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 707حمضر اجللسة رقم 

  )2010  يونيو03  (1431 اآلخرة مجادى 19 اخلميس: التاريخ

  . رئيس السالدكتور حممد الشيخ بيد اهللاملستشار  :الرئاسة

  عشرة عشرة دقيقة، ابتداء من الساعة الثانيةمخس وساعة: التوقيت

  .األربعني بعد الزوالو  السابعةوالدقيقة

العتداء التضامن مع الشعب الفلسطيين ومع ضحايا ا: جدول األعمال

   .اإلسرائيلي على قافلة احلرية

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

 :املستشار الدكتور حممد الشيخ بيد اهللا رئيس اجللسة

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدة الوزيرة والسادة الوزراء،

  السيدة املستشارة والسادة املستشارون احملترمون،

 اليوم بطلب من مجيع الفرق الربملانية خيصص جملس املستشارين

هذه اجللسة العامة اخلاصة بالتضامن مع الشعب الفلسطيين ومع ضحايا 

االعتداء اإلسرائيلي الغاشم على قافلة احلرية اليت كانت متوجهة إىل 

  .قطاع غزة احملاصر

ويف البداية أدعو اجلميع أن نقف لقراءة الفاحتة ترمحا على أرواح 

  .الشهداء

 رب العاملني، الرمحن الرحيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا

مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعني، إهدينا الصراط املستقيم، 

آمني، " صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب عليهم وال الضالني

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا 

  .رب العاملني

احملترم حكيم بن مشاش رئيس فريق الكلمة اآلن لألستاذ املستشار 

  .األصالة واملعاصرة

  :املستشار السيد حكيم بن مشاش

  .شكرا السيد الرئيس احملترم

  السيدة والسادة الوزراء احملترمون،

  السيدة والسادة املستشارون احملترمون،

إنه ملن املؤسف حقيقة أن نكون جمتمعني هاهنا اليوم من أجل 

زرة الرهيبة اليت ارتكبها الكيان الصهيوين يف التداول يف شأن هذه ا

حق نشطاء السالم، هذه اجلرمية اليت هزت الضمري اإلنساين العاملي، 

وحركت األحرار عرب العامل من أجل التنديد ذه اجلرمية الشنعاء، إنه 

ملن املؤسف حقيقة يف هذا اليوم بالذات أن نكون حاضرين من أجل 

  .أكثر من نصف القاعة فارغةمناقشة هاذ األمر اجللل و

  السيد الرئيس،

لقد تابع حزب األصالة واملعاصرة بقلق بالغ وتأثر عميق اهلجوم 

اإلرهايب اهلمجي اإلسرائيلي على قافلة احلرية اليت كانت حمملة 

  . مبساعدات إنسانية متجهة إىل قطاع غزة احملاصر منذ سنوات

 الصهيوين يف حق إن هذه ازرة البشعة اليت ارتكبها الكيان

املتضامنني على منت قافلة احلرية ويف عرض املياه الدولية، تشكل جرمية 

ضد اإلنسانية وانتهاكا صارخا لكل القوانني واألعراف والشرائع 

  .الدولية، فضال عن أا ختدش ومتس بعنف الضمري اإلنساين العاملي

سة جملسنا، ولذلك، تقدمنا حنن عدد من رؤساء الفرق الربملانية لرئا

داعني إىل عقد جلسة عامة طارئة للتعبري عن تضامننا املطلق مع قافلة 

احلرية، مع عنوان احلرية، ومع أشقائنا يف فلسطني احملتلة للتعبري كذلك 

عن استهجاننا واستنكارنا للجرمية اإلسرائيلية املستفزة للعامل كله، 

 أشد ما يكون بالرغم من أننا يف فريق األصالة واملعاصرة مقتنعني

االقتناع بأن عبارات الشجب والتنديد واالستنكار ما عادت تكفي، 

هذه اجلرمية اليت جاءت يف إطار إستراتيجية عدوانية وعدائية ما فتئ 

الكيان الصهيوين يعرض من خالهلا منطقة الشرق األوسط ألخطار 

  .متزايدة ومتعاظمة، بل ودد بشكل واضح األمن والسلم الدوليني

يف هذا اإلطار، نسجل باعتزاز التجاوب الفوري لرئاسة جملس و

املستشارين بانعقاد هذه اجللسة اليوم، واليت تشكل وقفة جديدة 

للشعب املغريب بكل قواه يف دعمه وتضامنه مع احلق الفلسطيين والعريب 

ويف صراعه ضد هذا البطش الصهيوين، لقد عرب حزب األصالة 

 الصادر عن مكتبه الوطين قبل يومني عن واملعاصرة من خالل البيان

إدانته الشديدة هلذه اجلرمية اهلمجية الشنعاء، ودعا اتمع الدويل إىل 

ضرورة ردع إسرائيل وتطبيق قرارات جملس األمن، وحنن نعترب أن هذه 

اجللسة اليت يعقدها جملس املستشارين هي فرصة ومناسبة أخرى لتأكيد 

لنسجل أن هذه اهلمجية الصهيونية وهذا موقف حزبنا من هذا املنرب 

العدوان الرببري الغاشم يترجم النوايا احلقيقية هلذه الدولة املارقة، 

وعملها املتواصل من أجل االستدراج حنو العنف وتدمري كل وسائل 

  . وحماوالت استتباب  السلمي واألمن
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إن ما أقدم عليه الكيان الصهيوين يشكل استباحة مطلقة حلياة 

