدس الرشیف �امصة ��و� الفلسطی��ة املس�تق�؛وم
ٕا�ادتنا وا�زتاز� الك�ري�ن بدور وم�ادرات ٔ�مري املؤم�ني �ال�  �نیا،

امل� حفظه هللا، بصف�ه رئ�س جلنة القدس، يف دمع القضیة الفلسطی��ة، 
و��فاع عن القدس ودمع مصود املقدس�یني، تقد�ر� وٕا�اللنا وا�رتام�ا 

مقاومة الوطنیة والشعبیة يف فلسطني واملقدس�یني �اصة �ىل مصودمه �ل
البطويل ووقوفهم سدا م�یعا ٔ�مام لك حماوالت طمس هویة هذا الشعب، 
وٕار�ام العدو الصهیوين �ىل الرتاجع صاغرا عن قراراته يف یولیوز املايض 
بوضعه عراق�ل يف مدا�ل احلرم القديس الرشیف ملنع الصالة يف مدینة 

 صالة؛ال
تنوهينا �ملبادرة الفوریة والعفویة �لشعب املغريب ب��ظمي مسرية  رابعا،
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وطنیة �اشدة �لتضامن مع الشعب الفلسطیين، والتصدي لهذا القرار 
 اخلطري؛

اليت نفت يف قرارها يف ٔ�كتو�ر " الیو�سكو"تنوهينا مبوقف  �امسا،
ربته من ، نفت ٔ�ي ارتباط دیين �لهيود �ملس�د أ�قىص، واعت2016

املقدسات إالسالم�ة اخلاصة ؤ�ن ال �القة �لهيود به، وانتقدت طریقة ٕادارة 
ٕارسائیل لٔ�ما�ن ا�ی��ة يف القدس، واعتربت ٔ�ن القدس مدینة مقدسة 

دعوتنا احلكومات والشعوب والهیئات املدنیة . للك ا���ت السامویة
عربیة وإالسالم�ة، العربیة وإالسالم�ة ٕاىل إاللزتام الصارم �ملقررات ال

املتعلقة بوقف لك ٔ�شاكل العالقات الرمسیة و�ري الرمسیة ولك حماوالت 
التطبیع مع الك�ان الغاصب، دعوتنا امجلیع ٕاىل دمع املسلسل الو�دة الوطنیة 
الفلسطی��ة، وتعز�ز الصف ا�ا�يل وتوج�ه لك اجلهود واملبادرات والقوى 

لتصدي �لعدوان حنو هدف وا�د وهو مقاومة إالح�الل وا
وم�ادرهتا العملیة اح��ا�ا  دعوتنا احلكومة ٕاىل مواص� خطواهتا إالرسائیيل،

ويف أ��ري، دعوتنا الربملان املغريب ٕاىل . ورفضا وتصد� �لقرار أ�مر�يك
 �رسیع ٕاخراج قانون جترمي التطبیع و�سمیة هذا ٔ�وال؛

ختلیدا ٕالمس  مب�لس النواب بقا�ة القدس 11، �سمیة القا�ة رمق �نیا
 القدس يف قلب الربملان املغريب؛

، ٕا�داث جلنة موضو�اتیة لت��ع حماو� التطبیع وتفعیل مجمو�ة العمل �لثا
لنرصة القضیة الفلسطی��ة، لیقوم الربملان بدوره يف ا�فاع عن القضیة 

 .الفلسطی��ة
ويف أ��ري، نؤكد �ىل ٔ�ن القدس الرشیف اكنت دامئا وس��قى دامئا 

املشؤوم " و�د بلفور"ا �امصة دو� فلسطني املس�تق� �رمغ ٔ�نف ؤ�بد
فٕاذا �اء و�د ا�ٓخرة ل�سوؤوا  :وٕا�الن �رامب املهتور مصداقا لقو� تعاىل

وقو�  "وجوهمك ولید�لوا املس�د كام د�لوه ٔ�ول مرة ولیتربوا ما �لوا تت�ريا
ٔ�مئة و�رید ٔ�ن منن �ىل ا��ن اس�تضعفوا يف أ�رض وجنعلهم " عز و�ل

والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل . صدق هللا العظمي "وجنعلهم الوارثني
 .و�راكته

 :الس�ید الرئ�س
اللكمة ا�ٓن �لس�ید الربملاين محمد الش�یخ بید هللا �مس فریق أ�صا� 

 .واملعارصة

 :املس�شار الس�ید محمد الش�یخ بید هللا
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 ،الس�ید�ن الرئ�سني احملرتمني
 زماليئ وزم�اليت الربملانیني احملرتمني،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 معايل الس�ید جامل الش�بيك سفري دو� فلسطني احملرتم،
تنعقد هذه اجللسة يف س�یاق ٕاقلميي ودويل مكهرب، وذ� بعد الزلز� 

أ�مر�يك املباغتة اليت �لفها القرار اجلا�ر، الظامل، املهتور، املباغث �لرئ�س 
هذا . ��رتافه �لقدس �عامصة �و� ٕارسائیل الصهیونیة ونقل سفارته ٕا�هيا

القرار اخلطري ا�ي ٔ�قدمت �لیه إالدارة أ�مر�ك�ة، �ٕالضافة ٕاىل �ونه 
یدوس احلیاد واملوضوعیة والزناهة املفروض ٔ�ن تتصف هبا إالدارة أ�مر�ك�ة 

سالم يف الرشق أ�وسط �رعى مسلسل ال " مدرید"اليت ظلت م�ذ مؤمتر 
�رب السعي ٕالجياد �سویة سلمیة �اد� ودامئة �لرصاع العريب إالرسائیيل مبا 
یفيض ٕاىل متكني الشعب الفلسطیين من اكفة حقوقه املرشو�ة ٕالقامة دولته 
الوطنیة املس�تق� ذات الس�یادة القاب� �لحیاة املمتدة جغراف�ا و�امصهتا 

ارض مع الرشعیة ا�ولیة ویدوس �س�نا�كه القدس الرشق�ة، فٕانه كذ� یتع
 .القرارات ا�ولیة �لس أ�من ولٔ�مم املت�دة

و�سعدين هبذه املناس�بة، ٔ�ن ٔ��دد ٕ�مس ٔ�عضاء فریقي أ�صا� واملعارصة 
�لربملان ٔ�مسى عبارات الفخر وإال�زتاز �ملواقف الش�ا�ة والتارخيیة، اليت ما 

س نرصه، هللا ٔ�مري املؤم�ني، ورئ�س ف� صاحب اجلال� امل� محمد الساد
جلنة القدس، یت�ذها حامیة �لوضع التارخيي والقانوين والس�یايس �لقدس 
ودعام لصمود املقدس�یني وما �رب عنه �اللته جمددا يف الرسا� السام�ة اليت 
و�ها م�ذ ٔ��م، یوم أ�ربعاء املايض، ٕاىل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة الس�ید 

ٕان املساس �لوضع القانوين : "عندما قال �اللته " ري�سٔ�نطونیو غوت"
والتارخيي املتعارف �لیه �لقدس ینطوي �ىل خطر الزج �لقضیة يف 
م�اهات الرصا�ات ا�ی��ة والعقائدیة واملس �جلهود ا�ولیة الهادفة خللق 
ٔ�جواء مالمئة ٕالس�ت��اف مفاوضات السالم، كام قد یفيض ٕاىل املزید من 

ح�قان وتقویض لك فرص السالم، �هیك عام قد �س��ه من التو�ر واالٕ 
 .ا�هت�ى املنطوق املليك السايم". تنايم ظاهرة العنف والتطرف

 الس�ید�ن الرئ�سني،
 حرضات السادة والس�یدات،

ٕاننا الیوم ٔ�مام م�عطف �رخيي �امس ليك ال ٔ�قول ٕا�الن حرب، �امس 
ق أ�وسط، �امس يف مسار تدعمي ٔ�سس أ�من وإالس�تقرار مبنطقة الرش 

�ل�س�بة ملصري القدس العامصة أ�بدیة ��و� الفلسطی��ة، �امس �ل�س�بة 
لٔ��ات وأ�طفال ا��ن ی��ون حتت وط�ٔة س�نابك العدو الصهیوين، �امس 

هذا القرار اغتال الثقة، وؤ�د أ�مل، واح�قر . �ل�س�بة ملصري العامل العريب
�ىل الصعید العاملي، واح�قر ملیون مسمل  300شعور ٔ�كرث من ملیار و

كذ� شعور �دة مالیني من املس�یحیني ؤ�قولها، واح�قر كذ� رٔ�ي 
مجمو�ة �برية من ا�هيود �رب العامل ويف فلسطني ا��ن یدافعون كذ� عن 
نفس القضیة اليت ندافع عهنا، واح�قر كذ� مجیع قرارات أ�مم املت�دة 

 .إال�ساين وجملس أ�من والرشعیة ا�ولیة والقانون
 حرضات السادة والس�یدات،

املشؤوم، و�ىل " و�د بلفور"یصادف هذا القرار قرن من الزمن �ىل 
س�نة �ىل ٕاقامة الك�ان الصهیوين  �70س�تعامریة و" سا�كس بیكو"اتفاق�ة 

، وبعد ٔ�كرث من ربع قرن �ىل انطالق 1967وبعد نصف قرن من �كسة 
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وحيق لنا ٔ�ن . 1991ید يف س�نة مسلسل السالم الفلسطیين بعد مؤمتر مدر 
ن�ساءل عن مصري الرصاع العريب إالرسائیيل ليك ال ٔ�قول عن مصري العامل 

یبدو ٕاذن ٔ�ن هذا الرصاع یت�ه رویدا رویدا . العريب يف العرش�ت املق��
�رزت ٔ�وىل  )un nouveau cycle( ٕاىل دورة �دیدة و�رادیغم �دید

�رية �سن سلطات إالح�الل معاملها �شلك �يل �ىل مدى الس�نوات ا�ٔ 
الصهیوين �تلف الس�یاسات إالس��طانیة وتنف�ذ خمططات توسعیة �هنج 
ممارسة مقعیة م�نام�ة رام�ة ٕاىل تث��ت إالس��طان بقوة، وهت�ري 
الفلسطین�ني، ورسق ٔ�راضهيم، ورسق ممتلاكهتم، وطمس املعامل احلضاریة 

و ما ٔ�دى ٕاىل تقویض إالسالم�ة واملس�یحیة �لمقدسات الفلسطی��ة، وه
واتفاق�ة " مدرید"خ�ار �ل ا�ولتني ا�ي شلك إالطار املهنجي العام ملؤمتر 

  ."ٔ�وسلو"
وقد اكنت ٕا�دى ٔ�خطر متظهرات هذه الس�یاسة �س��طانیة، سن 

إالرسائیيل مؤخرا، وا�ي هيدف " الك��ست"قانون ال�سو�ت ا�ي ٔ�قره 
طی��ة، وٕاضفاء الرشعیة �ىل ٕاىل تث��ت إالس��طان �ىل أ�رايض الفلس 

هذا القرار اجلا�ر �لرئ�س �رامب، �شجع ٕارسائیل . املس�توطنات إالرسائلیة
ٕاذن �ىل امليض قدما يف تطبیقها �لمخطط اجلهمني اجلا�ر، والعامل ینظر، 

طبعا هنا یطرح كذ� �ساؤالت �برية حول . والعامل سا�ت والعامل ٔ�خرس
-Le Proche" يف كتابه" جورج �ورم"مس�تق�ل العامل العريب، ٔ��اب عنه 

Orient Eclaté"  نه ؤ��اب ع (le prix nobel de la 
paix)، "يف كتابه حرب ثالثة �ٓالف ٔ�قول ثالثة �ٓالف ملیار " ش�تغلزت

و�لتايل . دوالر يف حرب العراق اجلا�رة، وبدٔ� طبعا م�ذ حرب ٔ�فغا�س�تان
وهذا القرار اجلا�ر . ةاملسؤولیة أ�مر�ك�ة هنا، ل�س �لهيا ٔ�ي غبار، واحض

لرئ�س إالدارة أ�مر�ك�ة ا�ٓن یطرح �دة �ساؤالت ل�س هنا طبعا ا�ال يف 
 .اخلوض فهيا مس�تق�ال، حول مسار العامل العريب وحول مسار املنطقة �رمهتا

وحنن الیوم ٕازاء قرار خطري ظل لك رؤساء دول الوال�ت املت�دة 
أ�مر�يك م�ذ " الكونغرس"ه من ق�ل �مر�ك�ة یرتیثون يف تفعی� م�ذ ٕاقرار 