نسان ولكل القوانني واألعراف واملواثيق الدولية، ويقدم الدليل اإل

القاطع ملن حيتاج إىل دليل على أا غري مستعدة بسبب طبيعتها 

العدوانية واإلرهابية للسالم، وبعد أن ارتكبت تلك ازرة ها هي اليوم 

تدعي أن هؤالء الشهداء كانوا حيملون أسلحة صغرية وأخرى أخذوها 

 اإلسرائيليني، وتراهم يروجون عرب العامل صورا فاضحة عن من اجلنود

بأس وافت هذه الرواية، فأي هراء وأي استخفاف هذا الذي يصدر 

عن قتلة جمرمني، احترفوا مهنة التقتيل والتجويع والتدمري ملختلف 

  مظاهر حياة الشعب الفلسطيين؟

حلكومات إننا من خالل هذا املنرب ندعو احلكومة املغربية وسائر ا

العربية عرب العامل واملنتظم الدويل إىل اختاذ مواقف حازمة وصارمة ضد 

إسرائيل، وأن ال تنطلي عليها املراوغات اليت حتاول إخفاء هذه اجلرمية 

البشعة، وتروم حتويل الضحية إىل معتد، فهذه املرة جيب أن ال تفلت 

وضحت للعامل كيف إسرائيل من احملاسبة، فباقترافها هلذه اجلرمية اليت أ

أن إسرائيل متعطشة ملزيد من الدماء وبعيدة كل البعد عن عقلية 

السالم، وكشفت بوضوح عن الوجه البشع العنصري للحركة 

  .الصهيونية

وإذا كانت إسرائيل ستتحرك وستعمل كعادا وستدبر وتلفق 

املربرات بكل ما تتوفر عليه من وسائل دعائية ضخمة، وستمارس كل 

لتضليل املمكنة، فإن اتمع الدويل مدعو إىل إقرار الشرعية وسائل ا

الدولية وفرض احترام إسرائيل لقرارات جملس األمن واهليآت الدولية 

  .األخرى على هزالتها

لقد عربنا عن إدانتنا وشجبنا هلذا اهلجوم اجلبان على قافلة من 

اخلجل، ألن األبرياء العزل بالرغم كما أشرت من أننا نشعر بالكثري من 

عبارات التنديد والشجب واالستنكار مل تعد تكفي، وهو نفس املوقف 

الذي عربت عنه كذلك كل األحزاب وفعاليات اتمع املغريب، وهو 

كذلك ما عرب عنه املوقف الرمسي للمغرب ولسائر الدول العربية وعدد 

كبري من دول العامل، وطالب اجلميع جملس األمن بإصدار قرار يدين 

إسرائيل، لكن هل كل هذا كاف لتحقيق العدالة الدولية املنشودة؟ 

طبعا اجلواب هو كال، ألن التاريخ يبني بوضوح أن إسرائيل مل تعترف 

ومل تكترث يوما بقرارات جملس األمن، فليست هذه هي املرة األوىل 

اليت تنتهك فيها قواعد القانون الدويل، وال أول مرة تعتدي فيما على 

ء، ولن تكون على ما يبدو آخر مرة ستبقى فيها إسرائيل بدون األبريا

  .عقاب

إن ما صدر حلد اآلن من ردود فعل دولية ال يتجاوز التعبري عن 

االستياء لعدم التوازن بني القوى، وعن التنديد واالستنكار وعن 

األسف لالستعمال املفرط للقوة من طرف إسرائيل، ولذلك نرفع 

احلكومة املغربية وكل قوى وفعاليات الشعب املغريب صوتنا عاليا ملطالبة 

ملطالبة كل املؤسسات الدولية، ويف طليعتها هيئة األمم املتحدة، لفتح 

حتقيق دويل حمايد وحماسبة هؤالء ارمني القتلة، الذين سفكوا يف جنح 

  .الظالم كما يف واضحة النهار دماء الكثري من األبرياء

ل يشكل خرقا سافرا للقانون الدويل، إن ما أقدمت عليه إسرائي

ويدخل يف خانة إرهاب الدولة، فاجلزء السابع كما تعرفون من اتفاقية 

، والذي يتطرق إىل النظام القانوين ألعايل 1982األمم املتحدة لسنة 

البحار، جيعل هذا العدوان اإلسرائيلي يدخل يف خانة القرصنة، ويتوفر 

مية ألنه مت يف أعايل البحار، أي يف على مجيع العناصر املكونة للجر

منطقة حرة، كما أن هذه العملية هي عملية إرهابية بكل ما حتمل 

الكلمة من معىن، ألن األموات واجلرحى كانوا كلهم أشخاص مدنيني 

وعزل يف مهمة إنسانية صرفة باعتراف اجلميع، واالعتداء عليهم 

ح واجلميع يعلم باألسلحة الثقيلة هو من دون شك عمل إرهايب واض

  .أن أعماال أقل خطورة من هذه يقع وصفها باإلرهابية ويتم مالحقتها

بعد هذا التكييف القانوين للجرمية اإلسرائيلية املكتملة األركان، 

دعونا نتأمل نتائج التحركات الدبلوماسية العربية والدولية، واليت كما 

ستنكار، قلت مل تتجاوز يف معظمها كلمات التنديد والشجب واال

فاجلهود الدبلوماسية الدولية أمثرت اجتماعا لس األمن متخض عنه، 

من مجلة ما متخض، تعبري جملس األمن عن شعوره باألسف البالغ 

للخسارة يف األرواح واإلصابات النامجة عن استخدام القوة، متخض 

كذلك عن إدانة جملس األمن هلذه األعمال اليت أسفرت عن خسارة يف 

 مدنيا على األقل، مثلما أسفرت كذلك عن مطالبة 20 حوايل أرواح

جملس األمن الدويل باإلفراج الفوري عن السفن واملدنيني اليت احتجزا 

  .إسرائيل

إن أهم ما ميكن أن يشعر به املرء وهو يتأمل هذا البيان هو 

اإلحباط، فمقابل هول اجلرمية ووحشيتها جند أن جملس األمن يشعر 

ين هذه األعمال اليت خلفت خسائر يف األرواح، دون أن باألسف ويد
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يوضح بلغة واضحة ال لبس فيها اجلهة اليت قامت باالعتداء واجلهة اليت 

  .مارست هذه اجلرمية الشنعاء

كما أن هذا البيان غري ملزم بالرغم من قوته األدبية والسياسية، 

ويل، وبالتايل لن وهو ما نعتربه جمرد حماولة إلنقاذ ماء وجه املنتظم الد

تكون له قيمة عملية وضاغطة، بل ومن املرجح أن خيضع لتأويالت 

  .متعددة وخمتلفة نظرا للغموض الذي اكتنف صياغة عباراته

يف هذا السياق الدويل، ال يسعنا يف حزب األصالة واملعاصرة إال أن 

  :نؤكد على ما يلي

ي، والذي  إعرابنا عن إدانتنا الشديدة هلذا العدوان اهلمج-1

يشكل كما قلنا إرهاب دولة، وانتهاكا جسيما للقانون الدويل، وإهانة 

للمؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة، فضال عن كونه حتديا 

  سافرا للضمري اإلنساين العاملي؛

 نشيد مبوقف احلكومة املغربية اليت نددت ذا اهلجوم واعتربته -2

وماسيا وال إنسانيا، وننوه باجلهود اليت غري مقبول، ال سياسيا وال دبل

يبذهلا املغرب حتت قيادة صاحب اجلاللة لتعزيز التضامن العريب ونصرة 

  القضية الفلسطينية؛

 البد أن نوجه نداء حارا وعاجال ملختلف الفصائل الفلسطينية -3

لوضع حد هلذا االنقسام وتوحيد اجلبهة الداخلية يف هذه الظرفية 

ن هذا التوحيد أحسن وأبلغ جواب ميكن للشعب العصيبة، وسيكو

الفلسطيين أن يقدمه إزاء هذه الغطرسة وإزاء هذه الرببرية الغري 

  املسبوقة؛

 ندعو كذلك كافة الدول العربية واإلسالمية وكافة الشعوب -4

واألحرار عرب العامل لوقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الصهيوين 

  املتغطرس؛

ومات واالحتادات الربملانية الدولية للتحرك الفاعل  نناشد احلك-5

وعدم االكتفاء بإصدار بيانات التنديد، وإجياد آليات وإبداع صيغ 

جديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيين الذي قدم عرب خمتلف مراحل 

  كفاحه الوطين أروع دروس يف املقاومة والصمود؛

اشم على  نطالب بالعمل وبشكل فوري على فك احلصار الغ-6

قطاع غزة، الذي يشكل وصمة عار على جبني اإلنسانية، والذي يدفع 

  مثنه النساء واألطفال والشيوخ األبرياء؛

 ندعو جملسنا املوقر للتباحث مع باقي برملانات العامل من أجل -7

إجياد الصيغ املالئمة ملواجهة هذه اهلجمات اإلجرامية، وفضح سياسات 

  امل؛إسرائيل اهلمجية أمام الع

 ندعو إىل تطبيق القانون الدويل يف شقه اجلنائي يف حق مرتكيب -8

هذه اجلرائم اليت تستهدف من مجلة ما تستهدفه هذا العمق االستراجتي 

للقضية الفلسطينية واملتمثل يف التضامن العاملي ويف التفاف أحرار العامل 

حول عدالة قضيته، فال ميكن للمجتمع الدويل أن يقف مكتوف 

  . يدي إزاء جمزرة يف هذا املستوى من البشاعةاأل

اكتفينا بصياغة هذه العبارات بالرغم من أن شعورنا العميق هو أن 

  . التنديد واالستنكار والشجب مل يعد كافيا

  .وشكرا على استماعكم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للمستشار احملترم حكيم بن مشاش، الكلمة اآلن للمستشار 

  .ألنصاري رئيس الفريق االستقاليل للوحدة والتعادليةاحملترم حممد ا

  :املستشار السيد حممد األنصاري

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على النيب األمني

  السيد الرئيس،

  السيدات والسادة الوزراء،

  زمياليت، زمالئي املستشارين،

منية أتشرف، ويف إطار املشاركة يف هذه اجللسة الطارئة التضا

لسنا املوقر مع أسطول احلرية، أن أؤكد باسم الفريق االستقاليل 

للوحدة والتعادلية أنه ال ميكن أن تستمر طغمة االحتالل اإلسرائيلي يف 

إبراز طبيعتها الصهيونية الوحشية وعدوانيتها الصرحية ملبادئ السالم 

مهجية هذا والقيم اإلنسانية، وال حيتاج أحد اليوم إىل برهان آخر على 

الكيان االستعماري املقيت الذي ما فتئ يزرع املوتى والدمار ويفتك 

باألرواح الربيئة ويعبث باألنفاس واألعراض واملمتلكات، ضاربا عرض 

  .احلائط بكل األعراف واملواثيق الدولية

 هل هناك أكثر من دليل على دموية هذه اآللة العسكرية اهلوجاء 

مجتمع الدويل وال للتضامن اإلنساين الواسع اليت ال تعطي اعتبارا لل

الذي يعرب عنه خمتلف شعوب وبلدان العامل لفك احلصار الظامل 

املضروب على أشقائنا الفلسطينيني مدة تزيد عن ألف يوم يف غزة 

الصامدة، وذلك رغم ما يتلقونه من تنكيل وهجومات مسلحة مل توقر 

   وال منشآت؟حبق شيخا وال نساء وال صبيانا وال مدنيني
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إا آلة عمياء بدون مشاعر وال مبادئ، تفرض الظلم والقسوة 

واحلصار وتصوب سالحها الغاشم جتاه األبرياء املساملني، الساعني إىل 

  .مد العون من املؤونة والدواء لضحايا اجلربوت الصهيوين الظامل

وها هو العامل كله يدين بصوت واحد هذا التحدي السافر، ويدعو 

االستهتار املتوحش، ويعلن تضامنه الكامل مع الضحايا وذويهم لوقف 

يف مواجهة احلرب املسعورة اليت ختطط هلا وتنفذها قوة االحتالل، 

ولكن ما هي بعد التنديد والتضامن وسائل الردع احلقيقية اليت 

سيعتمدها اتمع الدويل لوضع حد للغطرسة الصهيونية وعربدة 

  جيوشها يف املنطقة؟

ذه اهلمجية لتعكس حبق اليوم احلدود القصوى لإلجرام إن ه

وإرهاب الدولة الذي متارسه إسرائيل على قاعدة اازر املرتكبة يف حق 

الشعب الفلسطيين منذ عقود، وقد حان الوقت بشكل قاطع لوضع حد 

ائي لعدم العقاب الذي تستفيد منه الصهيونية املذللة، واليت يتفرج 

وى اليت تدعي الدفاع عن احلريات والدميقراطية عليها العامل والق

  .وحقوق اإلنسان وكرامة الشعوب

اليوم مل يعد يكفي التعبري عن األسف ملا حلق الضحايا وجمرد 

عبارات التنديد اخلجول، إن خطورة ما يقع يتطلب من اتمع الدويل 

اعتماد كل الوسائل لوقف االستفزاز والعنف الذي ال مربر له من 

ل وهجومات مسلحة مل توقر شيخا وال نساء وال صبيانا وال تنكي

مدنيني وال منشآت، إا آلة عمياء بدون مشاعر وال مبادئ تفرض 

الظلم والقسوة واحلصار وتصوب سالحها الغاشم جتاه األبرياء 

املسلمني الساعني إىل مد العون من املؤونة والدواء لضحايا اجلربوت 

  .الصهيوين الظامل

ر وشرفاء العلم مدعوون اليوم إىل متابعة اإلرهابيني جنائيا إن أحرا

وجماة العدوان مبا يليق من مواقف وإجراءات، وعلى العرب واملسلمني 

أن يتحملوا كامل مسؤوليتهم ويشحدوا التعاطف اإلنساين ضد 

االستهتار باملبادئ واألعراف الدولية الذي أكده اهلجوم على سفينة 

  . ية السلميةاملساعدات اإلنسان

لقد آن األوان لتحرك دويل جاد لفك احلصار الظامل املضروب على 

إخواننا الفلسطينيني يف غزة، وينبغي أن يتأكد اجلميع أن اية إسرائيل 

قريبة إن شاء اهللا، فقد دقت تباعا مسامر نعشها وال ينعشها سوى 

ة تكالب قوى الشر واالستغالل يف العامل، وأي شر أكثر من محاق

مهامجة نشطاء مدنيني، حيملون مساعدات إنسانية إلخوام، حتاصرهم 

  .وجتوعهم وتنكل م آلة اجلنون اهلمجية اإلسرائيلية

إننا ندعو من هذا املنرب املنتظم الدويل إىل إعالن العقوبة الضرورية 

واملتالئمة مع حجم اجلرم اخلطري الذي اقترفته إسرائيل يف حق قافلة 

ية، وننتظر من األمم املتحدة أن تتجاوز لغة البيانات احلرية السلم

احملتشمة باختاذ العقوبات والقرارات يف حجم االنتهاك الصارخ لكل 

  . القيم البشرية

وحنن إذ حنيي كل الشرفاء من البلدان واهليآت واملنظمات الذين 

أعلنوا عرب العامل عن تنديدهم الشديد بالفضيحة، نعرب عن اعتزازنا 

 باملوقف املشرف لبالدنا بقيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه الكبري

اهللا، رئيس للجنة القدس، وتضامن شعبنا بأكمله الذي ال يذخر جهدا 

أبدا وال عونا وال مددا خلدمة قضية العرب واملسلمني األوىل حىت حترير 

كل شرب من فلسطني احملتلة من أيادي الصهاينة الغاصبني وحتقيق النصر 

" وإن ينصركم اهللا فال غالب لكم"ملكني، وما النصر ببعيد حبول اهللا ا

  .صدق اهللا العظيم

  .وشكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا األستاذ األنصاري، الكلمة اآلن للمستشار احملترم إدريس 

  .الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري املوحد

  :املستشار السيد إدريس الراضي

  .مبسم اهللا الرمحن الرحي

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدة والسادة املستشارين،

  حضرات السيدات والسادة،

  السيد الرئيس،

لقد تقدمنا كفريق التجمع الدستوري املوحد وكل مكونات الس 

  السيد الرئيس،. النعقاد هذه اجللسة

  السادة الوزراء،

بارات، ومن العسري أن من الصعب أن جيد املرء الكلمات والع

يتمكن من تركيب اجلمل وصياغة الكالم للتعبري عما خيتلج قلوب كل 

ذي ضمري حي من استنكار وشجب ملا أقبل عليه الكيان الصهيوين من 

أفعال مهجية وسلوكات عنيفة وقاسية ضد مدنيني عزل، حيث 
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 مارست عليهم اآللة العسكرية الصهيونية التقتيل والتجريح واإلهانة

  .وسلب احلرية ومصادرة حق التضامن اإلنساين

إن القوات الصهيونية قد هامجت أسطول احلرية الذي حيمل 

مساعدات إنسانية وشخصيات تنتمي جلنسيات خمتلفة، وتدين بأديان 

متعددة ومنحدرة من شعوب وثقافات متنوعة، محلت يف قلبها حبا 

 البشرية بالقطيعة مع نزيها وبريئا لإلنسانية، وأرادت أن تعرب على حلم

عهود الغطرسة والقوة والتعنت، ومع منطق العنف واحلصار والتجويع، 

لتعلن عن فجر جديد لإلنسانية، تسود فيه قيم حضارية قائمة على 

التسامح والتعايش واالختالف، مبنية على مبادئ السلم والسالم، حتترم 

 وقيم تكرم حق الشعوب، وتتقبل اآلخر كيفما كانت أصوله وعقيدته،

اإلنسان وفو به إىل جمتمع إنساين خايل من التعصب والتطرف ومنطق 

  .اإلقصاء

لقد صادرت إسرائيل حرية شعب فلسطني بأكمله، وصادرت حقه 

يف احلياة، وصادرت حقوقه الطبيعية والسياسية، بالتقتيل والتجويع 

 واحلصار، وها هي اليوم، السيد الرئيس، تصادر حقه اإلنساين يف

التضامن، وترفض حىت املبادرات اإلنسانية إلخراج هذا الشعب من 

عزلته، بل تصوب آلتها القتالية الغتيال القيم اإلنسانية واملواثيق 

الدولية، وإقبار القانون الدويل، وإعدام كل آمال شعوب العامل يف 

  .حتقيق السلم واألمن الدوليني

  حضرات السيدات والسادة،

ت إرهاب الدولة داخل املياه الدولية دون أن إن إسرائيل قد مارس

يكون هناك أي ديد ألمنها وسالمة مواطنيها، إن إسرائيل قتلت هذه 

املرة وكعادا قيم التضامن والتعاون اإلنساين، مل حتارب إسرائيل 

إليقاف الصواريخ وكعادا ومحاية أراضيها، بل حاربت خنبة من 

تضامنني املتطوعني للدفاع عن حق نشطاء حقوق اإلنسان، وثلة من امل

الشعوب يف العيش الكرمي واألمن واالستقرار، لقد قاتلت إسرائيل 

  . ألجل القتل فقط

فإذا كانت بعض القوى الدولية تربر دعمها إلسرائيل بدعوى 

دفاعها عن أمن مواطنيها، فما حجة دفاعها اليوم عن دولة مارست 

أن يبقى مكتوف األيدي أمام هذه القرصنة واإلرهاب، وال ميكن للعامل 

احلالة البسيكوباتية، ألا دد الوجود البشري، حيث أا تبدع أشكاال 

جديدة لإلرهاب والتقتيل ومصادرة احلياة ونشر الكراهية والعداوة 

  .واإلقصاء بني شعوب العامل

وال ميكن للعامل أن يكتفي باإلدانة والشجب، بل جيب على املنتظم 

يتحرك بسرعة إلجراء حتقيق دويل حمايد لتحديد املسؤولية، الدويل أن 

وتقدمي اجلناة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ال ميكن أن يبقى هذا اخلرق 