ٕاهنا حبق �ك�ة �دیدة، انتاكسة �دیدة، انتاكسة . 1995ٔ�ظن س�نة 
خطرية، ال ینفع فهيا �اكؤ� �ىل أ�طالل، وال ینفع فهيا �اكؤ� كام �ك�نا �ىل 

ٕان اكن يف القلب ٕاسالم *******ملثل هذا یذوب القل�ب من مك�د"أ�ندلس
ويف . لرتوي والتفكري اجلید و�ل إالشاكلیات البی��ةینفع فهيا ا ،"وٕامي�ان

 هذا إالطار، فٕاننا يف فریق أ�صا� املعارصة، ٕاذ جندد إالدانة القویة لس�یاسة
"L'apartheid" شكرا. اليت �هنجها الرشذمة الصهیونیة يف فلسطني احملت� 

 :الس�ید الرئ�س
  .كراش

لتعادلیة، اليس نور اللكمة �لس�ید رئ�س الفریق إالس�تقاليل �لو�دة وا
 .ا��ن مضیان

النائب الس�ید نور ا��ن مضیان رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
 :والتعادلیة

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید�ن الرئ�سني احملرتمني،
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�ید سفري دو� فلسطني احملرتم،
 الس�یدات والسادة النواب احملرتمون،

متع مكمثيل أ�مة املغربیة يف �لسة �اصة، �لتعبري عن مرة ٔ�خرى جن 
تضام�نا املطلق مع الشعب الفلسطیين يف حمنته، بعدما اس�تفاق ومعه 
الشعوب العربیة وإالسالم�ة ولك ٔ�حرار العامل �ىل القرار إالس�تفزازي ا�ي 
ٔ�قدم �لهيا الرئ�س أ�مر�يك، القايض بنقل السفارة أ�مر�ك�ة �ى ٕارسائیل 

تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس احملت�، و�لتايل إال�رتاف ٕ�رسائیل �لقدس �امصة  من
هذا القرار ا�ي یعترب اس�مترارا �لس�یاسة الصهیونیة . �و� إالح�الل

" و�د بلفور"العاملیة، ومنوذ�ا ح�ا لالس�تعامر �س��طاين، انطالقا من 
ان الصهیوين املشؤوم ا�ي اكن وراء تقس�مي أ�رايض الفلسطی��ة وزرع الك�

لقد ٔ��ن الرئ�س . الغامش �ملنطقة، �ىل حساب الشعب الفلسطیين
أ�مر�يك من �الل هذا القرار، �ىل الو�ه احلق�قي لٕالمرب�لیة أ�مر�ك�ة ملا 

ال جتد ذاهتا ٕاال يف ظل بؤر  حتم� من ٔ�بعاد ٕاق�صادیة ومالیة وعسكریة
متكن ٔ�مر�اك من ٕاجياد التو�ر واحلروب العدوانیة واف�عال أ�زمات حىت � 

مدا�ل �سمح لها �لتد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة ��ول، من ٔ��ل تعز�ز 
نفوذها بعدما تعودت ٔ�ن جتعل من جملس أ�من ا�ويل مطیة �متر�ر 

 .س�یاس�هتا العدوانیة و�س�تعامریة
لقد جتاهل �رامب وهو یت�ذ هذا القرار، الهدیة اليت قد�ا �لويب ا�هيود 

ومة عندما ٔ�یقظ الف�نة اليت اكنت �مئة، عندما وو�ه القرار تبقى هدیة مسم
�لتندید وردود الفعل املناهضة �لغطرسة أ�مر�ك�ة من طرف ٔ�حرار العامل 
يف ظل جهبة مو�دة �مع حقوق الشعب الفلسطیين اكم� ضد هذا القرار 
ا�ي ٔ��اد مشاعر العداء �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�لیفهتا ٕارسائیل، 
وتغذیة م�ابع املقاومة وتقویة ٔ�شاكل النضال ضد التطبیع مع الك�ان 
الصهیوين ا�ي جعل من إالرهاب ا�و� ممارسة یوم�ة يف تعام� مع 

 .الشعب الفلسطیين
ٕان هذا القرار جيسد مدى �ل إالدارة أ�مر�ك�ة ملا متث� القدس من 

جمرد �امصة عندما  رمزیة �ى أ�مة إالسالم�ة �عتباره ٔ�كرب من ٔ�ن �كون
وو�ه بصی�ات الغضب �رب ٔ�ر�اء املعمور، ويف مقدمة املتضام�ني 
واملندد�ن الشعب املغريب �لك ف�اته ا�ي خرج يف مسرية ملیونیة یوم 
ٔ�مس أ��د، بدعوة من امجلعیة املغربیة ملساندة الكفاح الفلسطیين، 

سطی��ة كقضیة �عتبارها ٔ�ول هیئة مجعویة ت�ٔسست ��فاع عن القضیة الفل 
 .وطنیة عربیة ٕاسالم�ة وٕا�سانیة

ويف هذا الس�یاق، ٔ�یضا �مثن �الیا التحراكت الفوریة اليت قام هبا �ال� 
امل� محمد السادس ٔ�مري املؤم�ني، وبصف�ه رئ�س جلنة القدس التابعة 
ملنظمة التعاون إالساليم، من �الل االتصاالت اليت ٔ�جراها �اللته، مع 
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فلسطیين وأ�مني العام لٔ�مم املت�دة، وكذا الرسا� اليت لك من الرئ�س ال 
بعهثا �اللته، �لرئ�س أ�مر�يك و�لكیف �اللته لوزارة الشؤون اخلارج�ة 

�لینا . والتعاون ا�ويل �س�تد�اء القامئة ب�ٔعامل السفارة أ�مر�ك�ة �لر�ط
ة ٔ�مة ٕاسالم�ة وعربیة، ٔ�ن نعرتف ب�ٔن الرئ�س أ�مر�يك و�د أ�راضی

املشجعة ٕالصدار قراره �س�تفزازي، ٔ�نه ما اكن ٕ�ماكنه إالقدام �ىل هذه 
اخلطوة �س�تفزازیة لوال الوضع العريب إالساليم املرتدي املطبوع �النقسام 
وال�ش�ت ومظاهر احلروب الباردة والساخ�ة يف العدید من ا�ول العربیة، 

�امعة ا�ول العربیة هذا ال�ش�ت ا�ي انعكس �ىل املنظامت إالقلميیة �
 .م�ال

من هذا املنطلق، فٕان هذا القرار ا�ي نعتربه يف الفریق �س�تقاليل 
الو�دة والتعادلیة �لك من الغرفة أ�وىل والثانیة، مبثابة زلزال حق�قي يف 
العالقات ا�ولیة املعارصة یضع أ�مة العربیة وإالسالم�ة �ىل حمك مبا حيم� 

ملطالبة الیوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض �س�تفادة  من دالالت �ىل مس�تق�لها
من هذا ا�رس أ�لمي ا�ي یعترب مبثابة ٕا�الن �لحرب والعدوان ضد أ�مة 
إالسالم�ة والعربیة، ولك القوى احملبة �لسالم، ودعوة رمسیة �فن معلیة 
السالم يف م�طقة الرشق أ�وسط، ذ� من ٔ��ل توح�د صفها ملوا�ة 

ٕاننا  .1973ليت حتاك ضدها وتعید جمد قرار املقاطعة لس�نة مجیع املؤامرات ا
ن�شاد الرٔ�ي العام أ�مر�يك، �لتعاطي مع القرار مبا یق�ضیه من حمكة وتبرص 

 .ومصل�ة الشعب أ�مر�يك
ٕاننا وٕاذ ند�ن �شدة هذا القرار اخلطري، ندعو اكفة الفصائل الفلسطی��ة 

حىت �متكن من موا�ة  اهتإاىل توح�د صفوفها ٔ�كرث من مرة، وجتاوز �الف
 .�ح�الل إالرسائیيل اجلا�ر ويه ٔ�كرث صالبة ؤ�مسع صو�

 السادة الرؤساء،
�لینا ٔ�ن �سخر مجیعا ٔ��لبیة ومعارضة، ٔ�دواتنا ا�بلوماس�یة الربملانیة 
��فاع عن قضیة فلسطني �ى املنظامت والهیئات ا�ولیة و�رملا�ت دول 

ول احلكومات العربیة ٕاىل مقاطعة التطبیع ب�ٔي �لینا ونناشد ٔ�مجیع د. العامل
.. شلك من أ�شاكل مع الك�ان الصهیوين بطریقة م�ارشة ٔ�و�ري م�ارشة

 .شكرا
ويف هذا الس�یاق، یعزتم الفریق إالس�تقاليل �لو�دة والتعادلیة العمل 
�ىل حتیني مقرتح قانون �ريم ٕاىل م�ع التطبیع مع الك�ان الصهیوين �الیا، مع 

 الفرق وا�مو�ات النیابیة �لك من جملس املس�شار�ن وجملس دعوة �يق
كام ٔ�قرتح . النواب لت�ين هذه املبادرة اليت اكنت �لهيا مالحظات يف السابق

�ىل غرار ما اقرت�ه زم�يل أ�خ أ�زيم ٔ�قرتح �سمیة هذه القا�ة بقا�ة 
�زة مفزیدا من الصمود والتعبئة يف فلسطني العز . القدس �ل�لسات العامة

�ٔ�هيا ا��ن �ٓم�وا اصربوا وصا�روا " : مردد�ن ما قا� س�ب�انه وتعاىل
�اشت فلسطني حرة ، صدق هللا العظمي"ورابطوا واتقوا هللا لعلمك تفلحون

 .ٔ�بیة والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
 :الس�ید الرئ�س

مس شكرا �لس�ید الرئ�س، اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار محمد البكوري �ٕ 
 .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

 :املس�شار الس�ید محمد البكوري رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 الس�ید رئ�س جملس النواب،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
 الس�یدات والسادة الوزراء،
 سعادة سفري دو� فلسطني،

 سادة الربملانیني احملرتمني،الس�یدات وال 
 احلضور الكرمي،

جنمتع الیوم �لربملان املغريب، يف �لسة تضام�یة طارئة تفا�ال مع القرار 

اجلا�ر وأ�رعن لرئ�س الوالیة املت�دة أ�مر�ك�ة القايض ٕ��الن القدس 
�امصة ٕالرسائیل، ومن �انب وا�د يف خرق سافر �لقانون ا�ويل ومواثیق 

 ...دة وقرارات امجلعیة العامة وجملس أ�منأ�مم املت�
 :الس�ید الرئ�س

نطلب من الس�یدات والسادة الربملانیني الزتام املاكن نظرا ٔ�مهیة 
 .اجللسة، شكرا لمك مجیعا

 :فریق التجمع الوطين لٔ�حرار املس�شار الس�ید محمد البكوري رئ�س
 امل� تفا�ال كذ� مع املواقف الرسیعة اجلریئة والش�ا�ة، جلال�

حفظه هللا �عتباره رئ�س جلنة القدس، مواقف نوه هبا العامل ب�ٔرسه وذ� 
من �الل الرسا� اليت بعث هبا ٕاىل الرئ�س أ�مر�يك وكذا أ�مني العام لٔ�مم 

وهو ما یعكس إال�شغال العمیق جلاللته، بتداعیات هذا القرار . املت�دة
سرية احلاشدة اليت خرج فهيا الغري احملسوب العواقب، تفا�ال كذ� مع امل 

الشعب املغريب �لك ٔ�طیافه الس�یاس�یة والنقابیة وامجلعویة يف مدینة الر�ط 
یوم ٔ�مس �ربت بصوت وا�د ٔ�ن فلسطني عربیة والقدس عربیة فسحقا 

مواقف �بتة �لمملكة املغربیة جتاه القضا� العاد� لٔ�مة . حسقا �لصهیونیة
 .ا قضیة القدس الرشیفالعربیة وإالسالم�ة، و�ىل رٔ�سه

 الس�ید�ن الرئ�سني،
فریقي التجمع الوطين لٔ�حرار مب�لس املس�شار�ن والتجمع ا�س�توري 
مب�لس النواب، یدینون و�شدة هاته املواقف املزاج�ة و�ري املسؤو� 
لٕالدارة أ�مر�ك�ة اجلدیدة، ویدعو ٕاىل ٕاعامل م�دٔ� احلمكة والتبرص والعودة 

د واملسؤول لبعث مفاوضات السالم املتوقفة، ح�ث ٕاىل طاو� احلوار اجلا
جعل الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة اليت اكنت تقود مفاوضات السالم بني 
الفلسطین�ني وإالرسائیلیني الیوم طرفا يف هذا الزناع، ٔ�رجعت العملیة 
السلمیة ٕاىل نقطة الصفر، ؤ�د�لت نفسها مضن ا�ول املارقة �ىل القانون 