  . السافر للقانون الدويل دون عقوبة

السيد الرئيس، ال يعقل أن يتعامل العامل أيضا بازدواجية تقام الدنيا 

  .ا ال يقبله العقلوتقعد على أقل من هذه اجلرمية وهذ

   أيها السيدات،

  أيها السادة احملترمون،

اليوم تقوم إسرائيل مبهامجة سفن احلرية يف املياه الدولية، وتقتيل 

 دولة تقريبا، ال لشيء إال ألم أرادوا 40ناشطني حقوقيني عزل من 

  . تقدمي مساعدات إنسانية

بشدة هذا إننا يف الفريق التجمع الدستوري املوحد نشجب ونندد 

العمل اإلرهايب، ونطالب املنتظم الدويل بفرض عقوبات على إسرائيل، 

ونطالب مبحاكمة املسؤولني على هذه اجلرمية الشنعاء، كما أننا ندعو 

إىل تكثيف اجلهود العربية واإلسالمية لرفع احلصار على الشعب 

الفلسطيين بغزة ألنه حصار ظامل وغاشم، يرتكب يف حق األبرياء من 

  . يوخ ونساء وأطفال، ال ذنب هلم سوى أم فلسطينيونش

ونلتمس من الس املوقر، السيد الرئيس، ترمجة التضامن بالعمل 

واملبادرة وعدم االكتفاء بالبيانات والتنديد، لذلك نلتمس منكم، السيد 

الرئيس، أي من رئاسة الس مراسلة األمني العام لألمم املتحدة 

 الدويل ومجيع املنظمات الربملانية، بل جيب تشكيل جلنة واإلحتاد الربملاين

أزمة تقوم باتصاالت مباشرة مع هذه املنظمات الربملانية لتفضح جرائم 

الصهيونية، واإلبالغ عن مدى خطورة الفعل اإلسرائيلي على مستقبل 

السلم بالعامل، وهذه اللجنة أيضا، السيد الرئيس، مطالبة بتتبع ما سيتم 

  .  إجراءات يف هذا الشأناختاذه من

كما نطالب بدعوة احتاد الربملانات العربية واإلسالمية إىل االجتماع 

العاجل لشجب العدوان، والتحرك الربملاين العريب املشترك للضغط على 

  . املنتظم الدويل لفرض عقوبات على إسرائيل

كما نوصي بتشكيل جلنة برملانية، متثل فيها مجيع مكونات هذا 

س احملترم، لتشكل وفد عزاء لسفراء الدول اليت فقدت مواطنيها ال

  . الشهداء الذين كانوا على ظهر سفن التضامن واحلرية واإلنسانية

  حضرات السيدات والسادة،
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إن املغرب كان دائما إىل جانب الشعب الفلسطيين، ملكا وشعبا 

وحكومة، من خالل مواقفه الراسخة وعمله النضايل إلقامة دولة 

فلسطينية عربية عاصمتها القدس الشريف، والزالت املبادرات امللكية 

السامية تعزز هذا التضامن املغريب مع الشعب الفلسطيين، ولعل رئاسة 

جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده وأطال عمره للجنة القدس 

عب يعترب الداللة البليغة على التضامن املغريب الدائم والالمشروط مع الش

الفلسطيين، ونسجل بكل افتخار واعتزاز املوقف الثابت لبالدنا بشجب 

  . االعتداءات والتنديد بالغطرسة اإلسرائيلية

وذه املناسبة، نشيد باملواقف املشرفة للمجتمع املدين املغريب، 

وندعو كل اهليئات املهنية املغربية، من هيئات الصحافة واألطباء 

صيادلة وغريهم، لتحريك عمل دبلوماسي واحملامني واملهندسني وال

شعيب ومدين باالتصال باملنظمات املماثلة العاملية حملاصرة املد الصهيوين 

واالنتصار لقضايا حقوق اإلنسان، وحثهم للضغط على إسرائيل 

للرجوع عن سياستها اليت دد االستقرار مبنطقة الشرق األوسط 

  . واألمن العاملي

انه وتعاىل أن يتقبل شهداء أسطول احلرية وختاما، أدعو اهللا سبح

بالقبول احلسن، وأن يرتهلم مرتلة الشهداء والصديقني، ويرزق ذويهم 

وشعوم الصرب والسلوان، وندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يشمل الشعب 

الفلسطيين املناضل بعنايته الربانية ونصره املكني، وأن يكون يف عون 

جية ألجل التسامح والسلم والسالم كل من يناضل ضد العنف واهلم

  . اإلنسانيني

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا األستاذ احملترم إدريس الراضي، الكلمة اآلن للمستشار احملترم 

 .األستاذ عبد احلميد السعداوي رئيس الفريق احلركي، تفضل

  :املستشار السيد عبد احلميد السعداوي

  .حيم والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم اهللا الرمحن الر

  السيد الرئيس احملترم،

  السادة الوزراء احملترمون، 

  السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

أتناول الكلمة من هذا املنرب باسم الفريق احلركي لنسجل إدانتنا 

لة للجرمية البشعة اليت أقدم عليها الكيان الصهيوين جتاه قافلة احلرية، قاف

السالم املتجهة حنو قطاع غزة، حاملة لرسالة إنسانية نبيلة تروم رفع 

  . احلصار املضروب على هذا اجلزء احملتل لفلسطني املغتصبة

إنه مشهد مرعب، ترسم خالله إسرائيل مرة أخرى صورة جالد، 

يقطف ورود السالم يف منطقة الشرق األوسط، ويصر على إبادة كل 

هذه املنطقة احليوية، إذ يف أي قاموس أو منطق حماوالت االستقرار يف 

يقبل أن تقدم آليات الدمار على ارتكاب جمزرة يف حق محائم السالم، 

يف حق نشطاء عزل هبوا من خمتلف مناطق العامل باختالف أديام 

ولغام وثقافام، هدفهم املشترك إغاثة أطفال ونساء وشيوخ غزة، 

  .سرائيليالقابعني حتت سطوة احملتل اإل

  السيد الرئيس،

مرة أخرى يسقط القناع عن الوجه احلقيقي للكيان الصهيوين 

بأساليبه اإلرهابية واهلمجية، واستمراره يف حتد سافر لكل األعراف 

واملواثيق والقوانني الدولية وانتهاك سيادة الدول واالستهتار بكل 

الرأي دعوات السالم، مصرا رغم ثبوت جرائمه الشنعاء على تضليل 

  . العام الدويل وصنع تربيرات واهية لطمس معامل اجلرمية وتزوير احلقائق

وألن حبل الكذب قصري، فقد جاءت واقعة قصف وقرصنة 

أسطول احلرية والكرامة لتحرج صناع القرار الدويل مبن فيهم احللفاء 

الطبيعيني إلسرائيل، ولتضعهم أمام مسؤوليام التارخيية يف ظل تنامي 

  .  الشعيب عرب العامل للحق الفلسطيين وتعميق عزلة إسرائيلالدعم

لقد حصحص احلق وتعرت أساليب التضليل الذي متارسه إسرائيل 

إلخفاء نزوعها اإلرهايب والعدواين، ويف هذا اإلطار ال يسعنا يف الفريق 

احلركي، وحنن نتابع عن كثب تداعيات هذه ازرة اجلديدة، هذه 

 إىل السجل اإلجرامي للكيان الصهيوين املليء ازرة اليت تنضاف

باالنتهاكات اجلسيمة ألبسط حقوق اإلنسان، إال أننا ندين ونشجب 

هذا االعتداء الشنيع على نشطاء عزل وأبرياء امتطوا سفن اإلغاثة، 

سالحهم الوحيد هو إميام بعدالة القضية الفلسطينية، و رهام األوحد 

  .ةهو فك احلصار عن أبناء غز

ونغتنم هذه املناسبة األليمة لنؤكد مرة أخرى تضامننا املطلق مع 

الشعب الفلسطيين ودعمنا حلقه املشروع يف إقامة دولة مستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف، داعني خمتلف مكونات الشعب الفلسطيين 

إىل االنتصار ملنطق احلكمة ووحدة الصف وتقوية اجلبهة الداخلية، كما 

الدعوة إىل اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي نتوجه كذلك ب

واملنتظم الدويل وكافة املنظمات الدولية واإلقليمية وكل القوى احملبة 



 

7 
 

للسالم من أجل التحرك العاجل لفك احلصار املضروب على األراضي 

الفلسطينية املغتصبة وفتح حتقيق دويل شفاف ونزيه يعيد احلق إىل 

لتعنت اإلسرائيلي الذي ال يعمل إال على نسف أصحابه، ويضع حدا ل

جهود األمن واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط، بل يصر كذلك 

على زرع ألغام احلقد والكراهية وتغذية صدام احلضارات والعبث 

  .مبستقبل العامل وحقه يف العيش الكرمي يف أمن وسالم

  السيد الرئيس،

ء احلرية والكرامة، فإننا حنيي إننا إذ نتقدم بتعازينا احلارة لشهدا

حبرارة أصحاب املبادرة اإلنسانية النبيلة اليت جنحت يف كسب املزيد من 

التعاطف الرمسي والشعيب لصاحل حقوق الشعب الفلسطيين، واليت 

حققت ألول مرة شبه إمجاع يف التنديد جبرائم الكيان الصهيوين وتغيري 

مع أطروحتها الواهية، بل مواقف بعض مساندي إسرائيل واملتعاطفني 

  .حىت داخل إسرائيل بنفسها

وخالصة القول، إن سفينة احلرية قد أدت رسالتها النبيلة وحققت 

غاياا املثلى ألا انتصرت للحق، وأثبتت للعامل أن سالح السالم أقوى 

  .من كل أسطول حريب وجربوت عسكري

  السيد الرئيس،

عب املغريب الثابت املناصر نود ذه املناسبة أن ننوه مبوقف الش

للقضية الفلسطينية، كما نعتز غاية االعتزاز مبا يقوم به أمري املؤمنني 

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده، رئيس جلنة 

القدس، من مبادرات خالقة ونوعية لدعم احلقوق املشروعة للشعب 

س اهلوية الفلسطيين ومحاية القدس الشريف من كل حماوالت طم

اإلسالمية هلذه املدينة املقدسة، وهذا ليس بعزيز على بلد من حجم 

املغرب املعروف تارخييا بنصرته للقضايا العادلة واملتميزة برصيده 

احلضاري املتنوع وبإمجاع منقطع النظري حول خدمة السلم واألمن يف 

  .خمتلف بقاع العامل

صدق اهللا " زهوقالقد ظهر احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان "

  .العظيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للمستشار احملترم، األستاذ عبد احلميد السعداوي، الكلمة 

  .اآلن للسيد املستشار احملترم علي سامل الشكاف عن الفريق االشتراكي

  :املستشار السيد علي سامل الشكاف

  .لرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم اهللا الرمحن ا

  السيد الرئيس،

  السيدتان والسادة الوزراء احملترمون،

  السيدة والسادة املستشارون احملترمون،

أتدخل أمامكم اليوم باسم الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين يف 

هذه اجللسة التضامنية الرمزية مع ضحايا أسطول احلرية الذين أصبحوا 

زا للسالم واإلنسانية ألعرب أمامكم عن مدى صدمتنا وذهولنا أمام رمو

بشاعة ووحشية هذه اجلرمية النكراء، وإن صدمتنا ليست نامجة عن 

جهلنا مبدى دموية نظام الكيان الصهيوين اإلسرائيلي، بقدر ما هي ناجتة 

عن كون هذه الدموية واهلمجية أصبحت ال حدود هلا، وهي تطال 

ني عزل، شكلوا قافلة للحرية مزودة مبواد غذائية لشعب مناضلني مسامل

قهره اجلوع وبأدوية تسعف أهل غزة احملاصرين، مسلحني بقلوم 

  .املفعمة باإلميان بعدالة القضية الفلسطينية املغتصبة

إننا يف الفريق االشتراكي، مل نعد منلك القدرة على التنديد أو 

ديا مع دولة جمرمة تستبيح دماء االستنكار القتناعنا أن ذلك مل يعد جم

األطفال والنساء والعجزة، وتضرب عرض احلائط كل التشريعات 

  .والقيم واألعراف اإلنسانية والسماوية

  السيد الرئيس،

لقد جنح املتطوعون يف أسطول احلرية يف كشف الوجه اهلمجي 

للدولة العربية وزيف تغنيها بالسالم أمام العامل، حيث مل جتد كل 

ول اليت كانت تغازل السياسة اإلسرائيلية بدا من إدانة جمزرا يف الد

حق أسطول احلرية، واستنكار ما أسفر عنه من قتل وتنكيل وإهانة، 

لكن الواليات املتحدة األمريكية اختارت الصمت، الذي ال ميكن 

وصفه إال بكونه تواطؤا مكشوفا مع الصهاينة ومباركة جلرائمهم اليت مل 

  . غها كل إنسان له ضمرييعد يستسي

ويف هذا اإلطار، فإننا نتوجه إىل أحرار العامل ومؤسساته وهيئاته 

الشعبية والرمسية إىل االنتباه إىل أن هذه ازرة تشكل ضربا ليس فقط 

ملسلسل السالم وملناضليه، بل هي ضربة يف الصميم للعقل ولإلنسانية 

يأس واإلحباط الذي اليت ال ندري أي تداعيات ستكون هلا جراء ال

  . ميكن أن تزرعه يف املنطقة

كما أننا نتوجه إىل إخواننا الفلسطينيني يف الضفة والقطاع ليأخذوا 

الدروس مما خلفته هذه احلماقة اإلسرائيلية، ويفهموا على أن أكرب رد 

على التنطع الصهيوين هو الوحدة الفلسطينية، ورص الصف الفلسطيين 

  . ات واملخططات الدنيئةالكفيل بصد كل املؤامر
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إن وحدة املوقف الفلسطيين ستكون املدخل ليس فقط ملقاومة 

اهلنجعية الصهيونية وعزهلا أمام العامل، بل إا ستكون املدخل لتحقيق 

اهلدف األساسي املتمثل يف قيام الدولة الفلسطينية املستقلة املنشودة 

  . وعاصمتها القدس الشريف

  السيد الرئيس، 

رب املغرب دائما أن القضية الفلسطينية قضية وطنية بالدرجة لقد اعت

األوىل، وال حاجة للتذكري باملواقف املغربية على كافة املستويات 

الرمسية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة واملدافعة عن احلق 

  .الفلسطيين يف أراضيه وسيادته

من الدعم هلذه القضية  فنحن مطالبون اليوم باملزيد ،لكن ومع ذلك

املصريية، ملا تتعرض له اليوم من تآمر صهيوين، جتاوز العدوان 

العسكري إىل احلصار والتجويع مث االستئصال واإلبادة وويد األرض 

  . عرب االستيطان وحتريف اهلوية الثقافة والتاريخ

إن دورنا كمغاربة كان قويا يف كل مراحل تطور القضية 

لتاريخ، لكنه ميكن أن يكون اليوم أقوى بالنظر إىل الفلسطينية عرب ا

  . حاجة فلسطني إليه يف هذه الظروف الدقيقة والصعبة

  السيد الرئيس، 

لقد متكن النشطاء واملتطوعون اإلنسانيون بقافلة احلرية عرب 

مبادرم اإلنسانية من أن حيشدوا دعما إنسانيا عامليا لفلسطني، وهو ما 

 املبادرة املتواضعة اليت أصبحت إجنازا تارخييا لنصرة نعتربه انتصارا هلذه

  . القضية الفلسطينية

وإننا يف الفريق االشتراكي، ال يسعنا إال أن ترحم على شهداء هذه 

املبادرة اإلنسانية النبيلة، وحنيي املناضلني الذين شاركوا فيها وضحوا 

إهانة تنم عن حبيام يف سبيلها، متضامنني مع ما تعرضوا له من تنكيل و

  .حيوانية اآللة العسكرية الصهيونية

وإننا لعلى يقني أن املسرية الشعبية اليت دعت إليها خمتلف مكونات 

الشعب املغريب يوم األحد املقبل ستكون تعبريا قويا عن هذا التضامن 

وااللتحام اإلنساين مع ضحايا هذه ازرة، وحتية لشهدائها ومساندة 

بطل يف مقاومته لالحتالل اإلسرائيلي والغطرسة للشعب الفلسطيين ال

الصهيونية يف سبيل إقامة الدولة الفلسطينية احلرة املستقلة وعاصمتها 

  . القدس الشريف

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا

  

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للمستشار احملترم علي سامل الشكاف، الكلمة اآلن 

  .س فريق التحالف االشتراكيللمستشار احملترم العريب خربوش، رئي

  :املستشار السيد العريب  خربوش

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  السيد الرئيس،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة املستشارين،

باسم فريق التحالف االشتراكي، أعرب يف البداية عن مشاعر الغضب 

د واالستنكار ملا أقدمت عليه إسرائيل من سلوك وعن موقف التندي

مهجي غري إنساين يضرب بعرض احلائط كل القيم املتقامسة بني كل بين 

البشر، سلوك يعرب عن طبيعة هذا الكيان املسمى إسرائيل، يضع نفسه 

فوق كل القيم، كل القوانني الدولية، ويتحدى اتمع الدويل 

  .واإلنساين

 احلرية وعلى عاملني يف جمال العمل اإلنساين إن اهلجوم على قافلة

واخلريي ال ميكن تربيره من طرف أي كان ويف شكل من األشكال، 

إنه ضرب لكل املعاهدات واملواثيق الدولية وللقانون الدويل اإلنساين 

الذي حيمي املدنيني والعاملني يف جمال املساعدات اإلنسانية وجيرم 

ت والقوانني الدولية أنتجتها اإلنسانية االعتداء عليها، هذه املعاهدا

لتنظيم العالقات بني الناس والدول، واليوم تضع إسرائيل نفسها خارج 

ليس فقط اتمع الدويل، بل اتمع اإلنساين، وعربت عن طبيعتها 

البغيضة والوحشية، وهو ما يتطلب من اتمع الدويل، دول ومنظمات 

 احلازم الذي تتطلبه وحشية هذه دولية حكومية وغري حكومية، الرد

  .ازرة واالستهتار الذي عربت عنه إسرائيل بكل حتد لكل العامل

ومن املؤسف أن تكون ردود الفعل حلد اآلن من طرف القوى 

العظمى والفاعلة يف الساحة الدولية ردود حمتشمة، تكتفي بالتأسف أو 

الفلسطينيني جمرد التنديد يف أحسن احلاالت، فإسرائيل مل تستهدف 

فقط هذه املرة، بل اتمع الدويل واإلنساين يف شخص قافلة احلرية، ال 

ميكن إلسرائيل هذه املرة إطالقا أن تدعي حماربة ما تسميه باإلرهاب، 

وال أن تدعي محاية أمنها، ألن األمر يتعلق مبدنيني عزل، سالحهم فقط 

  .القيم اإلنسانية وقيم السلم والتضامن
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  رئيس،السيد ال