ن �لعامل ب�ٔرسه ب�ٔن ٕاقرار احلقوق املرشو�ة �لشعب الفلسطیين ا�ويل، مربز�
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ٕ��الن دولته املس�تق� و�امصهتا القدس تبقى مف�ا�ا حلل لك أ�زمات اليت 
تعرفها الیوم م�طقة الرشق أ�وسط ؤ�وضا�ه امللهتبة اليت ٔ�تت �ىل أ�خرض 

ىل والیا�س وجعلت من هذه املنطقة بؤرة تو�ر دامئة تنعكس بت�ٔثريها �
املنطقة العربیة ل�س �ىل املنطقة العربیة وإالسالم�ة حفسب وبل �ىل العامل 
ب�ٔرسه، �ىل اعتبار ٔ�ن م�ل هذه القرارات س�تؤجج من �دید الوضع 
إالقلميي وس�تذيك التطرف أ�معى وس�تحرج اجلهود ا�ولیة املرتاصة حملاربة 

 .ة اكنتوخمتلف القوى الظالم�ة املتطرفة يف العامل من ٔ�ي �" داعش"
 الس�ید الرئ�س،

لقد اكنت اململكة املغربیة، وس��قى دامئا احلضن ا�ا� لقضیة القدس 
�ىل اعتبار ٔ�ن القدس يه العامصة الرشعیة �و� فلسطني، القدس �امصة 
ا���ت السامویة الثالث، القدس �امصة �ل�رشیة مجعاء ولن نتواىن ملاك 

الب�ت املقدس، م�وهني يف هذا إالطار وشعبا ق�د ٔ�من� يف ا�فاع عهنا وعن 
اليت تقف شاخمة صامدة يف و�ه " واك� ب�ت مال القدس"ٕ�جنازات 

إال�هتااكت إالرسائیلیة املتواص� حتت ذریعة حبهثم املتواصل لهیلكهم املزعوم، 
ح�ث ال زالت ٕاىل الیوم معلیات التدن�س ؤ�عامل احلفر م�واص� لق�ة 

نرب ٕاىل الك�ان الصهیوين وٕاىل اكفة ا�ول ا�امعة نتو�ه من هذا امل . الصخرة
لها ضدا �ىل املنتظم ا�ويل، طالبني مهنم ٕاعامل م�طق احلمكة والعقل يف 
التعاطي مع ملف القدس والقضیة الفلسطی��ة �شلك �ام، �ىل اعتبار ٔ�ن 
مصل�ة الب��ن تق�يض بناء سالم دامئ وشامل، هذا السالم ال ميك�ه ٔ�ن 

ل ا�ولتني وحقوقهام املشرتكة �ىل القدس ٔ�ن ٔ�ي �ل ٔ�و یتحقق دون �
م�اورة خترج عن هذا الس�یاق وتذهب يف اجتاه حتو�ره تبقى حماو� ��سة 
لطمس �رخي ومعامل هذه املدینة الروح�ة العریقة، یبقى عبثا �زییف فاحض 
�لرثات إال�ساين املس�ل يف كتب أ�د�ن السامویة، ال تنجح ٔ�بدا ٔ�ن 

القدس س��قى صامدة، �ام� لهو�هتا، لها رب حيمهيا، وشعوب عربیة  مدینة
وٕاسالم�ة، ؤ�مم ٔ�وروبیة و�ٓس�یویة، ؤ�مر�اك مق�نعة متام إالق�ناع بعدا� القضیة 
الفلسطی��ة وحق الشعب يف تقر�ر مصريه ح�ث تواصل هذه أ�مم ا�فاع 

ىل هللا �لیه وسمل ٕاهنا نرص النيب الرسول ص. عهنا يف اكفة املنتد�ت العاملیة
 .شف�ع هذه أ�مة، يه ٔ�وىل الق�لتني و�لث احلرمني الرشیفني

ال �سعنا يف فریق�نا، ٕاال ٔ�ن نؤكد �لعامل ٔ�ن لٔ�رض املقدسة و�لمس�د 
أ�قىص ماكن ممتزي وماكنة رف�عة يف قلوب املسلمني، فالقدس وأ�قىص 

قدس �سك�ان قلب لك مسمل، ؤ�ن القر�ٓن الكرمي وصف ٔ�رض ب�ت امل
بصفات الربكة والطهر والقدس�یة، و�اءت إالشارة ٕاىل قدس�یة هذه أ�رض 

والتني والزیتون وطور س�نني " �ني ٔ�قسم هللا هبا مع �ريها يف سورة التني
� قوم اد�لوا أ�رض  " و�ني قال موىس �لیه السالم ."وهذا الب� أ�مني

سورة  "نقلبوا �ارس�ند�رمك ف� �ٔ املقدسة اليت كتب هللا لمك وال �رتدوا �ىل 
 .أ�عراف

ٕاذن ٔ�خمت مدا�ليت هبذه اللكامت، ال یلزمك ٔ�ن �كون فلسطی��ا لتحب 
حهبا ال یعرف ��س�یة ٔ�و هویة، حهبا �كون �لفطرة، يشء �ش�به . فلسطني

ٕانه ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نعرب به مكغاربة �لعامل ب�ٔرسه . ح�نا ٔ��اتنا بال تفكري
ملقدسة، ٔ�رض أ�ن��اء والرسل، ٔ�رض ال�سامح لت��ان ارتباطنا هبذه أ�رض ا

وال�سا�ن ا�یين، ؤ�ننا نبقى م�ارص�ن �لقضیة ٕاىل ٔ�ن ین�يل ظالم إالس�تعامر 
وتعود امل�ٓذن وأ�جراس تدق يف هذه أ�رايض املغتصبة، صامدون ��فاع 

ؤ��ید ٔ�ن �لیف�ا س�یكون النرص ٕان شاء هللا تعاىل، ما دم�ا �ىل . عهنا
س�متر، مؤم�ني بعدا� هذه القضیة والسالم �لیمك ورمحة طریق النضال امل 

 .هللا
 :الس�ید الرئ�س

 .شكرا، ٕ�مس الفریق احلريك اللكمة �لس�ید النائب سعید ٔ�مساكن

 :النائب الس�ید سعید ٔ�مساكن
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� 

 .وحصبه ٔ�مجعني
 الس�ید�ن الرئ�سني،

 رئ�س احلكومة، الس�ید
 السادة الوزراء،

 زم�اليت النائبات وزماليئ الربملانیني احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�شارك يف هذا النقاش، �مس فریقي احلركة الشعبیة مب�ليس 
الربملان، يف هذه اجللسة إالس�ت��ائیة الطارئة ا�صصة لقضیة القدس 

 لقرار الرئ�س الرشیف، ٔ��لن ق�ل لك يشء جشبنا وٕادان��ا واس��اكر�
أ�مر�يك �ري املس�بوق، بنقل سفارة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٕاىل القدس 
الرشیف، ٔ�وىل الق�لتني و�لث احلرمني، ولٕال�رتاف �لقدس �امصة �و� 

 .ٕارسائیل
ويف هذا إالطار، نعترب هذا القرار الطا�ش واملهتور خرقا سافرا ملواثیق 

ة ا�ولیة كام ق�ل، وا�هتااك صار�ا �لوضع أ�مم املت�دة وقرارات الرشعی
التارخيي والرو� والرمزي �لقدس، �عتبارها �را� �املیا ورمزا �ل�سامح 

فضال عن �دشه، ٔ�ي القرار، . وتعا�ش ا���ت السامویة واحلضارات
لكرب�ء ٔ�كرث من ملیار ونصف من املسلمني ومالیري ٔ�خرى من �ري 

 .املسلمني
ا�ر، الس�ید الرئ�س، ا�ي حيمل بني طیاته تغوال ٕان هاذ القرار اجل

وحتد� وابزتازا وٕاهانة �لكرامة العربیة وإال�سانیة، من ش�ٔنه ٔ�ن یطلق رصاصة 
الرمحة �ىل لك خمططات السالم، وجيعل لك إالتفاقات والتوافقات وما 

وأ�خطر من ذ�، ٔ�ن م�ل هذا . �سمى جبهود السالم، جمرد ومه ورساب
ه كذ�، تصویغ إالرهاب والتطرف وال ميك�ه ٔ�ن یعود �ىل القرار من ش�ٔن

 .املنطقة و�ىل العامل �رم�ه ٕاال �لویالت وا�مار، مبا يف ذ� ٕارسائیل
ومن هذا املنطلق، حرضات الس�یدات والسادة، ن�ساءل هل ميكن 
الوثوق بعد الیوم، ب�ٔن هذه ا�و� ال زالت راعیة �لسالم؟ ٕان هذا القرار 

عر املسلمني، والعرب، ولك حميب السالم يف العامل، �سائل ا�ي ٔ�جج مشا
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رشعیة دو� عظمى توصف ب�ٔهنا دو� املؤسسات وا�ميقراطیة وحقوق 
فهل ميكن إالس�تاكنة ٕاىل قرار ٔ��ادي اجلانب مل جيرؤ ٔ�ي ٔ��د من . إال�سان

ٕاننا يف الوقت ا�ي �مثن  .الرؤساء أ�مر�ك�ني السابقني �ىل اختاذه من ق�ل
یا مواقف مجمل دول العامل املنددة هبذا املوقف أ�رعن، فٕاننا ندعو يف �ال 

نفس الوقت، عقالء ٔ�مر�اك ومؤسساهتا ب�ٔن ینفضوا ضده، ٕال�ادة أ�مور ٕاىل 
 .نصاهبا وفق القانون ا�ويل ومواثیق أ�مم املت�دة

ٕان �رخي القدس، الس�ید الرئ�س، حرضات السادة والس�یدات، تعود 
س�نة،  4000س�نة، وس�بق م�الد املس�یح ب�ٔكرث من  5000ٕاىل ٔ�كرث من 

وتعرضت �اللها هذه املدینة �لتدمري �دة مرات وٕا�ادة البناء مرات 
مرة، لكهنا مل �كن يف  52مرة، وهومجت ٔ�كرث من  23ٔ�خرى، وحورصت 

 .یوم من أ��م ٔ�بدا �امصة ٕالرسائیل ولن �كون
 الس�ید الرئ�س،

طاب هو ا�ي ف�ح القدس، تقول بعض املراجع ب�ٔن معر �ن اخل
واسرتجعها صالح ا��ن أ�یويب من ٔ�یدي الصلیب�ني، ؤ��اد اسرت�اعها 

املشؤوم وٕا�الن " و�د بلفور"ٕاىل �ني . هنائیا امل� صاحل جنم ا��ن ٔ�یوب
لكن  ."داف�د �ن غوریون"، من طرف 1948ا�و� إالرسائیلیة س�نة 

�لقدس ا�ي اكن �بعا  إالنتاكسة الكربى متثلت يف مض اجلزء الرشيق
وٕامعا� الس�تفزاز مشاعر املسلمني، . �1967لس�یادة أ�ردنیة بعد حرب 

القدس �امصة ٕالرسائیل وهو ما  1980إالرسائیيل س�نة " الك��ست"ٔ��لن 
 .478و 476تصدى � قرارا جملس أ�من ا�ويل 

 الس�ید الرئ�س،
املصاحل  ٕان �رونولوج�ا أ��داث تبني �مللموس، ب�ٔن خمططات قوى

اكنت �سري دوما يف اجتاه هتوید القدس، �رب التوظیف لنتاجئ النظام العاملي 
اجلدید، بعد ا�هتاء احلرب الباردة وهنایة موا�ة املعسكرات، واس��ر 
النتاجئ الاكرثیة، ملا بعد النكسة وسقوط ومه القوم�ة العربیة وطبعا طغیان 

طط �متثل يف ٕاضعاف قدرات خم. املصاحل إالنتقائیة �ىل م�فعة الشعوب
العرب واملسلمني وإالس��الء �ىل إالح�یاط العاملي من البرتول ثلثه يف 

وكذ� اف�عال . اخللیج العريب الفاريس، والثلث ا�ٓخر يف حبر قزو�ن
 .القالقل والرصا�ات يف ا�ول احملادیة واملساندة �و� فلسطني

ن هذا احلدث الصادم جيب ٕاننا نؤكد الس�ید الرئ�س، هبذه املناس�بة، ب�ٔ 
ٔ�ن �كون �ربة لوضع �د لواقع ال�رشدم العريب، فل�ست هناك ٕاال وصفة 
وا�دة ويه �رك اخلالفات �انبا، وبناء الو�دة الفلسطی��ة والعربیة �ىل 