وذا اخلصوص، ندعو جملسنا إىل التحرك العاجل على املستوى 

الدويل يف إطار محلة واسعة وبتنسيق مع كل املؤسسات الربملانية، 

  .جهوية ودولية، ليكون الرد على هذه ازرة الرهيبة قويا فاعال ومؤثرا

إننا، أيها السيدات والسادة، نعمل كمجلس تطبيق القانون الدويل 

اين، الذي خيص مثل هذه احلاالت بالضبط، وهذه إحدى مداخل اإلنس

التعبئة الدولية الربملانية باخلصوص ضد إسرائيل وجرائمها ضد 

اإلنسانية، علينا العمل بكل ما لدينا من إمكانيات للتحرك على دفع 

اتمع الدويل إىل فتح حتقيق دويل نزيه حول هذا اهلجوم الشنيع، 

  .  الصهاينةوحماكمة جمرمي احلرب

وننوه ذا اخلصوص مبوقف بلدنا احلازم الذي عربت عنه وزارة 

اخلارجية باسم كل املغاربة، وندعوها إىل االخنراط بشكل أكثر قوة يف 

هذه التعبئة الشاملة على املستوى الدويل جبانب كل حميب السلم 

  .واحلريصني على احترام املواثيق واملعاهدات الدولية

ر مرة أخرى على إرجاع املنطقة إىل نقطة الصفر، إن إسرائيل تص

برزت آفاق مواصلة املفاوضات، مما يدل على أن إسرائيل بعد أن 

ترفض أي حل سلمي وتصر على فرض األمر الواقع، واقع االحتالل 

  . واحلصار الظامل على غزة وجتويع شعب بأكمله

إن هذا التحدي يدفع أكثر من أي وقت مضى إىل قيام الدول 

العربية واإلسالمية وكل أصدقاء الشعوب وحميب السلم إىل الكف عن 

التفرج أو االكتفاء بالبيانات التنديدية، كما ينبغي أن يدفع الفلسطينيني 

إىل العودة إىل الصواب ووحدة الصف، فالصراع الفلسطيين الفلسطيين 

 يشجع إسرائيل على املزيد من التصلب واهلمجية، إنه صراع ال معىن له

مادام أن العدو واحد قوي ومدعوم من القوى املهيمنة يف العامل، 

  . ويتطلب الصراع معه وحدة املوقف قبل كل شيء

إننا إذ حنيي املشاركني يف قافلة احلرية على شجاعتهم وعلى 

موقفهم اإلنساين النبيل، ونترحم على أرواح الشهداء، وندعو بالشفاء 

شعبنا املغريب الذي جيعل قضية للجرحى جسميا ونفسيا، فإننا ندعو 

الشعب الفلسطيين قضية مركزية يف وجدانه وتفكريه، ندعوه إىل 

اخلروج يف املسرية اليت ستنظم بالرباط يوم األحد املقبل للتعبري القوي 

عن التنديد والتضامن مع الشعب الفلسطيين، واملطالبة برفع احلصار 

 مرة أخرى على حق على غزة وكل األراضي الفلسطينية، والتأكيد

الشعب الفلسطيين يف العيش ويف السلم ويف بناء دولته املستقلة 

  . وعاصمتها القدس الشريف

  .شكرا على انتباهكم والسالم عليكم

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للمستشار احملترم العريب خربوش، الكلمة اآلن للمستشار 

  .للوحدة والدميقراطيةاحملترم عبد احلميد فاحتي رئيس الفريق الفيدرايل 

  :املستشار السيد عبد احلميد  فاحتي

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيدتني والسادة الوزراء،

  السادة املستشارين،

نسهم يف هذه اجللسة املخصصة للتضامن مع ضحايا اجلرائم 

: اإلسرائيلية باسم الفريق الفيدرايل  للوحدة والدميقراطية، ونقول

ميتها الشنعاء اجلديدة يف حق مواطنني ينتمون إىل بلدان العامل ويف جبر

اال البحري الدويل وضد أسطول إنساين، تكون إسرائيل قد انتقلت 

  . من قتل الفلسطينيني والعرب إىل قتل مواطين العامل

حقل التجارب الدموي الذي كان يؤثثه الدم الفلسطيين فقط، 

امل، الذي أصبح مباحا أمام آلة القتل اتسع اليوم ليشمل كل دم الع

اإلسرائيلية، إذ أضحى العنوان األوحد لدولة إسرائيل العضو يف األمم 

املتحدة واحملسوبة على العامل احلر واملتحضر الدميقراطي هو القتل وبدم 

  . بارد

اجلرمية اجلديدة إلسرائيل يف حق األبرياء املساملني احململني 

 ثغرة يف جدار احلصار الرببري على غزة ليست مبساعدات إنسانية لفتح

إسرائيل يف "فقط دف استمرار احلصار، بل اهلدف هو تكريس حق

مبوافقة العامل احلر والدميقراطي من خالل صمته املريب " قتل الفلسطيين

ومواقفه احملتشمة، ويف مقدمة هذا العامل الواليات املتحدة األمريكية اليت 

انة إسرائيل مادامت هذه اإلدانة لن تعيد القتلى ترى أنه ال داعي إلد

  . الشهداء إىل احلياة

إن القرار احملتشم لس األمن وغري امللزم إلسرائيل أصال، باعتبار 

أن أي قرار من القرارات اليت صدرت يف حقها منذ نشأا مل يطبق، 

يكرس موقع دولة إسرائيل كدولة فوق القانون الدويل وإرادة اتمع 

الدويل، ويوسع اليوم هذا املوقع حىت إىل دول العامل اليت قد تكون 
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: ضحية اهلمجية اإلسرائيلية، ويثبت القاعدة املتعامل ا مع إسرائيل

  ". نعم للجرمية، ال للعقاب"

االحتاد األورويب، مهد فكر األنوار والدميقراطية، يبحث عن معادل 

ب املشجب املعتاد، املتمثل صعب لتربير الرببرية الصهيونية يف ظل غيا

يف مة اإلرهاب، ويظل رهينا باإلحساس  التارخيي بذنب 

  ". اهلولوكست"

إن جرمية االعتداء على أسطول احلرية ليست سوى حلقة جديدة 

 عاما، 60يف سلسلة اجلرائم اإلسرائيلية اليت تقترفها منذ أكثر من 

ن تنتشي بسفك وعلينا أن ننتظر جرائم أخرى، ألن إسرائيل ألفت أ

الدم الفلسطيين والعريب، واكتسبت خربة يف طرق القتل والتدمري منذ 

دير ياسني وكفر قاسم وصربا وشتيال وقانا والضفة وغزة وجنوب 

لبنان، وراكمت ما يكفي من التجربة لتوسيع جمال جرائمها إىل مواطين 

  . العامل واملياه الدولية

تنتقم من العامل لتاريخ االضطهاد إن الثقافة الصهيونية اليت تريد أن 

اليهودي، هذا االضطهاد الذي مل يكن طرفا فيه ال املسلمون وال 

  .العرب، وإمنا كان صانعوه إيزابيال وفردناند ومهندسو اهلولوكست

  هل إبادة الشعب الفلسطيين انتقام من العامل، انتقام من التاريخ؟

 يف كل شيء تقريبا إال تغري العامل ومل تتغري إسرائيل، والعامل تغري

يف التعامل مع إسرائيل، إن اجلسد العريب املنهك باخلالفات العربية 

العربية املسندة بالوالءات املختلفة والتحالفات الدولية واجلهوية املكرسة 

لوضع االنقسام واالختالف، يعد املربر األقوى إلسرائيل ملمارسة 

  . عربدا يف املنطقة

 املطروحة كمحدد ملاهية الدولة يف اجلسم إن إشكالية السلطة

العريب غري مطروحة لدى إسرائيل، وبالتايل هي األقوى باملنطق 

  . الدميقراطي

إن املدخل الطبيعي الستعادة الدور العريب يف املنطقة وامتالك القدرة 

على مواجهة إسرائيل وإحراج العامل احلر وعلى رأسه أمريكا، هو 

من حقها يف العيش يف فضاء دميقراطي، تؤطره متكني الشعوب العربية 

  . املرجعيات الكونية يف تدبري السلطة واحلريات العامة وحقوق اإلنسان

  السيد الرئيس، 

إن بالدنا اليت كانت دوما أرض اللقاء والتسامح والتعايش طوال 

تارخيها العريق، وقد حرص السالطني وامللوك الذين تعاقبوا على قيادا 

ام التعايش بني خمتلف الديانات، وكان اليهود املغاربة دوما على احتر

يشكلون جزء من الشعب املغريب، وقد برهن املغرب سواء يف عهد 

امللكني الراحلني حممد اخلامس واحلسن الثاين أو يف العهد احلايل جلاللة 

امللك حممد السادس، على النضج احلضاري الكبري يف تقبل االختالف 

التعايش والتسامح، حىت أن الروابط بني يهود العامل والقدرة على 

  . املغاربة وبالدهم الزالت قوية

كذلك فإن بالدنا اليت كانت دوما داعمة للقضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيين وكل القضايا العربية، وقد سال الدم املغريب سواء 

ة يف يف صفوف املقاومة الفلسطينية أو يف صفوف جنود احلرب النظامي

احلروب مع إسرائيل، وحبكم عالقاا مع الدول الفاعلة يف القرارات 

الدولية، وحبكم عالقاا املتميزة مع الدول املؤثرة يف املنطقة، وحبكم 

التراكمات اليت حققتها يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، قادرة 

جياد على لعب دور ريادي يف دعم اجلهود العربية والدولية من أجل إ

حل دائم لقضية الشرق األوسط وفق قرارات الشرعية الدولية بإقامة 

  . الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

إننا أمام وضع جديد خلقته إسرائيل جبرميتها اجلديدة، وعلى الدول 

العربية أخذ مواقف صارمة ملواجهة إسرائيل، وعلى جامعة الدول 

ة الشنعاء مدخال ملوقف عريب موحد العربية أن جتعل من هذه اجلرمي

وقادر على إرباك احلسابات اإلسرائيلية واألمريكية، وإال ستكون 

  .اجلامعة العربية قد أثبتت أن ال حاجة للعرب إليها

إن املصاحلة الفلسطينية الفلسطينية ضرورة وطنية لتوحيد الشعب 

  .ولة املستقلةالفلسطيين أمام املشروع الوطين إلاء االحتالل وبناء الد

  السيد الرئيس،

إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية، كانعكاس للشغيلة 

املغربية، وكمكون من مكونات جملس املستشارين، هذا الس الذي 

نريده أن يعكس مهوم املواطن املغريب والشعب املغريب، وأن يتخذ كل 

 بربملانات العامل من أجل اخلطوات املمكنة يف إطار العالقات اليت تربطه

اخلروج مبوقف يسهم يف جعل املنتظم الدويل يأخذ قرارات عقابية 

  . حقيقية يف حق إسرائيل على جرائمها يف حق أسطول احلرية

وحبكم عالقاتنا مع الربملان األوريب، ندعو إىل االنفتاح على هذا 

 يف الربملان مع إخواننا يف الغرفة األوىل من أجل استصدار موقف

مواجهة الرببرية اإلسرائيلية، كما ندعو جملس األمن واملنتظم الدويل إىل 

فتح حتقيق نزيه وحمايد يف هذه اجلرمية النكراء، يترتب عنه عقاب لدولة 

إسرائيل اليت ألفت ارتكاب جرائمها يف منأى عن أي عقاب، كما 
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هناك ندعو إىل رفع احلصار الظامل عن قطاع غزة، ومتكني الفلسطينيني 

  .من كل وسائل احلياة الضرورية

إننا يف الفريق الفيدرايل، كممثل للشغيلة املغربية يف هذا الس، 

هذه الشغيلة اليت ظلت دوما يف خندق النضال، واليت ظلت دوما داعمة 

للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيين، ندعوها من هذا املنرب، 

إىل املسامهة املكثفة يف املسرية الشعبية وندعو كافة املواطنني املغاربة 

ليوم األحد القادم، ذلك تعبريا عن اإلدانة للجرائم اإلسرائيلية والتضامن 

  .مع الشعب الفلسطيين ومع كل أحرار العامل

قال الشاعر الفلسطيين الراحل الكبري حممود دروش يف قصيدته 

  : لي بعد جرائم صربا وشتيال عن اإلسرائيمديح الظل العايل

  خيفي سيفه يف دمعته وحيشو بالدموع البندقية 

  .  هل الزال العامل يصدق دمعة اإلسرائيلي

  .شكرا السيد الرئيس

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا للمستشار احملترم األستاذ عبد احلميد فاحتي، الكلمة اآلن 

للسيدة املستشارة احملترمة خدجية غامري عن جمموعة اإلحتاد املغريب 

  .للشغل

  :املستشارة السيدة خدجية غامري

  السيد الرئيس، 

  السيدتان والسيدان الوزيران،

  أختاي، إخواين املستشارين،

يسعدين أن أتدخل باسم جمموعة اإلحتاد املغريب للشغل يف هذه 

اجللسة ألعرب عن إدانتنا للعمل اهلمجي الذي قام ا الكيان الصهيوين 

رية املتجهة حنو قطاع غزة لفك من خالل عملية القرصنة ضد قافلة احل

احلصار املضروب على الشعب الفلسطيين ولتخفيف املعاناة على أهايل 

  . غزة

 من أنصار احلرية والسلم، 19هذه العملية اليت أدت إىل استشهاد 

واليت أدت إىل العشرات من اجلرحى واملئات من األسرى من خمتلف 

لذي مت التهييء له من اجلنسيات واألديان، هذا اهلجوم العنصري ا

خالل توظيف فرق ومعدات جد متطورة وإعداد معتقالت، مت تنفيذه 

بشكل جبان ضد متضامنني عزل، ال ميلكون سالح سوى أجسادهم 

  . وعزائمهم لدعم املقاومة الفلسطينية املشروعة

إننا يف جمموعة اإلحتاد املغريب للشغل، ومن خالله باسم الطبقة 

إذ نعرب عن تضامننا مع املتضامنني الدوليني أنصار احلرية العاملة املغربية، 

والسلم يف تنظيم هذه القافلة وضحايا اهلجمة الشرسة رمي احلرب 

الصهاينة، نقف إجالال ألرواح الشهداء الذين سقطوا فداءا حلق 

  .الشعب الفلسطيين يف الكرامة واحلرية واالستقالل

للكيان الصهيوين ضمن ونعترب أن هذا العدوان جرمية جديدة 

مسلسل اجلرائم ضد اإلنسانية، وانتهاكا سافرا للقانون الدويل اإلنساين 

والتفاقية جنيف الرابعة، وإن هذه القرصنة هي عملية إرهاب منظمة، 

  . تكشف من جديد الوجه احلقيقي العنصري والفاشي لدولة االحتالل

اختاذ إننا نطالب جملس األمن بعقد جلسة خاصة مستعجلة، و

العقوبات الالزمة ضد إسرائيل ومبعاقبة جمرمي احلرب الصهاينة، وجبعل 

  . حد لالحنياز السافر للدولة الصهيونية ولسياسة الكيل مبكيالني

كما نعرب عن إدانتنا لدعم اإلدارة األمريكية اإلستراتيجي للدولة 

الية اإلرهابية الصهيونية، وننادي كل أحرار العامل إىل التصدي لإلمربي

بزعامة الواليات املتحدة األمريكية باعتبار مسؤوليتها املباشرة عن 

  . العدوانية الصهيونية

كما ننادي الشعب املغريب وقواه احلية إىل التصدي للتواجد 

اإلمربيايل ببالدنا، وندعو إىل جعل حد لتخاذل األنظمة اليت تتواطأ يف 

بيع ضد مواقف وإرادة السر وتعلن إدانتها للعدوان، ورول حنو التط

الشعوب، كما حنيي كفاح الشعب الفلسطيين ومقاومته البطولية 

للكيان الصهيوين من أجل بناء دولته الفلسطينية املستقلة فوق أرض 

فلسطني وعاصمتها القدس، ومن أجل عودة الالجئني لديارهم، 

وندعوهم للدفع يف اجتاه املصاحلة الوطنية ووحدة الصف لقطع الطريق 

  . لى كل املزايداتع

كما ندعو الطبقة العاملة املغربية والعربية والدولية وكل األحرار يف 

كل مكان للضغط من أجل فرض مقاطعة شاملة للكيان الصهيوين على 

غرار مقاطعة نظام األبرتايد البائد جبنوب إفريقيا وخلوض كافة الصيغ 

ياسي والثقايف النضالية ملناهضة كل أشكال التطبيع على املستوى الس

واالقتصادي، وننادي عموم العمال والعامالت واملوظفني واملوظفات 

 6وكل املواطنني إىل املشاركة املكثفة يف املسرية الشعبية اليت تنظم يوم 

يونيو القادم، تنديدا باإلرهاب الدويل للدولة الصهيونية، وكذلك من 

  . أجل التضامن مع الشعب الفلسطيين البطل
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  :ئيس اجللسةالسيد ر