م�طلعني ٕاىل قرارت جریئة تفرض السالم، السالم لضامن . ٔ�سس م�ینة
تق�، و�امصهتا القدس احلق الفلسطیين املرشوع يف ٕاقامة دولته املس� 

 .الرشیف
تطلعنا كذ� الس�ید الرئ�س، �بري ٕاىل ٔ�ن �متكن ا�ول العربیة اليت 
متزقها احلروب وخترتقها الطائف�ة املق�تة من إالنتصار �و� املؤسسات، بدل 

 .مغارات إالرهاب والتطرف واس��دال ز�د البنادق بلغة احلوار واملصاحلة
 الس�ید�ن الرئ�سني،

م هذه اللكمة، ال �سعنا يف احلركة الشعبیة ٕاال التعبري عن خفر� يف خ�ا
وا�زتاز� �جلهود اجلبارة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، �ىل 

كام . رٔ�س جلنة القدس، ومواقفه البطولیة والش�ا�ة لنرصة احلق الفلسطیين
عبري �ش�ید مبواقف الشعب املغريب ا�ي اكنت مسرية ٔ�مس أ��د، ٔ�مسى ت 

هبذه . عن نرصته ا�امئة �لقضا� العاد� �س�ت��اء القضیة الفلسطی��ة طبعا
املناس�بة، ندعو الربملان مب�لس�یه، ٕاىل التحرك يف خمتلف احملافل القاریة 
وا�ولیة، �رب الشعب ا�امئة ومجمو�ات الصداقة، لكشف خطورة القرار 

عاته �ىل املنطقة و�ىل السمل وأ�من والعمل �ىل الت�ٔثري من ٔ��ل وقف تب
 .وشكرا الس�ید الرئ�س. العاملیني

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید النائب

 .اللكمة �لس�ید الرئ�س شقران ٔ�مام ٕ�مس الفریق إالشرتايك

 :النائب الس�ید شقران ٔ�مام رئ�س الفریق �شرتايك
 شكرا الس�ید الرئ�س،

 الس�ید�ن الرئ�سني احملرتمني،
 س احلكومة احملرتم،الس�ید رئ�

 السادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید سفري دو� فلسطني احملرتم، ومن �اللمك الشعب الفلسطیين 
 الشق�ق،

فلسطني حمفورة يف القلب والعقل معا، دماء جتري يف العروق، هواء 
�لقدس حسنة  �لقدس جامل فلسطیين،. �رسي بنا �لقدس، �لام، ٔ�مال

هذا هو الواقع، وهذا ما جيعلنا . فلسطی��ة، محضها النووي فلسطیين
مطمئنني ٔ�ن املس�تق�ل �ملنطقة �ام اكنت الظروف الیوم، لن �كون ٕاال 

 .فلسطی��ا
 الس�یدات والسادة،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٕ�مس الفریق إالشرتايك �لربملان بغرف�یه أ�وىل 
لسة ا�صصة �لتضامن مع الشعب الفلسطیين والثانیة، يف هذه اجل 

وال . الشق�ق، ارتباطا �لتطورات أ��رية املتعلقة بوضعیة القدس الرشیف
�سعنا يف البدء ٕاال ٔ�ن جندد التعبري الرصحي واملبديئ عن تضامن الفریق 
إالشرتايك مع الشعب الفلسطیين حلیازة حقوقه اكم� �ري م�قوصة، ٕالقامة 

تضامن اكن دامئا يف . املس�تق� و�امصهتا القدس الرشیفدولته الوطنیة 
صلب نضاالت إالحتاد إالشرتايك �لقوات الشعبیة �لك مكو�ته، ٕاذ �س�ل 
التارخي حمطات هامة ؤ�ساس�یة، اكن حلزبنا فهيا حضور دامئ واخنراط لكي 
نرصة �لشعب الفلسطیين الشق�ق يف مساره النضايل من ٔ��ل قضی��ا 
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 .العاد�
نت القضیة الفلسطی��ة، وال �زال كذ�، قضیة وطنیة مغربیة لقد اك

والیوم وحنن . �م�یاز ملاك وحكومة وشعبا، دامئة احلضور رمسیا وشعبیا
ن��اول اللكمة ٕ�مس الفریق إالشرتايك، فٕاننا وال شك، ٕامنا نعكس مبعیة �يق 

قضیة  الفرق، ما خيتلج ٔ�ف�دة لك املغاربة وحميب السالم �رب العامل خبصوص
مصريیة ال ميكن الق�ول ٕاال حبل �ادل لها جيسد ٕارادة الشعب الفلسطیين 

ٕان مدینة القدس، وكام �اء يف . الشق�ق يف ٕاطار الرشعیة والقوانني ا�ولیة
الرسا� املو�ة من ق�ل �ال� امل� محمد السادس ٕاىل الرئ�س أ�مر�يك 

ا التارخيیة العریقة، خبصوصیهتا ا�ی��ة الفریدة، وهو�هت" دو�� �رامب"
ورمز�هتا الس�یاس�یة الوازنة، جيب ٔ�ن تبقى ٔ�رضا �لتعا�ش و�املا �ل�سامح بني 

القدس مدینة سالم وقرار الرئ�س أ�مر�يك �ٕال�رتاف هبا �امصة . امجلیع
ٕالرسائیل هو قرار �ارج الرشعیة ا�ولیة، هو قرار مرفوض قانو� وواقعا، 

ت املت�دة يف س�یاساهتا املساندة وهو جتس�ید � الس�مترار الوال�
لٕالح�الل إالرسائیيل الغامش وا�امعة �لعدوان �ىل حقوق الشعب 
الفلسطیين ملسا�دة ٕارسائیل �ىل لك املس�تو�ت العسكریة وا�بلوماس�یة 
والس�یاس�یة، هذا القرار یعترب حتد� للك الشعوب ا�امعة �لسمل والسالم 

الف�نة والزنا�ات يف م�طقة الرشق أ�وسط �رب العامل ومتاد� يف ٕاشعال نريان 
أ�مر و�ىل عكس ما تتومه  .والزج هبا يف لك ٔ�شاكل الرصا�ات ا�ام�ة

ٕارسائیل ومن یدور يف فلكها ال ميكن ٔ�ن خيزتل مطلقا يف س�یاسة أ�مر 
الواقع، ٔ�ن القضیة الفلسطی��ة بتوا�ر احملطات املرتبطة هبا تظل هاجسا 

ل بنفس القوة، والصمود، وإالميان املبديئ ب�ٔن م�وار� من ج�ل ٕاىل ج�
اللكمة أ��رية ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون لكمة جتس�ید ٕالرادة أ�حرار واملدافعني 

 .عن احلق الفلسطیين �رب العامل
 الس�ید�ن الرئ�سني احملرتمني،
 الس�یدات والسادة احملرتمني،

ب ح�اة ٕان القضیة الفلسطی��ة العاد�، اكنت دامئا وال �زال يف صل
حزبنا إالحتاد إالشرتايك �لقوات الشعبیة ونضاالته من ٔ��ل التحر�ر 
وا�ميقراطیة، و�س�ل �ددا من احملافل ا�ولیة م�ذ عقود من الزمن املواقف 
املبدئیة والثابتة يف دمع أ�شقاء الفلسطین�ني ونضاهلم من ٔ��ل فلسطني 

ق�ادة وقوا�د واجب اكن �ىل �اتق احلزب، . احلرة بعامصهتا القدس الرشیف
ا�فاع املس�متر عن القضیة الفلسطی��ة كقضیة وطنیة من الشهید املهدي 
بنربكة بتحراكته ومواقفه الس�یاس�یة لفضح الصهیونیة وٕاسرتاتیجیهتا التوسعیة 
�اصة يف دول العامل الثالث، ٕاىل الشهید معر �ن �لون بنضاالته نرصة 

الفلسطیين فكرا وتنظريا، مرورا  �لقضیة وكتا�ته املوا�بة لنضاالت الشعب
مبؤمترات احلزب ؤ��شطته �رب ربوع الوطن وحصاف�ه اليت ظلت ختصص 
�زيا هاما �لقضیة الفلسطی��ة �عنوان اللزتام دامئ ومس�متر وقطا�ات احلزب 
املوازیة اليت مل ختلو �راجمها مطلقا من إالرتباط الرو� واملبديئ بنضاالت 

الش�ٔن �ل�س�بة �لش�ب��ة إالحتادیة اليت قدمت الشعب الفلسطیين، كام هو 

ودون ٔ�ن . �لقضیة الفلسطی��ة وردة من ش�باهبا املناضل الشهید محمد �رینة
ن�ىس، دون ٔ�ن ن�ىس بطبیعة احلال ا�ور أ�سايس لٕالحتاد إالشرتايك 
�لقوات الشعبیة مبعیة ٔ�حزاب وطنیة �رخيیة يف ت�ٔس�س ٔ�ول ٕاطار مغريب 

الفلسطیين، ممتثال يف امجلعیة املغربیة ملساندة الكفاح �مع نضاالت الشعب 
 .الفلسطیين

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان القضیة الفلسطی��ة كقضیة وطنیة، �سائل وال شك واقع �املنا 
العريب ا�ي جيب ٔ�ن تتو�د �وده حنو بناء جامعي تتحقق معه ا�هنضة 

جيايب يف �دمة العربیة يف ش�ىت ا�االت �لشلك ا�ي �سامه �شلك إ 
املنطقة وشعوهبا بعیدا عن �دد من احلسا�ت الس�یاس�یة الضیقة، اليت 
�س�ل ��زتاز �یف ٔ�ن بالد� تعمل �ىل وا�ات م�عددة من ٔ��ل جتاوزها 

 .حبمكة وبعد نظر
وال �سعنا يف خ�ام هذه اللكمة املق�ضبة، ٕاال ٔ�ن جندد كفریق اشرتايك 

يئ واخنراطنا املس�متر يف دمع القضیة �لربملان، الزتام�ا ا�امئ واملبد
الفلسطی��ة، مؤم�ني لك إالميان ب�ٔن معركة التحر�ر مس�مترة ؤ�نه �ام طال 
الزمن ٔ�و قرص ال ميكن مطلقا الق�ول بوضع ال �س�تجیب لتطلعات الشعب 
الفلسطیين الشق�ق ونضاالته من ٔ��ل دو� حرة مس�تق�، دو� فلسطني 

 .الم �لیمكو�امصهتا القدس الرشیف، والس
 :الس�ید الرئ�س

شكرا، اللكمة �لس�ید املس�شار عبد ا�لطیف ٔ�ومعو ٕ�مس مجمو�ة التقدم 
 .وإالشرتا�یة

 :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو م�سق مجمو�ة العمل التقديم
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 السادة رؤساء احلكومة والربملان،
 الس�ید سفري دو� فلسطني،

 الربملانیني،الس�یدات والسادة 
�رشفين �مس رفايق يف التقدم و�شرتا�یة ٔ�عضاء الغرف�ني، ٔ�ن ٔ�تناول 
ٔ�ملا وجر�ا يف قلوبنا مجیعا، ب�ٔن ٔ�قدم ٔ�ماممك �مس رفايق و�ة نظر� يف هذا 
القرار اجلا�ر، ومن هذا الترصف أ�رعن والظامل، وا�ي ال جند � ٔ�ي مربر 

لعالقات اليت �ربط بني الشعبني املغريب ٔ�و مصوغ �یفام اكن، �ام اكنت قوة ا
وأ�مر�يك، و�ام اكن موقع ٔ�مر�اك كقطب �رز يف خریطة التواز�ت 

 .اجلیوسرتاتیجیة يف العامل
ٕاننا يف حزب التقدم و�شرتا�یة، �شعر جبرح معیق خيرتق ٔ�جساد� 
وو�داننا �لك املغاربة ا��ن وقفوا البار�ة ب�ٓالف وقفة ر�ل وا�د يف 

ة شا�ذة تضام�ا مع الشعب الفلسطیين، ورفضا �لقرار أ�مر�يك بنقل مسري 
سفارة ٔ�مر�اك ٕاىل القدس الرشیف، ملا حيمل هذا القرار من دالالت ومعاين، 
بل ب�ٔن ٔ�مر�اك سا�رة يف مسار تنف�ذ خمطط صهیوين ا�ي انطلق م�ذ 
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 املشؤوم، وماضیا يف طریق دمع حتق�ق �مل بناء دو�" و�د بلفور"ٕا�الن 
ٕارسائیل الكربى �ىل ٔ�نقاض ٔ�جساد وجاممج الشعب الفلسطیين املقاوم 
اع�دا يف ذ� �ىل ٕامالء القرارات وفرد إالرادة أ��ادیة واس�ت�دام العنف 
وإال�راه والغطرسة والت�ایل �ىل التارخي و�ىل ا�ا�رة إال�سانیة املشرتكة 