شكرا للمستشارة احملترمة خدجية غامري، الكلمة اآلن للمستشار 

  .احملترم حممد رماش عن جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب

  :املستشار السيد حممد رماش

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  السيد الرئيس،

  السيدة الوزيرة،

  ان احملترمان،السيدان الوزير

  إخواين املستشارين،

يف هذه اللحظة التارخيية الدقيقة واألليمة معا، تشهد أمتنا العربية 

واإلسالمية حتديا سافرا مل يسبق له مثيال، حتديا صار معه الكيان 

الصهيوين ال يعري أي اهتمام للقوانني واملواثيق الدولية، بل جترد من كل 

 جترد من القيم واملبادئ يف أبسط لباس قانوين وعرف إنساين، بل

صورها وأدناها، وكشف حقيقته الومهية الدامية، حيث صار نابه 

وخملبه وسالحه الفتاك ال يفرق بني املسن والرضيع، بني املرأة احلامل 

والطفل اليافع، بل أصيب بعمى األلوان، فصار ال مييز بني أحد، كان 

   .عربيا أو غربيا، كما وقع لقافلة احلرية

 ال يتسع لوصف ، العريب منه والعجمي،فالقاموس اللغوي والشعيب

هذا الكيان بكل وصف ونعت دينء وحقري، فهو غاصب غادر إرهايب، 

قاتل خائن للعهود واملواثيق، ال التزام له وال وفاء، يعيش على الدماء 

  .واألشالء

إن الكلمة يف هاته اللحظة موقف ومسؤولية وشهادة، وهي شكل 

ال التضامن العاطفي واللفظي على األقل، وإن كان شعبنا من أشك

العريب وأمتنا اإلسالمية ينتظران من كل املسؤولني، أفرادا ومجاعات، 

موقفا عمليا أكثر جرأة وجرعة وفاعلية، حىت خنرج من دوامة 

االستهالك اللفظي املفعم بالشجب والتنديد، وال شيء غري الشجب 

  .والتنديد

وخز الضمائر احلية وكافة األحرار والشرفاء يف كل  كلمتنا هاته لن

بقاع الدنيا أن نرفع عنها غشاوة احلياد السليب والسكوت املخزي، 

واالنكباب مجيعا لفك لغز، بل لغم حقيقي ومدمر إمسه الكيان 

الصهيوين، لنقول ملن يريد السالم مع هذا الكيان كفى حلما وومها، 

إلعالمية الصهيونية حتاول جاهدة غسل فارم جمرما، ولو ظلت اآللة ا

يديه من دماء األبرياء من أبناء شعبنا األعزل يف الضفة والبقاع، ويف 

  .غزة رمز العزة بالذات

إن قافلة احلرية قافلة سلمية إنسانية كما نعلم، روادها وأبطاهلا 

مواطنون اختلفت جنسيام، لكن توحدت أهدافهم ألن التضامن وطن 

 750 مشاركا، ونعتربهم يف قاموسنا النقايب 750 اجلميع، أقلت

مناضال، تركوا أهلهم ومناصبهم وأمواهلم، تركوا العيش يف الظل 

ليعانقوا أبطال غزة، وليسامهوا يف رفع احلصار والذل واهلوان، 

وليطعموا األفواه والبطون اجلائعة، ويطببوا األجسام املريضة، بل يريدوا 

ن الكرامة وعزة نفس، بل يريدون أن يبحثوا أن يعيدوا لنا حنن شيئا م

عن بسمة تكسو أهايل غزة، وتعيد لنا بعض االعتبار العرويب 

  .واإلسالمي

مل حتمل القافلة البحرية املبحرة يف املياه الدولية ال رشاش وال 

مدفع، بل حىت السكاكني لتقطيع اخلبز واخلضر كانت من البالستيك، 

هو حال الكيان الصهيوين اإلرهايب، جتنبا ألي شك أو إدعاء، كما 

  .الذي يدعي يف كل حركة سلمية إرهابا له وديدا له

كانت القافلة السلمية حتمل عشرة آالف طن من املساعدات الطبية 

 من 10.000ومواد بناء وأخشاب، ومائة مرتل جاهز ملساعدة 

السكان، الذين فقدوا منازهلم يف احلرب اإلسرائيلية على غزة مطلع 

 عربة كهربائية للمعاقني حركيا، خاصة وأن 500، كما حتمل 2009

  .  معاق بغزة600آلة احلرب األخرية خلفت 

بعد معرفة هذا اهلدف اإلنساين النبيل، شاءت مشيئة الكيان 

الصهيوين الغادر إال أن يسبح كعادته ضد التيار، فغار عن العزل من 

 قتيال 19سطة آلته اجلبانة  دولة، خملفا بوا40املناضلني املتطوعني من 

 جرحيا، مع اعتقال وإبعاد ما تبقى، إا البلطجة والقرصنة 60و

وإرهاب دولة حبماية أمريكية وصمت عريب مريب، إال ما كان من 

  .مبادرات، ومن ضمنها مبادرات املغرب ملكا وحكومة وشعبا

إن ما وقع لقافلة احلرية مل يقتصر على املس بكرامة غزة، ومن 

ئها باقي الشعب الفلسطيين، بل مس مباشرة العامل بأسره، ألن ورا

الصهاينة مل ولن يقيموا وزنا للقيم واملبادئ اإلنسانية، بل متادوا يف 

خرق القانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان وكل األعراف اليت 

تواضع عليها املنتظم الدويل، وبفعلة الكيان الصهيوين هاته، فهو يهدد 

ستقرار باملنطقة، بل سيظل مجرة خبيثة دد العامل بأسره، بل األمن واال

  .فريوس يهدد كل سالم وسكينة وأمان
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إن دعم القوى العظمى للكيان الصهيوين الالمشروط دعم إلرهاب 

قف، : "منظم، وقد حان الوقت لدول العامل أن تقول للكيان املزعوم

العريب واإلسالمي وعلى دول العامل " كفى من االستهتار، لقد أحرجتنا

  .أن تعلن مواقفها ومتيزها بامتياز

لقد أخذت تركيا املبادرة بقوة وجرأة، وهذا ليس غريبا على دولة 

ذات اجلذور التارخيية اإلسالمية العريقة، فهل من مبادرات أخرى عربية 

  وغربية مماثلة على األقل؟

ن نعتقد جازمني داخل جمموعة االحتاد الوطين للشغل باملغرب أ

قضية فلسطني عند كل احلساسيات السياسية والنقابية واجلمعوية قضية 

مركزية، قد خنتلف يف التقديرات والقراءات، واالستنتاجات الداخلية 

املرتبطة بالبيت الفلسطيين، لكن متفقون مجيعا أن الكيان الصهيوين 

كيان مغتصب وحمتل، وأن الشعب الفلسطيين له حق احلياة يف أرضه 

عودة واحلق يف تسيري شؤونه وإحقاق إنسانيته وكرامته، وهذا وحق ال

يتطلب رؤية موحدة وخطوات عملية لتوحيد الصف الداخلي وتقوية 

  . اجلبهة الداخلية

فأمام هذه القضية املقدسة جيب أن تذوب كل االنتماءات، وجيب 

أن تضمحل كل التفاسري والتأويالت، بل جيب أن تكون لنا رؤية 

رجعية تغذي املوقف البطويل والنضايل لشعبنا الصامد يف موحدة ذات م

  . غزة

إن اقتراحاتنا، السيد الرئيس، ضمن االقتراحات اليت سبقها إلينا 

املستشارون داخل هذا الس املوقر، نعلن تكرار مبادرة قافلة احلرية يف 

  صر طبعتها الثانية والثالثة والرابعة، حىت ال يظن الكيان الصهيوين أنه انت

على املبادرات السلمية، فالتحدي السلمي يزيد يف تعرية الكيان 

  وكشفه للعامل وعزله؛

ثانيا، إجياد صيغ تضامنية مع برملانيي العامل لتوحيد املواقف إحقاقا 

لكل املواقف السلمية اإلنسانية أينما وجدت، وإنشاء جلنة من جملسنا 

   حلظة عاطفية عابرة؛تتابع املوضوع وفق رؤية إستراتيجية، وليس فقط

ثالثا، وضع حد لالزام الداخلي والتخلي عن شعور الدونية 

  والضعف والتحلي بقيم املبادرة واالقتحام والثقة بالنفس؛

رابعا، مواكبة محلة إعالمية ملسائلة دور األمم املتحدة وجملس األمن 

 املدين واجلامعة العربية، وإيقاظ كل الضمائر احلية وتفعيل أدوار اتمع

  واجلمعيات واملنظمات الدولية؛

خامسا، إيقاف كل أشكال وأنواع التطبيع املباشر وغري املباشر مع 

الكيان الصهيوين، واألنشطة الفنية والتجارية والسياسية، تدعو كل 

حكومات العرب من خالل قطاعاا املعنية إىل تفعيل مبادرة إيقاف 

  . التطبيع للضغط على الكيان الصهيوين

دعوة املواطنني املغاربة إىل الرتول بكثافة للمشاركة يف املسرية 

التضامنية مع الشعب الفلسطيين ومع أهل غزة ومع قافلة احلرية يوم 

األحد بشارع حممد اخلامس بالرباط، ويف االستجابة نكون قد حققنا 

  . جزءا صغريا من واجب النصرة

والسالم عليكم ويف اخلتام حنيي كل الشرفاء وكل املتدخلني، 

  .ورمحة اهللا

  :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا للسادة الرؤساء على تدخالم، رفعت اجللسة