ة يف ذ� اللزتاماهتا بدون جخل ٔ�و ح�اء، ودون ٔ��ذ العربة من التارخي م�نكر 
 .ا�ولیة وللك املقومات أ��الق�ة وأ�عراف ا�ولیة القامئة

ٕاننا نعترب ٔ�ن هذا الترصف �ري مق�ول ومرفوض و�ري مرشوع، وهو 
ٕا�الن �ري حمسوب العواقب، وهو یعين رصا�ة رفض حقوق الشعب 

�ل  الفلسطیين يف ٕاقامة دولته املس�تق�، كام ٔ�نه یدق مسامرا �ٓخر يف نعش
ٕاقامة ا�ولتني، ویعزز من موقف �ح�الل، وهو بذ� ال هيني 
. الفلسطین�ني و�دمه بل ٕاهانة �لعامل العريب و�لمسلمني يف مجیع ٔ�حناء العامل

هو ٕاهانة رصحية للك القوى والشعوب الساعیة واحملبة �لسالم، وهو ٕاهانة 
لوضع اخلاص ملدینة و�لتارخي وللك القمي املشرتكة، ف�ه ٕاهانة رصحية � �لثقافة
 .القدس

انطالقا من ذ�، فٕان هذا القرار ال ميكن وصفه ٕاال �لرعونة والغطرسة 
وأ��نیة واجلربوت، وهو حماو� فرض و�ة نظر وا�دة يف العامل، قرار 
یو� بتو�ه ٕامرب�يل م�عصب ال �كرتث �لتارخي وال یعري نضاالت شعوب 

س�ته الك�رية واملتكررة، وهو فضال املنطقة وحتررها ٔ�ي ٕاه�م، رمغ انتاك
عن ذ� �سعى ٕاىل �ش�ت�هتا ومتزیق �یا�هتا وو�دهتا �سهیال لفرض مرشوع 

هذا املرشوع . الرشق أ�وسط الك�ري حتت همينة ٕارسائیل وز�امة ٔ�مر�اك
إال�ن عندما ٔ��لن " بوش"ا�ي نفذ رشطه أ�ول الرئ�س السابق ٔ�مر�اك 

 القوا�د وأ�عراف ا�ولیة وبعیدا عن حر� �ىل دو� العراق �ارج لك
وهو الیوم یتحمل و�ده مسؤولیة ما �رتب عن ذ� . مظ� أ�مم املت�دة

من دمار وتق�یل وخراب �لحضارة إال�سانیة يف الرشق أ�وسط، یتحمل ما 
ٔ�صاب شعوب سور� ولی��ا وا�مين و�ريها من �ٓ�ر الویالت واحلروب 

 .ني أ��ر�ءا�امرة اليت ذهبت حضیهتا مالی
لقد اخ�ار الرئ�س أ�مر�يك احلايل �لت�ٔ�ید، السري �ىل هنج سلفه معمتدا 
يف تعصبه وتطرفه وغطرس�ته وقدرته �ىل �لق ظروف ؤ�وضاع 
ج�وسرتاتیجیة �دیدة �ملنطقة، مر�كزا يف ذ� �ىل التالعب ب�ٔو�ر 

رها، ٕاهنا الرصا�ات القامئة وت�ٔج�جها واس�تغالل ا��ن والطائف�ة يف ٔ��شع صو 
ٕان �لینا ٔ�ن �كون الیوم ٔ�قو�ء يف موا�ة  .جرمية يف �د ذاهتا ضد إال�سانیة

غطرسة و�سلط رئ�س الوال�ت املت�دة، ؤ�ن نعلن موقفا وا�دا �مع 
ٕان حق�ا يف القدس مكغاربة قامئ . الشعب الفلسطیين وا�فاع عن القدس

ٔ�و جمرد وظیفة  وم�ذ قرون ؤ�ن �رؤس املغرب �لجنة القدس مل �كن طرفا
مؤسساتیة دولیة، بل يه �رس�یخ اللزتام �رخيي مبوقع وماكنة هذه املدینة يف 

 .قلوب ويف شعور ويف ذا�رة لك املغاربة
وٕاننا بصف�نا نواب ومس�شاري أ�مة، �شجب بقوة هذا الترصف 
الصادر عن رئ�س ٔ�مر�اك يف حق القدس واملقدس�یني، ويف حق الشعب 

تداعیاته وعواق�ه ونعتربه �دوا� م�ارشا وٕا�ال� �ري  الفلسطیين، وحنذر من
ٕاننا نؤید ما ورد يف الرسائل امللك�ة املو�ة ٕاىل . مس�بوق يف حق إال�سانیة

أ�مني العام لٔ�مم املت�دة، وٕاىل الرئ�س أ�مر�يك، داعیا ٕا�ه ٕاىل الرتاجع عن 
نظر  موقفه والرجوع ٕاىل سكة الصواب وبذل جمهود التوف�ق بني و�ات

و�ام تطورت . الطرفني يف ٔ�فق بلورة �ل �ادل وشامل �لقضیة الفلسطی��ة
أ�وضاع �ملنطقة، و�ام اكن نفاق البعض و�ردد البعض ا�ٓخر، وس��قى 
را�ني لشعار حتر�ر فلسطني وحامیة القدس �عتبارها ملاك جامعیا لٕال�سانیة 

 ا�ي ظل و�امصة �و� فلسطني، وهذا ل�س غریب عن الشعب املغريب
دامئا مو�دا مدافعا عن قمي التضامن والتالمح والتعا�ش �جسد وا�د يف 
خمتلف ا���ت وهو ما �رب عنه ا�هيود املغاربة ٕ��الن موقفهم الرافض 
�لتو�ات الصهیونیة الطامعة يف حقوق الفلسطین�ني وخرو�م �لتظاهر 

 .جبانب �يق املواطنني املغاربة
يي حزب التقدم وإالشرتا�یة، دمعنا الاكمل والثابت وٕاذ جندد �مس �رملان

حلقوق الشعب الفلسطیين، ندعو الصف الفلسطیين وا�ول العربیة 
وإالسالم�ة ٕاىل التوح�د، وندعو ا�متع ا�ويل ٕاىل التجند من ٔ��ل ضامن 
. ا�رتام حقوق الشعب الفلسطیين وحامیة الوضع اخلاص ملدینة القدس

 .سوشكرا لمك الس�ید الرئ�

 :الس�ید الرئ�س
شكرا، اللكمة �لس�ید املس�شار عبد إال� حفظي �مس فریق إالحتاد العام 

 .ملقاوالت املغرب

املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت 
 :املغرب

 .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
 ن،الس�یدان الرئ�سان احملرتما

 الس�ید رئ�س احلكومة الفاضل،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 زماليئ احملرتمني، الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون
 معايل سفري دو� فلسطني احلرة املس�تق�،

ٕان فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، یعرب عن غضبه الشدید، 
�ٕال�رتاف �لقدس ورفضه القاطع لقرار الرئ�س أ�مر�يك �رامب القايض 

ٕان مربرات . �امصة ٕالرسائیل، من �الل نقل سفارة الوال�ت املت�دة ٕا�هيا
الرئ�س أ�مر�يك �كون قراره ل�س سوى ا�رتاف ب�ٔمر واقع، ؤ�نه ال یغري 
ش��ا من هذا الواقع، يه مربرات مرفوضة بقوة رفض هذا الواقع نفسه، 

رات أ�مم املت�دة م�ذ بدایة ٔ�نه واقع فرضته ٕارسائیل �لقوة ضدا �ىل قرا
س�نة " الك��ست"اح�اللها فلسطني، ومعلت �ىل �كر�سه بتصویت 

، �ىل قرار ینص �ىل ٔ�ن القدس يه �امصة ٕارسائیل الاكم� 1980
واملو�دة، وهو ما رفضه جملس أ�من ا�ويل مو�ا ا�لوم ٕاىل ٕارسائیل �ىل 
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انون ا�ويل، ومن ش�ٔهنا ما تقوم به من ٕاجراءات يف القدس تعترب ا�هتااك �لق
�ىل اجلزء الرشيق  1949ٔ�ن متنع اس�مترار رس�ن اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام 

من القدس، ویفرتض ٔ�ن �كون املدینة مضن حمافظة القدس التابعة �لسلطة 
الوطنیة الفلسطی��ة كام �اء يف لفظ القرار، و�لتايل رفض جملس أ�من لك 

يف اعتباره الوضع اخلاص لهذه املدینة  تغیري لطابع مدینة القدس واضعا
ورضورة حامیة البعد الرو� وا�یين الفرید لٔ�ما�ن املقدسة فهيا، واحلفاظ 

، صدر عن ا�لس بعد 476ؤ�ن ٕارسائیل مل متتثل �لقرار . �ىل هذا البعد
یؤكد �ىل �دم  478قرار �دید حيمل رمق  1980شهر�ن يف غشت 

 املشار ٕالیه �ش�ٔن القدس، ویدعو ا�ول إال�رتاف �لقانون إالرسائیيل
أ�عضاء ٕاىل حسب بعثاهتا ا�بلوماس�یة من املدینة املقدسة، وقد صوت 

�س�ت��اء الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة  478مجیع ٔ�عضاء ا�لس �ىل القرار 
 .اليت ام�نعت عن التصویت

ة و�لتذكري فقد ٔ�صدرت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ؤ��زهتا و�اص
جملس أ�من العدید من القرارات �ش�ٔن إالح�الل إالرسائیيل وا�هتااكته، 

قرار لكها تد�ن حماو� ٕارسائیل  �12دد مهنا یتعلق مبدینة القدس، ؤ��رزها 
من هذه القرارات س�بقت القرار�ن  6مض املدینة وتغیري وضعها ومعاملها، 

 2016 والصادر يف دج�رب 2334اكن �ٓخرها القرار رمق  478و 476
والقايض مبطالبة وقف أ��شطة إالس��طانیة �ٔ�رايض احملت� مبا فهيا القدس، 

وبناء �ىل ، 1967وٕا�الن �دم إال�رتاف ب�ٔي تغیريات دا�ل �دود یونیو 
ما س�بق، �رى يف القرار أ�مر�يك انقال� �ىل �رخي املنطقة، و�ىل طبیعة 

رات ا�ولیة اليت جتمع لكها �ىل الرصاع العريب إالرسائیيل، وانقال� �ىل القرا
ٔ�ن مدینة القدس و�س�ب خصوصیهتا ا�ی��ة جيب ٔ�ن ال ختضع ٔ�ي تغیري 

 .يف وضعها وطابعها
ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، نندد 
�لقرار أ�مر�يك ا�ي یتعارض وال ی�ىش مع إالجامع ا�ويل ا�ي نص 

وا�ي یعارض مض ٕارسائیل �لقدس  478-1980لس أ�من رمق �لیه قرار جم
 .الرشق�ة �جزء من �امصة مو�دة

 الس�ید الرئ�س،
ٕاننا نعترب قرار الرئ�س أ�مر�يك مبثابة حماو� لفرض ٔ�مر واقع �دید 
خيالف لك قرارات الرشعیة ا�ولیة ذات الص�، س�بقه رفع احلرض من ق�ل 

�لمس�د أ�قىص املبارك، " تالك��س"ٕارسائیل عن ز�رات ٔ�عضاء 
والسامح هلم ��خول ٕاىل احلرم القديس حتت حامیة الرشطة وهو قرار �ريم 
يف معقه وجوهره ٕاىل ا�متهید لتقس�مي املس�د أ�قىص �ري �ابئة �ملناشدات 

 .ا�ولیة بعدم تغیري الوضع القانوين يف ت� أ�ما�ن
 الس�یدان الرئ�سان احملرتمان،

العام ملقاوالت املغرب، وفریقه الربملاين هو نفس  ٕان موقف إالحتاد
موقف املغاربة قاطبة، يف اصطفاف وراء صاحب اجلال� حفظه هللا، 
ا�ي �رب عنه بوضوح بصف�ه ٔ�مريا �لمؤم�ني، ورئ�س جلنة القدس املن��قة 

عن م�ظمة التعاون إالساليم، يف الرسا� املو�ة لٔ�مني العام لٔ�مم 
 املو�ة لرئ�س الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، بعد ٕا�الن املت�دة، والرسا�

هذا أ��ري عن قراره �ري حمسوب العواقب بنقل السفارة أ�مر�ك�ة ٕاىل 
 .القدس

ٕان من ش�ٔن اخلطوة اليت ٔ�قدم �لهيا الرئ�س أ�مر�يك ٔ�ن تؤ�ر سلبا �ىل 
اعتبارا �ٓفاق ٕاجياد �سویة �اد� وشام� �لزناع الفلسطیين إالرسائیيل، وذ� 

لكون الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٔ��د الر�اة أ�ساس�یني لعملیة السالم، 
مفا العمل ٕاذن؟ املطلوب م�ا مجیعا . واليت اكنت حتظى بثقة مجیع أ�طراف

التحرك �ى أ�مم املت�دة وم�ظامهتا، ٕالدانة القرار أ�مر�يك ٔ�ن م�ثاق أ�مم 
 مبا يف ذ� ٔ�مر�اك نفسها، ینص املت�دة ا�ي وقعت �لیه مجیع دول العامل

بوضوح �ىل �دم جواز ٔ�ن تصدر ا�ول �رشیعات وقوانني تتعارض مع 
ويف هذا إالطار، فٕان ردود الفعل  .م�ثاق أ�مم املت�دة وقراراهتا امللزمة

أ�وروبیة وا�ولیة الرافضة �لقرار �شجع �ىل مزید من التفا�ل مع الرٔ�ي 
 .ة ح�ة وم�فا�� يف لك املنظامت ا�ولیةالعام أ�ورويب، وٕابقاء القضی

وهبذه املناس�بة، فٕاننا هنیب �لربملان املغريب دعوة اكفة �رملا�ت العامل 
واملنظامت الربملا�ت ا�ولیة، الربملانیة ا�ولیة ٕاىل رضورة التصدي لقرار 
إالدارة أ�مر�ك�ة ا�الف �لرشعیة ا�ولیة، مع حتس�سهم ٕاىل ما قد �كون 

القرار من تداعیات يف املنطقة و�ار�ا، ذ� ٔ�ن املساس �لوضع لهذا 
القانوين والتارخيي املتعارف �لیه �لقدس ینطوي �ىل خطر الزج �لقضیة يف 
م�اهات الرصا�ات ا�ی��ة والعقائدیة، واملس �جلهود ا�ولیة الهادفة خللق 

د من كام قد یفيض ٕاىل مزی. ٔ�جواء مالمئة ٕالس�ت��اف مفاوضات السالم
التو�ر وإالح�قان وتقویض لك فرص السالم، �هیك عن ما قد �س��ه من 
تنايم ظاهرة العنف والتطرف، مما س�ی�سف اجلهود ا�ولیة يف حرهبا �لقضاء 

�اشت القدس �امصة �و� فلسطني احلرة والسالم �لیمك . �ىل إالرهاب
 .ورمحة هللا تعاىل

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ملس�شار محمد زروال �مس فریق إالحتاد املغريب اللكمة ا�ٓن �لس�ید ا
 .�لشغل

 :املس�شار الس�ید محمد زروال
 .السالم �لیمك

�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 
 .وحصبه

 الس�ید رئ�س جملس النواب،
 الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن،

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 السادة الوزراء،
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 الس�ید السفري احملرتم،
 الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون،

يف خرق سافر لقرارات أ�مم املت�دة والرشعیة ا�ولیة، ٔ�قدمت إالدارة 
أ�مر�ك�ة من �الل ٕا�الن رئ�سها إال�رتاف �لقدس �امصة �لك�ان 

�ة الصهیوين، �ىل ا�هتاك حرمة مدینة القدس وهو�هتا احلضاریة وا�ی� 
والتارخيیة، واملس حبق الشعب الفلسطیين التارخيي واملرشوع يف بناء 

ٕان القرار اجلا�ر، . ا�و� الفلسطی��ة املس�تق� و�امصهتا القدس الرشیف
املعلن من طرف الرئ�س أ�مر�يك، هو اس�هتثار ��متع ا�ويل ومؤسساته 

�رب التارخي أ�مم وقوان��ه، وكذا �سف �لجهود اجلبارة اليت قامت وتقوم هبا 
املت�دة واملنتظم ا�ويل، ولك القوى احلیة يف ٕاجناح معلیة السالم يف 
املنطقة، واس�تخفاف وحتقري ملشاعر الشعوب إالسالم�ة والعربیة 
واملس�یحیة وٕاهانة رصحية لها وملقدساهتا من ٔ��ل ٕارسائیل، مقابل إال�از 

لطبیعة إالس�تعامریة �ىل احلقوق التارخيیة �لشعب الفلسطیين، و�كر�س ا
 .لهذا الك�ان الصهیوين الالرشعي

ٕان ا�رتاف ٔ�مر�اك �لقدس �امصة ٕالرسائیل، يف ٔ�فق نقل سفارهتا ٕا�هيا، 
أ�ول �اء لزرع الك�ان " و�د بلفور"�نیا، فٕاذا اكن " و�د بلفور"یعد حبق 

" و�د �رامب"الصهیوين يف قلب املنطقة العربیة �ٔ�رض الفلسطی��ة، فٕان 
ویعطي الضوء . ف ٕاىل تصف�ة وٕاهناء القضیة الفلسطی��ة �شلك اكملهيد

أ�خرض �لصهاینة الغاصبني ملصادرة القدس، وهت�ري ساكهنا، وإالس��الء 
�ىل ٔ�راضهيم وبیوهتم ولك ممتلاكهتم، والتوسع يف بناء املس�تعمرات والعبث 

ال ٕان ٔ�مر�اك بقرارها املشؤوم هذا، تتوج مسلسل طوی. �ملس�د أ�قىص
من رضب و�دة شعوب العامل العريب و�ش�ت�هتا، و�شجع إالنقسامات دا�ل 

مرورا " اكمب دیف�د"دولها �دمة لصنیعهتا ٕارسائیل، وذ� بدءا �تفاق�ة 
ووصوال ٕاىل اس�ت�دام لعبة " وادي عربة"و" ٔ�وسلو"و" مدرید"�تفاق�ة 

ریق �لك�ان إالرهاب لتدمري العراق ولی��ا وسور� وا�مين، لك ذ� لتعبد الط
الصهیوين الغاصب لیرتبع �ىل عرش الرشق أ�وسط كقوة وح�دة ووا�دة 

 .يف املنطقة
 الس�یدات والسادة،

، ٕاذا �از )رب ضارة �فعة: (�یفام �یقول املثل، �یفام قال اليس أ�زيم 
لنا القول ٔ�ن لهذا القرار املهتور حس�نات، مفن حس�ناته ٕاماطة ا�لثام عن 

ة الك�ان الصهیوين، و�لیف�ه أ�مرب�لیة ٔ�مر�اك، ولزور الواقع العنید حلق�ق
لقد . وهبتان هكذا وعود وخطا�ت عن احلریة وا�ميقراطیة والسالم

ا�كشفت ا�لعبة، حىت ال نقول ٔ�هنا اكنت مكشوفة �ى لك ٔ�حرار هذا العامل 
ٕاال العمالء، ومعیان البصرية، وت�ٔكد مبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن ٔ�مر�اك اكنت 

زالت ید الك�ان الصهیوين اليت یبطش هبا وینفذ هبا خمططاته إالرهابیة وال
والتخری��ة يف العامل، لیلصق لعنة إالرهاب بدی��ا احلنیف، د�ن السالم 
والوسطیة وإالعتدال، وجيعل من ذ� غطاء �متزیق اجلسم العريب وتقس�مي 

یين ٔ�راضیه ویغطي �ىل جرامئ الصهاینة ال�شعة يف حق الشعب الفلسط 

 .أ�عزل
حنن الیوم ٔ�مام �دوان ٔ�مر�يك سافر، ومؤامرة مكمت� أ�راكن �ىل 
القدس ؤ�هلها، و�ىل مقدساهتا وهو�هتا احلضاریة، و�ىل فلسطني وقضیهتا، 

ٕانه هذا الظمل . و�ىل لك العامل العريب حكومات وشعوب وحضارة و�رخي
ودمع القضیة التارخيي �رتب �لینا مجیعا مسؤولیات التصدي واملوا�ة 

 .الفلسطی��ة �عتبارها حقا قضیة وطنیة �نیة �لشعب املغريب
وٕاننا كربملانیني ومكس�شار�ن و�صوت لٔ�مة املغربیة، أ�مازیغیة والعربیة 
املسلمة احملبة �لسالم واحلام� �ىل �اتقها ٔ�مانة وعهد ا�فاع عن القضیة 

ة العظمية ٔ�ن �كون يف الفلسطی��ة �رب التارخي، �لینا مكمثلني لهذه أ�م
طلیعة مقاومة العدو الصهیوين، ؤ�ن �كون ذ� الصوت القوي واملدوي 
ا�ي صدحت به ح�اجر ا�ٓالف من املغاربة يف مسرية یوم أ��د، يف 
مسرية الوفاء �لقدس والتضامن مع الشعب الفلسطیين امللكوم يف مسرية 

ٔ�ن �كون الصوت الغضب �ىل املوقف املهتور �لرئ�س أ�مر�يك، �لینا 
الرافض �لوضع ا�زي واملذل لٔ�نظمة العربیة اليت ا�شغلت خبالفاهتا 
وفرطت يف القدس م�ذ ٔ�مد بعید، ٔ�ن �ون ذ� الصوت الرافض للك 

 .ٔ�شاكل التطبیع مع ا�و� الصهیونیة وراعیهتا ٔ�مر�اك
ٕان إالحتاد املغريب �لشغل، �شهد � ٔ�دبیاته، و�شهد � التارخي حبم� 

عل ا�فاع عن القضیة الفلسطی��ة يف لك احملافل الوطنیة وا�ولیة، وال ملش
ٔ�دل �ىل ذ� من ختصیصه مك�با �ٕالحتاد اجلهوي لنقا�ت الر�ط التابع 
ملنظمتنا العتیدة مكقر �لجنة ا�ولیة �مع الشعب الفلسطیين، وتوفري لك 

��� يف ا�فاع عن الوسائل ا�لوجس��ة وا�مع الرضوري لها �لق�ام مبهمهتا الن 
 .ٔ�م القضا� العربیة

ٕان إالحتاد املغريب �لشغل، وفاء لتارخيه وم�ش�ئه من رمح معركة التحر�ر 
الوطنیة، ودفا�ه ا�امئ ا�ي ال یلني عن قضا� حتر�ر الشعوب و�ىل رٔ�سها 
القضیة الفلسطی��ة، ید�ن ب�ٔقوى عبارات الشجب وإالدانة القرار املهتور 

، ویطالب �سحب سفراء ا�ول العربیة وإالسالم�ة املعمتدة �لرئ�س أ�مر�يك
�ى ٔ�مر�اك قصد ال�شاور، ویدعو لك أ�حرار يف هذا العامل التصدي 
�لغطرسة أ�مر�ك�ة و�لیفهتا الصهیونیة اليت فاق مداها لك احلدود ٕ�ماطهتا 
ا�لثام عن نوا�ها احلق�ق�ة يف الرشق أ�وسط، وسوف لن یدخر إالحتاد 

ريب �لشغل �دا يف مواص� دمع ومساندة ٔ�م القضا� العربیة وإالسالم�ة املغ
من �الل موقعه واش�تغا� دا�ل املؤسسات ا�متثیلیة الوطنیة، واملنظامت 
النقابیة ا�ولیة، ومن �الل �القاته ا�ولیة مع النقا�ت احللیفة والصدیقة 

شؤوم واجلا�ر �رب العامل، وس�سخر لك ذ� �لتعبئة ضد هذا القرار امل 
واملطالبة ٕ�لغائه كام س�یكون يف طلیعة القوى ا�ميقراطیة واحلقوق�ة 
وال�سائیة والش�بابیة يف نضاالهتا �لتصدي لهذا العدوان أ�مر�يك الصهیوين، 
ويف مطالبهتا حبق الشعب الفلسطیين التارخيي واملرشوع يف بناء دولته 

 .وشكرا جزیالالفلسطی��ة املس�تق� و�امصهتا القدس الرشیف 
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 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار ٕادر�س الرايض ٕ�مس الفریق ا�س�توري 
 .ا�ميقراطي إالج�عي

املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض رئ�س الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
 :�ج�عي

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید�ن الرئ�سني احملرتمني،

 ة احملرتم،الس�ید رئ�س احلكوم
 السادة الوزراء،

 الس�ید سفري دو� فلسطني احملرتم،
 الس�یدات والسادة الربملانیون،

 .ٔ�تد�ل ٕ�مس فریق ا�س�توري ا�ميقراطي إالج�عي، يف هذا املوضوع
 الس�ید الرئ�س،
 إالخوة أ�عزاء،

لقد اكن ملواقف �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، رئ�س 
متثل يف الرسا� املو�ة ٕاىل �رامب ح�ث اكن �اللته واحضا جلنة القدس وامل 

وجریئا ومسؤوال و�افظا حلقوق الشعب الفلسطیين يف س�یادته �ىل 
القدس، ونبه ٕاىل قد ما �كون لهذا القرار من ت�ٔثري �ىل ا�ور الر�دي 

 .ٔ�مر�اك �راعیة �لسالم
ده وقع ولقد اكن ملواقف �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�ی

دويل، ح�ث �اء رد العدید من ا�ول العربیة وإالسالم�ة بل موقف 
التك�الت يف جحم �حتاد أ�ورويب وهیئة ٔ�ممیة يف جحم أ�مم املت�دة 
م�سجام مع مضمون املوقف املليك السايم، قرار �رامب هذا رضب عرض 

م احلائط املواثیق ا�ولیة ومسار مسلسل السالم، قرارا �رامب مل حيرت 
حتالفات الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف املنطقة العربیة، قرار �رامب مل حيرتم 
ٔ�صدقاء الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�لفاهئا أ�وروبیني، قرار �رامب جتاوز 

، ح�ث ٔ�قر 1995الرتیت ا�ي طبع سابق�ه من الرؤساء م�ذ س�نة 
یل، والعمل �ىل الكونغرس أ�مر�يك رضورة ا�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائ 

نقل السفارة أ�مر�ك�ة من تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس، قرار �رامب جتاهل الوضع 
الهش ا�ي تعرفهه ل�س فقط م�طقة الرشق أ�وسط، بل لك دول العامل 
ؤ�عطى ذریعة �برية حملرتيف إالرهاب العاملي �لك ٔ�شاك� ؤ�نوا�ه �ىل 

والثقافات مس�تغ� من إالس�مترار يف �رش الكراهیة بني الشعوب وا���ت 
�دید جتنید الش�باب العريب واملسمل الفاقد لٔ�مل والیا�س من املس�تق�ل 

 .واملتعب بنوائب الزنا�ات والرصا�ات دا�ل أ�مة العربیة وإالسالم�ة
ٕاندعى الربملان املغريب لهذه اجللسة املشرتكة بني جملس�یه ومسرية 

�ى �رملاين أ�مة الشعب املغريب �ٔ�مس جتس�ید �ٓخر �لحس القويم 

وٕا�س�ا�م مع املواقف الثابتة رمسیة اكنت ٔ�و شعبیة من قضا� حتدد مصري 
أ�مة العربیة وإالسالم�ة مجعاء، ما �رید �رامب من هذا القرار م�ذ تولیه 
رئاسة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، اختذ �دة قرارات معظمها حتمك فهيا 

اب الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة من م�طق املعا�سة واملشا�سة، م�ل ٕا�س�
إالتفاق�ات ا�ولیة حولها ٕاجامع، مرتبطة مبصري الكرة أ�رضیة ومس�تق�ل 
شعوهبا، وهو یت�ذ قراره الیوم هيدد إالس�تقرار وأ�من والسالم العاملیني، 
ویؤجج روح العداء والعنف والعنف املضاد والرصا�ات بني الشعوب، ال، 

اقف هذا الر�ل وال �س�تطیع اس��عاب، اس�سا�ة ٔ�صبحت الیوم ال تفهم مو 
قراراته ال من ح�ث التوق�ت ٔ�و الطبیعة، ماذا �رید هذا الر�ل هباذ القرار؟ 
لقد ٔ�حرج �لفاء ٔ�مر�اك سواء يف ا�ول العربیة ٔ�و ا�ول إالسالم�ة زعز�ة 
م�اخ الثقة بني شعوب املنطقة، و�رس جو الفنت والرصا�ات، ؤ�جج �داء 

ربیة وإالسالم�ة �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، ماذا �رید �رامب الشعوب الع
هبذا القرار؟ ٔ�زم وضع ٔ�مر�اك �راعیة �لسالم يف الرشق أ�وسط ؤ��ز�ىل 
كفاءهتا يف ٕادارة مفاوضاهتا �لسالم، ٔ�راد هذا الر�ل ٔ�ن یقيض �ىل ٔ�مل 

ل الشعوب �ملنطقة يف نعمة أ�من و�س�تقرار، ٔ�راد هذا الر�ل ٔ�ن �س�
التارخي ٔ�ن الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ويف ظرف�ة عصیبة اختذت قرارا 
�يسء لها ویرضب عرض احلائط لك ا�هودات اليت بذ�هتا حكوماهتا 
املتعاق�ة من ٔ��ل ٕا�الل السمل وأ�من مبنطقة الرشق أ�وسط والعامل، 

ا وعىس ٔ�ن �كرهو " ولكن نقول لرتامب و رب ذرة �فعة، وكام یقول تعاىل
، فقد ٔ��دمت بقرار "ش��ا وهو �ري لمك، وعىس �ٔن حتبوا ش��ا وهو رش لمك

هذا القضیة الفلسطی��ة ٕاىل الصدارة و�ه�م ا�ولیني، وال س�� الشارع 
�لعامل العريب وإالساليم، وس�تكون ٕان شاء هللا انطالقة ملراجعة النظام 

�ودها وٕا�ادة العريب امل�ش�ت يف ٔ�فق �رممي الصفوف العربیة و�ك�یف 
النظر يف ٔ�ولو�هتا، ٔ�قول ما اكن لیجرٔ� هذا الر�ل �ىل هذه املغامرة لوال 
الوضع العريب املت�ٔزم والنتاجئ الاكرثیة ملا مسي �لربیع العريب، والواقع اليت 
ٔ�صبحت �لیه دول عربیة وازنة يف لك معادالت الرشق أ�وسط من عراق 

یق�يض موا�ة ٔ�س�بابه وتداعیاهتا ومين وسور� ولی��ا و�ريمه، وهو ما 
ومعاجلة ٕاشاكلیاته �لك تضامن ومسؤولیة بعیدا عن احلسا�ت الس�یاس�یة 
املف�ع� واخلادمة ملصاحل صغرى �ىل حساب مس�تق�ل الشعوب العربیة 
وإالسالم�ة ؤ�نظمهتا وحقها يف التمنیة و�زدهار و�س�تقرار ٔ�خمت بقو� 

، ف�ٔقول لرتامب " وهللا �ري املا�ر�نوميكرون وميكر هللا ":س�ب�انه وتعاىل
�لب�ت رب حيمیه، �اشت فلسطني و�امصهتا القدس الرشیف، والسالم 

 .�لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

حلرش �مس مجمو�ة الكونفدرالیة  ر�اللكمة ا�ٓن �لس�یدة املس�شارة �
 .ا�ميقراطیة �لشغل
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 :رش �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلحل �ر� الس�یدة املس�شارة
 .السالم �لیمك ورمحة هللا

 الس�ید�ن احملرتمني،
 إالخوة والسادة املس�شارون احملرتمون،

 الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
 س�یدي سفري دو� فلسطني،

ٔ�وال ق�ل ٔ�ن ٔ�بدٔ� لكميت �رید ٔ�ن نقف مجیعا �رحام �ىل ٔ�رواح شهداء 
طی��ة، شهداء القدس، شهداء رام هللا واخللیل، شهداء غزة، القضیة الفلس 

شهداء لك ا��ن وهبوا ح�اهتم من ٔ��ل القضیة الفلسطی��ة، ف�ٔطلب م�مك 
 س�یدايت، السادة الوزراء

ِحِمي، " ْمحَِن الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمَني، الر� ِحِمي، الَْحْمُد ِ�� ْمحَِن الر� ِ الر� ِ�ْسِم ا��
 َ تَِقَمي، َماِ�ِ ی اَط الُْمس�ْ َ تَِعُني، اْهِدَ� الِرصّ َك �َس�ْ ��

�
َك نَْعُبُد َوا ��

�
�ِن، ا ْوِم اِ�ّ

اِلَّني، ْم َوَال الض� ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ �َن ��نَْعْمَت �َلَْهيِ ِ اَط ا��   �ٓمني" ِرصَ
س�ب�انك ربك رب العزة عام یصفون وسالم �ىل املرسلني وامحلد � 

 .املني، هللا ٔ�كربرب الع
ٕاذن، �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس ا�مو�ة الكونفدرالیة ومن �اللها 
لك الكونفدرالیني والكونفدرالیات �رب الوطن من طن�ة ٕاىل الكو�رة ٔ��ّرب 
�الیا عن غضب الطبقة العام� ومعوم الشعب املغريب �لقرار اجلا�ر لرئ�س 

ٕاىل إال�رتاف �لقدس �امصة ٕالرسائیل  الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة والرايم
ونقل سفارة دولته ٕا�هيا، وبقراره اجلا�ر وأ�خرق واملهتور هذا یرضب الرئ�س 

 .أ�مر�يك الرشعیة ا�ولیة ولك املواثیق
 س�یدايت ساديت،

لقد اخ�ار الرئ�س أ�مر�يك �رخي نقل سفارته ٕاىل ٕارسائیل بعنایة، 
فور املشؤوم، اخ�ار هذا التوق�ت اخ�ار م�اس�بة مائة س�نة �ىل و�د بل

ا�ي اغتص�ت ف�ه فلسطني الغتصاب القدس وٕاد�ال املنطقة يف ا�هول 
 .ويف احلروب والتقاتل

 س�یدايت ساديت،
 الس�یدیني الرئ�سني،

 السادة الوزراء،
ٕان القضیة الفلسطی��ة يف صلب ا�شغاالت الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

عاملها، و���رى فٕان ٔ�ول ٕارضاب �ام �لشغل ويف ٔ�ولو�هتا ويف �دول �ٔ 
نظمته الكونف�درالیة ا�ميقراطیة �لشغل اكن مبناس�بة یوم أ�رض تضام�ا مع 
الشعب الفلسطیين واس�شهدت �ٓنذاك عر�س الشهداء محمد �رینة، ونؤكد 
الیوم وت�ٔكد كذ� �مللموس یوم اح�جت مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

حلرب �امر بري�س، و���رى نقول ٕالخواننا يف �لشغل الس�تضافة جمريم ا
العدا� والتمنیة ولك ا��ن تعاق�وا �ىل هذه املنصة �ىل ٔ�ننا حنن كذ� �رید 

يه قا�ة فلسطني وقا�ة القدس ليك ال �س�تق�ل فهيا  11ٔ�ن �كون القا�ة 
 .جمريم احلرب وممثيل الك�ان الصهیوين ٔ�ميا اكنت ٔ��شطة هذا ا�لس

 س�یدايت ساديت،
�مس ا�مو�ة الكونفدرالیة ٔ�هن�ٔ الفلسطین�ني �ىل و�دة الصف ؤ�قول 
هلم ٔ�جنع سالح ملوا�ة ٕارسائیل، الك�ان الصهیوين هو و�دة الصف 
الفلسطی��ة و�دة الفصائل و�دة الشعب الفلسطیين و�دة لك التیارات، 
ٔ�ننا ال ميك�نا ٔ�ن نوا�ه ٔ�ي خصم وحنن م�فرقون، ونقول لمك �مس 

 .الیة ا�ميقراطیة �لشغل، السادة، س�یدي السفريالكونفدر 
حنن معمك يف قرارا�مك الس�یادیة، يف قرارا�مك اليت ٔ�نمت ت�ٔ�ذوهنا �لك 
حمكة و�شاور ف� ب��مك ونقول لمك حنن معمك و�ساندمك بدون ق�د و ال رشط 
يف قرارا�مك الس�یادیة، كام اكن دامئا املغرب، املغرب ین�ٔى عن نفسه ٔ�ن 

قرارات ا�و� الفلسطی��ة، نقول للك ا��ن �راهنون �ىل ٔ�مر�اك یتد�ل يف 
والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، امسعوا نبض الشارع، امسعوا صوت �ساء 
وكذ� صوت ر�ال العامل، خرجت املسريات يف لك دول العامل مبا فهيا 
ٔ�مر�اك ٔ�ن القضیة الفلسطی��ة يه قضیة رشعیة وقضیة �اد�، وقضیة 

ب�ٔننا خرج�ا �لك عفویة، وخرجت   س�یدي�سانیة وحنن نقول لمك كذ� لالٕ 
ال�ساء املغربیات وأ�طفال املغاربة، وخرجت احلكومة املغربیة، وخرجوا 
كذ� الكونفدرالیني والكونفدرالیات ا��ن اكنوا س��ظمون البار�ة یوما 
 لٕالح��اج �ىل احلكومة لس�یاس�هتا إالق�صادیة وإالج�عیة، وجعلنا من ت�

املسرية حتت شعار القدس ٔ�وال وفلسطني ٔ�وال واحلریة لفلسطني وكذ� 
فلسطني ٔ�بیة، ودو� فلسطني و�امصهتا القدس، ٕاذن س�یدي حنن نقول 
�ىل ٔ�ن مل نفا��ٔ بقرار �رامب، قرار �رامب اكن قرار هو ید�ل يف صلب 
 الس�یاسات الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، من هو راعیه ٔ�مر�اك، يه اليت من

هو راعیه الك�ان الصهیوين؟ يه ٔ�مال�اك، �رامب �سري يف ٕاطار س�یاسات 
امجلهوریني املتطرفني ميینا، ؤ�نمت س�یدي سفري فلسطني قد عرفهتم 
و�ا�رمتوهنم يف حمطات �برية ؤ�نمت تعرفون �ىل ٔ�ن ا�عوة �ل�س�بة هلم ٕاىل 

يت حترك �لسمل والسالم يه دعوة حتمل يف طیاهتا نوا� اس�تعامریة، ويه ال
ا�ٓن رئ�س الك�ان الصهیوين نت��اهو ا�ي اكن م�ابعا مؤخرا بقضا� الفساد 
وقضا� التق�یل، وخرج كذ� مجمو�ة من ا�هيود من ٔ��ل و�دة من ٔ��ل 
فلسطني عربیة و�امصهتا القدس الرشیف، حنن كذ� �شجب لك ٔ�شاكل 

إالق�صادي  التطبیع، ولك ٔ�شاكل التطبیع جبمیع ٔ�نواعها، ل�س فقط التطبیع
ول�س فقط التطبیع كذ� الس�یايس، ولكن التطبیع الثقايف ٔ�خطر 

التطبیع الثقايف ا�ي �ش�تغل يف مصت وخبطة س�یاس�یة مو�ة . التطبیعات
 .�لت�ش�ئة املغربیة

س�یدايت ساديت، ٔ�قول لمك �ىل ٔ�ننا لن تفوتنا الفرصة الیوم ليك �مثن 
ن یدخر �دا يف ٕاسامع قرارات م� املغرب، رئ�س جلنة القدس وا�ي ل

 ..صوت احلق وصوت

 :الس�ید الرئ�س
 .شكرا �لس�یدة املس�شارة، االلكمة ا�ٓن �لس�ید النائب معر بالفرجي
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 :النائب الس�ید معر بالفرجي
 السالم �لیمك،
 حتیة �لجمیع،

 حتیة �اصة �لس�ید سفري دو� فلسطني،
الیوم نع�ش الیوم حلظة حساسة ومضطربة يف جمال العالقات ا�ولیة، 

عند� رئ�س ٔ�كرب دو� يف العامل ؤ�قوى دو� يف العامل، یترصف بطریقة �ري 
مسؤو�، هذا معطى �اصنا نتعاملو معاه، ف�ال�س�بة يل ٔ�ش�نو ميكن ند�رو 
اح�ا مكغاربة، مكسؤولني س�یاس�یني نواب وحكومة، كنظن ب�ٔن �اصنا 

خرى نترصفو مبسؤولیة �ىل مس�توى اخلطاب من �ة، وبوضوح من �ة �ٔ 
�ىل مس�توى املامرسة والفعل، غنبدا ٔ�� �لوضوح يف املامرسة والفعل، فني 
وصلنا يف حماربة التطبیع مع ٕارسائیل؟ حفس�ت الغرفة الت�اریة الفر�س�یة 

مالیني دوالر  4إالرسائیلیة جحم الت�ارة بني املغرب وٕارسائیل ٔ�كرث من 
مع ٕارسائیل، حكوميت امللیار يف الشهر، ٔ��ن يه حماربة التطبیع  4شهر�، 

�ٓش كتد�ريف هاد ا�ال، وح�ا كنواب أ�مة، مكرش�ني، �ٓش �مينعنا الیوم 
نصدرو قانون �یجرم العالقات إالق�صادیة مع ٕارسائیل، هذا هو �ل�س�بة يل 
الوضوح احلق�قي يف املامرسة، �انب �ٓخر وهو �انب املسؤولیة يف 

یاس�یني نورو الرٔ�ي اخلطاب، كنظن ب�ٔن �لینا ح�ا كنواب مكسؤولني س� 
العام، ونفرسو �لناس ب�ٔن املشلك مايش مع ا�هيود، جيب �دم اخللط بني 
ا�هيودیة كد�نة وصهیونیة ٕاكیدیولوج�ة عنرصیة، ا�هيود مايش لكهم صهاینة، 
ال البارح ال الیوم، هناك يف العامل خشصیات هيودیة أ�صل يف طلیعة 

قوق املرشو�ة �لشعب النضال ضد الفكر الصهیو�ن وا�فاع عن احل
الفلسطیين، ا�يل ما �یعرفش ٔ�ش�نو وما �اش يف ٔ�مر�اك نتلكموا �ري �ىل 

مشعون لیفي هللا �رمحو، وا�يل �غي �سمع ٔ�كرث الیوم  ٔ��رهام الرصفايت،
حراكت املقاطعة  bds �سول �ىل شكون ا�يل يف املغرب �یرتٔ�س حراكت

أ�صل، هاذي من احلق�ق�ة ضد ٕارسائیل، ٕامسو س�یون ٔ�س�یدون هيودي 
�ة، �نیا مسؤولیة كذ� يف ٕاطار املسؤولیة جيب �لینا تنو�ر الرٔ�ي العام 
عن حق�قة ونوعیة ا�فاع عن القضیة الفلسطی��ة، القضیة الفلسطی��ة 

 .�ل�س�بة لینا ل�ست قضیة رصاع بني ا�هيود والفلسطین�ني

 :الس�ید الرئ�س
 .الس�یدة النائبة ما عند�ش اللكمة

 :س�ید معر بالفرجيالنائب ال 
ؤ��سط دلیل عن ذ� الفلسطین�ني مايش لكهم مسلمني، اكینة زو�ة 

عرفات مس�یحیة، جوج ح�اش املناضل الك�ري، هاذوا ٔ�ش�یاء  املرحوم �رس
�مة �ل�س�بة يل مكسؤولیة، القضیة الفلسطی��ة كقضیة �اد�، يه قضیة 

لقانون ا�ويل وال اح�الل وقضیة عنرصیة، ٕارسائیل دو� عنرصیة ال حترتم ا
حترتم حقوق إال�سان، حبالها حبال ج�وب ٕافریق�ا يف عهد ال�رتیه، ف�التايل 

 ..�اصنا ند�لوا يف حماربة التطبیع مع ٕارسائیل

 :الس�ید الرئ�س
شكرا وق�ل ٔ�ن نف�تح اجللسة اللكمة �لس�یدة ٔ�م�نة جملس النواب لتالوة 

 .مرشوع البیان، اللكمة �لس�یدة ٔ�م�نة

 :س�یدة عزوها العراكالنائبة ال 
شكرا لمك الس�ید الرئ�س، البیان الصادرعن اجللسة املشرتكة بني جملس 
النواب وجملس املس�شار�ن حول القرار أ�مر�يك بنقل سفارة الوال�ت 
املت�دة أ�مر�ك�ة ٕاىل مدینة القدس احملت� مرشوع البیان انعقدت یومه 

بني لك من جمليس النواب  ، �لسة �رملانیة مشرتكة2017دج�رب 11إالثنني 
واملس�شار�ن، وذ� يف ٔ�عقاب قرار الرئ�س أ�مر�يك الس�ید دو�� �روب 
بنقل سفارت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٕاىل مدینة القدس واعتبارها �امصة 

 .�و� ٕارسائیل، هذا

 :الس�ید الرئ�س
 .�س�تامعو �لس�یدة ٔ�م�نة

 :النائبة الس�یدة عزوها العراك
ع الس�یدات والسادة النواب واملس�شارون ٕاىل لكميت لك وبعد ٔ�ن اس�مت

من الس�ید رئ�س جملس النواب والس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن تد�ل 
رؤساء الفرق وا�مو�ات الربملانیة يف ا�لسني معرب�ن عن ٕارادة الشعب 
املغريب يف الت�ا�ام مع إالرادة امللك�ة اليت جتسدت يف مواقف وم�ادرات 

� امل� محمد السادس نرصه هللا ٔ�مري املؤم�ني ورئ�س جلنة صاحب اجلال
القدس الرشیف املن��قة عن م�ظمة التعاون إالساليم، و�خلصوص رسا� 

دو� ؤ�كرث من ملیار مواطن  �57اللته ٕاىل الرئ�س أ�مر�يك �مس 
لث��ه عن قراره بنقل سفارة بالده وإال�رتاف �لقدس �امصة  مسمل

 .ٕالرسائیل
رملان اململكة املغربیة لیمثن �الیا الروح السم�ة اليت �رب هبا �ال� ٕان �

امل� عن املوقف املغريب وعن املوقف العريب وإالساليم، وعام �شلكه 
مدینة القدس من ٔ�مهیة قصوى سواء �ل�س�بة ٔ�طراف الزناع يف م�طقة 
الرشق أ�وسط ٔ�و �ل�س�بة ٔ�تباع ا�ینات السامویة الثالث، وخصوصة 
دی��ة م�فردة ومعق �رخيي حضاري عریق ورمزیة س�یاس�یة ؤ�فق �لتعا�ش 
وال�سامح، ومن مت �رفض الربملان املغريب مب�لس�یه معا و�اكفة مكو�ته 
الس�یاس�یة و�ج�عیة ؤ��زته املسؤو� ٕ�رادة مشرتكة مو�دة وو�دویة 
 قرار رئ�س الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة الس�ید دو�� �رامب، وذ�

�عتباره قرار یف�قد ٕاىل ٔ�ي س�ند قانوين ٔ�و س�یايس ٔ�و ٔ��اليق ومسا رصحيا 
 .�لرشعیة ا�ولیة وبقرارات أ�مم املت�دة وجملس أ�من ذات الص�

ونعترب يف �رملان اململكة املغربیة ٔ�ن هذا القرار س�سقط عن الوال�ت 
يف الرشق  املت�دة أ�مر�ك�ة بدون شك صفة ا�و� الكربى الراعیة �لسالم

أ�وسط وحيول وضعها �عتباري من حمك ٕاىل خصم يف مسلسل 
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املفاوضات بني الفلسطین�ني وإالرسائیلیني، ویعدل بقضیة القدس املدینة 
واملقدسات من نقطة مدر�ة مضن مفاوضات احلل ا�هنايئ ٕاىل ٔ�ولویة يف 

ب الرصاع والس�ال والنقاش، ويف ٔ�ي تفاوض بني ٔ�طراف الزناع ٕاذا ما كت
لهذا التفاوض املفرتض ٔ�ن حيدث واحلال ٔ�ن قرار الس�ید �رامب یعطي 
�نطباع ٕ�رادت ٔ�مر�ك�ة رصحية يف ؤ�د لك ٔ�مل يف احلوار ويف ٕاق�ار 

 .سريورة التفاوض والبحث عن ٔ�فق �ل�ل
وهبذا املعىن فٕان الربملانیات والربملانیني املغاربة �رفضون القرار أ�مر�يك 

ن رئ�س الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ما س�تؤول ٕالیه مج� وتفصیال، وحيملو
أ�وضاع يف الرشق أ�وسط ويف العامل من انعدام الثقة يف الرشعیة ا�ولیة 
و�م�االة �لقانون ا�ويل، وتنام �لكراهیة وأ�حقاد والعنف والتعصب 
ا�یين والغلو يف أ�فاكر والتطرف يف أ�قوال وأ�فعال، واملزید من 

  .س �لغنب والظمل وانعدام العدل وإالنصافإالحسا

كام یعربون عن ٔ�ملهم من موقعهم الربملاين املمتسك �لقانون و�لرشعیة 
واملرشوعیة يف ٔ�ن یواصل املنتظم ا�ويل ومضهنم خمتلف املنظامت 
واملنتد�ت واحملافل الربملانیة ا�ولیة واجلهویة وإالقلميیة عزل هذا القرار 

�ىل صیانة ٔ�فق التفاوض واحلوار بني الفلسطین�ني  أ�مر�يك والعمل
وإالرسائیلیني �ىل ٔ�ساس �ل ا�ولتني ومتكني الشعب الفلسطیين من 

 1967اس�تقال� وبناء دولته الوطنیة �ىل ٔ�راضه دا�ل �دود العام 
 .و�امصهتا القدس الرشق�ة، شكرا لمك الس�ید الرئ�س

 :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ربملان املغريب صادق �ىل البیان اخلتايم، رفعت نعترب حنن نعترب ٔ�ن ال
  .اجللسة

 .شكرا لمك مجیعا، املالحظة مق�و�


