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  )م 2014 ليوزيو  22( هـ 1435 رمضان 24 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   ؛اFكتور محمد الشCيخ بيد هللا، رئ<س جملس املس�شار�ن: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  رئ<س جملس النواب  ،لسCيد رشCيد الطاليب العلميا
Qقة ق اFابتداء من الساWة الثانية عرش و  ساWة وVسعة عرش دقQقة، :التوقQتالتوقQتالتوقQتالتوقQت

  .زو]ثالثني ال و  الثانية
لتعبري عن التضامن d مشرتكة بني جمليس الربملان `لسة     ::::`دول أ_عامل`دول أ_عامل`دول أ_عامل`دول أ_عامل

  .Wىل غزة جراء العدوان إالرسائييل مرشوط مع الشعب الفلسطيينالال

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

        ::::لسلسلسلسرئ<س اtرئ<س اtرئ<س اtرئ<س اt    ،،،،بيد هللابيد هللابيد هللابيد هللا    الشCيخالشCيخالشCيخالشCيخ    اFكتور محمداFكتور محمداFكتور محمداFكتور محمد
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد رئ<س جملس النواب،
  ن،احملرتمون الربملانيوالسادة والسCيدات 

  السCيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

سة التضام�ية املشرتكة لتد�الت السCيدات خيصص الربملان هذه اجلل 
والسادة رؤساء الفرق واtموWات الربملانية مب�لس النواب ومب�لس 

مرشوط مع الشعب الفلسطيين لتعبري عن التضامن الالd املس�شار�ن 
ا�ي تتعرض �  ،جراء العدوان إالرسائييل الغامش واملسCمتر ،الشقQق

  .وان Wىل غزةو�خلصوص العد ،أ_رايض الفلسطي�Qة
وت�ٔيت هذه اجللسة العمومQة يف ٕاطار املبادرات التضام�ية dلربملان املغريب 

واكن �ٓخرها البيان الصادر عن ٔ�عضاء جملس  ،مع الشعب الفلسطيين
يف ، 2012ماي  14النواب واملس�شار�ن اtمتعني يف `لسة معومQة يف 
  .لرشيفٕاطار فعاليات امحل  اFولية لرفع احلصار عن القدس ا

، ون�¤قل ا_ٓن ٕاىل تد�الت السادة رؤساء الفرق واtموWات الربملانية
 ،دقQقة 65ويه  ، االتفاق �ٔ_مس Wىل توزيع احلصة الزم�يةمتوقد 

واملسا©ة الزم�ية ا¨صصة  ،�ل�ساوي بني مجيع الفرق واtموWات الربملانية
 d مخس دقائق �ل�ساوييه تد�الت ل.   

  .العدا والتمنيةاللكمة ا_ٓن لفريق 

        ::::رىض بن¯®ونرىض بن¯®ونرىض بن¯®ونرىض بن¯®ونمحمد المحمد المحمد المحمد ال    النائب السCيدالنائب السCيدالنائب السCيدالنائب السCيد
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

  ن،احملرتمان الرئ<سان السCيدا
  السCيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ن احملرتمون،النواب واملس�شاروالسCيدة والسادة 

علَٰى نَصْرِهم أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلمواْ وإِن ٱللَّه "قال تعاىل 
يرلَقَد نَا اللَّهبقُولُوا ري إِال أَن قرِ حبِغَي مارِهيد نوا مأُخْرِج ينالَّذ" ،

 ،جمزرة ٔ�خرى يقرتفها الكQان الصهيوين يف حق الشعب الفلسطيين البطل
غزة  ،�ء، غزة العزةاالٕ ومرة ٔ�خرى �كون مرسح اtزرة غزة الصمود، غزة 

وWىل رٔ�سها حركة  ،ف¤حية لهذه املقاو الباس  ،د، غزة املقاومةاجلها
  ".حامس"املقاومة إالسالمQة 

ٔ�بو "مل يتورع هذا الكQان الصهيوين يف اغتيال القادة الفلسطين<ني 
مل  ، بل"ٔ�محد ½سني"ٕاىل  "الرنت<يس"، "ف¤حي شقايق"، "ٔ�بو Wيل"، "«اد

½رس عرفات، ا�ي اكن رش�اك  يتورع يف اغتيال الرئ<س الفلسطيين نفسه
مث ق¤لوا  ،بعد ٔ�ن طردوه من بريوت "السالم يةمعل "فÃ اصطلح Wليه ب

الو`ه الÉشع لهذا الكQان  هٕان. مث مسموه �ملقاطعة �رام هللا ،ٔ�حصاهبم بتوÅس
   .صطنعامل 

ٕاذ ند�ن yشدة هذه اtزرة اليت يقرتفها  ،ٕاننا يف فريق العدا والتمنية
حQث بلغ  ،وين بقطاع غزة ضد الشعب الفلسطيين أ_عزلالكQان الصهي

  :فٕاننا Ñريد الت�Ðٔيد Wىل ما ييل ،Wدد الشهداء املئات من الشهداء

رئ<س جلنة  ،حفظه هللا ،اWزتازÒ �لتفاWل الرسيع لصاحب اجلال -
د بعض لسدوالر  ينيقدره مخس مال ،بتقدمي دمع مايل ،القدس

Q؛قاح¤يا`ات الشعب الفلسطيين الشق 

كن��Qة dلمصاحلة  ،Úمثي��ا لتكو�ن حكومة و©دة وطنية فلسطي�Qة -
واكنت  ،هاته احلكومة اليت Û�ٔاضت ٕارسائيل .الوطنية بفلسطني الشقQقة

 ؛السÉب احلقQقي لهذه اtزرة الرهيبة

 ،ملاك وحكومة وشعبا ،ي ا�ي يقوم به املغربالر½داWزتازF� Òور  -
 Wىل مسCتوى الشعيب ؛ب الفلسطيين�لتضامن مع القضية العاد dلشع

نية اليت خترج ببالدÒ لكام وقع اعتداء `ديد Wىل املليو فٕان املسريات 
شعبنا بفلسطني تدل Wىل مدى تضامن املغاربة مع ٔ�شقاهئم 

 ؛الفلسطين<ني

الكربى ومجموWة من اFول  ىس��اكرd Òلمواقف املت¯اذ dلقو وا ت�ٔسف�ا -
لقد كنا ن�¤ظر من املنتظم . والضحية الغربية اليت Vساوي بني اجلالد

اFويل التحرك الرسيع لوقف العدوان الصهيوين Wىل غزة عندما الحت 
بعد ، ال ٔ�ن يتحرك م¤�ٔخرا dلمطالبة بوقف ٕاطالق النار بوادره يف أ_ول،

ٔ�ن فوجäت ٕارسائيل بصمود املقاومة، و�تت تتكãد خساâر مل Úكن يف 
 ؛احلسCبان

Fول العربية ومواقفها احمل�شمة، ويظهر ٔ�ن هذه ت�ٔسف�ا الرتباك `امعة ا -
نظرا dلمشالك اFا�لية وأ_م�ية اليت تع<شها  ،اجلامعة جتاوزت أ_©داث

  .مجموWة من اFول العربية
  :وٕاننا يف فريق العدا والتمنية، نطالب مبا ييل
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 ؛الوقف الفوري dلعدوان الصهيوين Wىل قطاع غزة -

جراءات Fمع مصود الشعب الفلسطيين نطالب احلكومة �ختاذ اكفة االٕ  -
يف ٕاطار  ،والتحرك اFبلومايس العا`ل Wىل مسCتوى أ_مم املتéدة

اtموWة العربية dلضغط Wىل الكQان الصهيوين لوقف Wدوانه وجرامئه 
 ؛املتكررة

م¤ابعة املسؤولني الصهاينة ٔ�مام احملمكة اجلنائية اFولية، بصفهتم جمريم  -
d سانية اليت اقرتفوهاجرامئ ضلحرب، ونظراÅ؛د إال 

وتفعيل مقرتح قانون جترمي  م�اهضة لك ٔ�شاكل التطبيع مع هذا الكQان -
أ_Ûلبية واملعارضة، فال  من فرقالالتطبيع، ا�ي تقدمت به مجموWة من 

وال Wىل املسCتوى  - جيب ٔ�ن ي�هتôي -  تطبيع ال Wىل املسCتوى الثقايف
 ؛واكفة ٔ�شاكل التطبيع الر½يض وال الفين

نطالب ٕ�طالق رساح زمالئنا الربملانيني الفلسطين<ني املعتقلني يف جسون  -
اFكتور ، ]ح¤الل، وWىل رٔ�سهم رئ<س اtلس ال�رشيعي الفلسطيين

 ؛اFويك عز�ز

حتاد الربملان اFويل وخمتلف �رملاÒت اFول واملنظامت اFولية اندعو  -
 ؛dلقQام بواجهبا يف دمع مصود الشعب الفلسطيين

الب بفك احلصار Wىل قطاع غزة، وا�ي مير ٔ�ساسا ؤ�وال عن طريق نط -
 ؛ف¤ح املعا�ر ومعرب رحف Wىل اخلصوص

نناشد الربملان املغريب بغرف¤يه dلقQام مببادرات ت�ٔس<س جلنة التضامن مع  -
فلسطني، تتكون من ممثيل الفرق الربملانية، ٕاضافة ٕاىل مجموWة الصداقة 

 ؛Qة، لتقوم خبطوات معلية Fمع هذه القضيةالفلسطي� -الربملانية املغربية

املطالبة ٕ�طالق امس فلسطني Wىل ٕا©دى قاWات ]ج�Wات  ؤ��ريا، -
  .مب�لس النواب

فريق العدا والتمنية ٔ�ن القضية الفلسطي�Qة  يفٔ�ن نؤكد  Ñريد ويف أ_�ري،
قضية ٕاجامع وطين، ولهذا نرتمح مجيعا Wىل ٔ�رواح الشهداء بفلسطني، 

  .دمع مصود الشعب الفلسطيينونطالب ب
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
   .شكرا

  .اللكمة ا_ٓن لفريق أ_صا واملعارصة

        ::::ٔ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زئ�محد التو�زي    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل النيب أ_مني

  ن،الرئ<سان السCيدا
  السادة الوزراء،

  ن،ملانيوالسادة الرب ٕاخواين 

�رشفين ٔ�ن ٔ�لقي اليوم لكمة أ_صا واملعارصة يف هذه اجللسة التضام�ية 
  .املشرتكة مع الشعب الفلسطيين املناضل يف غزة

ال ٔ�`د اللكامت ٔ_©د�مك عن هذا ا�ي يقع ا_ٓن Wىل ٔ�رض فلسطني، 
 ارالن محم ا زالت ت�ساقطميف غزة، حفىت هذه اdلحظة اليت ٔ�©د�مك فهيا، 

حىت هذه ، وخمتلف ٔ�نواع الق�ابل Wىل الشعب الفلسطيين الصامد يف غزة
ا م حىت هذه اdلحظة، ا زالت ٔ�شالء أ_طفال ت��ا�ر يف سامء غزةماdلحظة 

ا زالت محىت هذه اdلحظة، ، زال الراكم وا�Fان وأ_شالء يؤثث فضاء غزة
dلقصف  املس�شفQات واملالجئ واملنازل بل وحىت مدارس أ_طفال عرضة
éتعامل أ_سلCب اسÉسyلتدمري بفعل العمليات العسكرية العمياء وdالف¤اكة  ةو

  .احملرمة دوليا يف حق الشعب الفلسطيين أ_عزل احملارص
و�لك الوسائل اليت ت�Qحها الوسائط  ،هكذا ؤ�مام W�ٔني العامل قاطبة

 نتابع اليوم Ðيف يواصل الشعب الفلسطيين التواصلية السمعية البرصية،
ومضن رقعة إالماكنيات مصوده املهبر يف حرب Ûري م¤اكفäة غزة البطل يف 

 ونحQث يقدم الفلسطي�Q وبتواطؤ العديد من القوة املناوئة،، احلصار الظامل
`ل حتقQق مطا�هبم �ٔ اليوم ملحمة ٔ�خرى Wىل الطريق الشاق والطويل من 

  .املرشوWة والعاد
ضدا إالرسائيلية، ا ا_ٓ احلربية ٕان العنف واهلمجية اليت Ñ��ٔهتا وتب<هن
قد �لفت حلد الساWة ومطالبه، Wىل مرشوعية كفاح الشعب الفلسطيين 

 سقطوا ب�ٔ©دث ٔ�سلéة اFمار،، ف من الضéا½ بني ق¤يل وجرحيا_ٓال
 حQث ال تفرق ا_ٓ احلربية الغامشة بني املقاتلني وأ_طفال وال�ساء والعجزة،

الضéا½ أ_�ر½ء �الل ٔ�سCبوWني ال ٔ�كرث م�ذ وهو ما يفرس العدد املهول من 
  .انطالق امحل  إالرسائيلية اجلديدة

ويه ٔ�ن هذه احلرب اجلديدة  التالية،الفاقعة وال يفوتنا Vسجيل احلقQقة 
عوض ف Vشن Wىل الفلسطين<ني مãارشة بعد ٕاحQاء املصاحلة م�ذ شهور،

 Wادل ودامئ،`ل التقدم Wىل طريق ٕاجياد ©ل �ٔ اسCتغالل هذه الفرصة من 
 املسCتوطنات، ت ٕارسائيل ٕاىل توقQف املفاوضات والز½دة يف تفرخيمعد

واحلال ٔ�ن لك الفصائل الفلسطي�Qة ٔ�حضت تعرب عن  م¤عل  بعلل واهية،
املبين Wىل  ،dلتو`ه حنو السالم العادل واFامئدولية اسCتعدادها بضامÒت 

ته املسCتق  وWامصته إالقرار حبق الشعب الفلسطيين يف العودة وٕاÅشاء دول 
  .القدس الرشيف

ولن  لن �زيد دول املنطقة ٕاال VشCت<¤ا، ٕان السلوك أ_رعن ٕالرسائيل،
ٕاال اشCتعاال اليوم �زيد احلروب الطائفQة اليت ٔ�حضت متزق الرشق أ_وسط 

إالرسائيلية يف ذ� تلتقي مصاحلها مع لك املشاريع  وا¨ططات، واVساWا
  . اFيينWىل املزي  واFعوات العنرصية املب�Qة

ت� اFعوات اليت ت�ٔ�ذ ا�Fن ليك تعيث فسادا وعربدة وهتدد ٕ�شعال 
�كون من نتاجئها دمار مقدرات شعوب  حروب طائفQة ودي�Qة `ديدة،

Úكرس تبعيهتا وÚرهن مقدراهتا  املنطقة والعودة هبا ٕاىل ظروف W<ش بدائية،
  .لفوتعمق احندارها حنو اجلهل والفقر وأ_مQة والت¯
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ٔ�شاكل التعبئة والتضامن ا¨تلفة يف لك Ðبري Ûري ٔ�ننا نالحظ ��هتاج 
لقد شهدت . اجلديدب®ان املعمور مع الشعب الفلسطيين ضد هذا العدوان 

ومسريات dلتعبري عن واعتصامات مظاهرات العامل ٔ�مه كرب½ت املدن Wرب 
بادرات ويه امل  جشب العدوان والتضامن مع الشعب الفلسطيين احملارص،

اليت تضع نصب ٔ�عيهنا متتع امجليع حبقوق  ،الكونيةإالÅسانية املنطلقة من القمي 
ويه �لتايل  إالÅسان بغض النظر عن العرق وا�Fن واdلغة واجل�س وÛريه،

  .ٔ�فضل ضامنة Fمع الكفاح املسلح ٕاىل ©ني حتقQق مطالبه املرشوWة
فقد اكنت  وWد،ملايت¯لف عن  Wىل Wادته، مل ،كام ٔ�ن الشعب املغريب

يوليوز م�اسCبة ٔ�ظهرت فهيا لك الفصائل  20يوم أ_©د ل مسرية الر�ط 
والنقابية واملدنية واحلقوقQة وال�سائية والثقافQة مشاركهتا الال  الفلسطي�Qة

  .مرشوطة ودمعها الاكمل dلشعب الفلسطيين احملارص
  .السCيد الرئ<س ،جوج دقايق.. ٕان الضمري إالÅساين

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  ..اعطين

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  ..ٕان الضمري إالÅساين احلي قد ٔ�ثÉت مرة ٔ�خرى

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  ..نا التد�لي اعط 

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السCيد ٔ�محد التو�زي
  .دقQقة وا©دة

فٕان هذا اFور ا�ي تلعبه بالدÒ هو دور حموري يف  ،ويف هذا الصدد
 ٓ �Fق السمل العادل واQملطالب  تابالثلزتام ]عتبار �امئ فاق حتق� Òببالد

 ،عتبار Úرٔ�س `ال امل� محمد السادسو�املرشوWة dلشعب الفلسطيين 
يف اFمع املادي واملعنوي  تبدهيا اdلجنةجلنة القدس واحليوية اليت  ،نرصه هللا

  .لقدسdالعريب إالساليم  Wىل احلفاظ Wىل الطابعني ويف العمل
  .شكرا

        ::::سسسسرئ<رئ<رئ<رئ<الالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
   .شكرا

  .dلو©دة والتعادلية ]سCتقاليلاللكمة ا_ٓن dلفريق 

        : : : : أ_نصاريأ_نصاريأ_نصاريأ_نصارياملس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد 
  .yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل النيب أ_مني

  السCيد رئ<س جملس النواب،
  السCيد رئ<س جملس املس�شار�ن،

  ،نالسCيدات والسادة الربملانيو
  ،اءالسCيدات والسادة الوزر 

dلو©دة  ]سCتقاليل ٔ�ن اتد�ل �مس الفريق الربملاين اليوم �رشفين

والتعادلية مب�ليس النواب واملس�شار�ن يف هذه اجللسة املشرتكة، لن�دد 
جراء  احلب<ãة، مع ٔ�هلنا ؤ�شقائنا يف فلسطنيووقوف�ا تضام�نا وتعازينا 

رسائييل اس�شهاد املئات من املواطنني الفلسطين<ني yسÉب العدوان ]
  . �ر½ءملسCمتر Wىل القطاع وWىل ساكنه ا_ٔ الغامش ا

القضية  اليوم �ساندساند Wىل اFوام و ٕان حزب ]سCتقالل ا�ي 
ويعتربها القضية املركزية dلشعوب العربية وإالسالمQة Wىل  ،الفلسطي�Qة

يعلن اس��اكره الشديد وتنديده  ،ار (رخي الرصاع العريب الصهيوينمد
�لك  سعى�  السادي، Wدواناهلمجي و  إالرسائييلالعدوان القوي هبذا 

 أ_مميةوdلرشعية  إالÅساينخرق سافر dلقانون اFويل ويف  ،Åسانيةجلرامئ االٕ ا
، ههيات ،، ولكنهاؤ�ن �كرس كرب½ء ٔ�ن حيين هامة غزةواملواثيق اFولية، 

  . ٔ�ن Úهنزم غزةههيات 
السامQة yش�ٔن رة امللكQة Ñمثن Wاليا املبادوٕاذ  ،ننا يف حزب ]سCتقاللإ 

dلتخفQف من شقائنا يف غزة تقدمي املساWدات إالÅسانية العا`  ٕاىل �ٔ 
، واليت تعزز املوقف اFامئ والقوي dلمغاربة، ملاك معاÒهتم ودمع مصودمه

وشعبا، لنرصة الشعب الفلسطيين يف خمتلف املرا©ل العصيبة اليت مر 
اخلناق املطبق Wىل قطاع غزة، ندعو اجلاâر و  إالرسائييلجراء التعنت  ،مهنا

تطبيع مع الكQان ىل وقف لك حلكومة ٔ�ن تعمد yشلك Wا`ل وفوري إ ا
  .الصهيوين الغامش وٕاىل تدعمي واFفع �FبلوماسCية الرمسية من ٔ�`ل ذ�

  ،السCيدان الرئ<سان
  ،نالسCيدات والسادة الربملانيو
  ،السCيدات والسادة الوزراء

ن أ_وضاع اخلطرية احلالية اليت د Wىل �ٔ ننا يف حزب ]سCتقالل نؤكإ 
تعرفها القضية الفلسطي�Qة سCتظل ومصة Wار ٔ�بدية لن متحى Wىل جãني 
املنتظم اFويل وWىل جãني لك هيئة ٔ�و مجعية ٔ�و جلنة تدعي لنفسها ٔ�هنا 

ال تقوى ٔ�ن تنطق بب�ت  ،ا Úزال معياء �كامءولكهنا م ،نصرية حقوق إالÅسان
Wىل اجلوع تنام وWىل الف ا_ٓ زة ا�بيéة، حQث يف غ شفة حQال ما يقع
  .وWىل املوت تنامم تنام الاFمع تنام وWىل ا_ٓ 

املنتظم  ىلمو«ة إ  ، اليوم قãل الغد،رسالتنا يف حزب ]سCتقالل
ولك الهيئات اFولية، ساليم املؤمتر االٕ ىل اجلامعة العربية وم�ظمة وإ اFويل 

ا�ي  ا¨�ل خترج عن مصهتان و�ٔ  تحمل مسؤوليهتا إالÅسانيةمن ٔ�`ل ٔ�ن ت 
Fماء ٔ�بناء  هناء هذا العدوان الغامش، حق�اما دونه ٕاال العار، dلعمل Wىل إ 

يب ومتكQنه من اكفة حقوقه العاد واملرشوWة يف الشعب الفلسطيين ا_ٔ 
  .ٕاقامة دو مسCتق  ذات سCيادة اكم ، وWامصهتا القدس الرشيف

وصفاء  وٕالÅساني��ا ٕالسالم�البالدÒ وء هذا ما ميليه Wلينا صدق ]ن�
وٕا�الص التالمح مع شعبنا الفلسطيين أ_يب  و]ن�ء ٕاىل عروب��االتواصل 

  .او�ٓماله أ_مة ومع
م�ترص�ن ٔ_هلنا يف هبوا ، وصوب ©دبالعامل يف لك هذا فQا ٔ�حرار 

  . غزة، حىت �زول هذا ]ح¤الل إالرسائييل زو] Ûري م�ٔسوف Wليه
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  .وشكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالاللسCيد لسCيد لسCيد لسCيد اااا
  . شكرا، السCيد الرئ<س، Wىل ا©رتام الوقت

 .dلفريق احلريك اللكمة ا_ٓن

        ::::السعداويالسعداويالسعداويالسعداوياملس�شار السCيد عبد امحليد املس�شار السCيد عبد امحليد املس�شار السCيد عبد امحليد املس�شار السCيد عبد امحليد 
  .yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل ٔ�رشف املرسلني

  السCيدان الرئ<سان،
  ء احملرتمون،االسCيدات والسادة الوزر 

  ون احملرتمون،السCيدات والسادة الربملاني
  هيا احلضور الكرمي،�ٔ 

والغامش Wىل  ن الصهيوين لÃرس Wدوانه اهلمجيرى يعود الكQامرة ٔ�خ
بناء الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة، يف حتدي سافر للك املواثيق �ٔ 

ومسمع العامل، مطلقا �ٓلته العسكرية �را وحبرا وجوا  مرٔ�ىاFولية ؤ�مام 
واملدنيني أ_�ر½ء والعزل، خملفا يف محلته  وال�ساء dلف¤ك �ٔ_طفال والشCيوخ

إالرهابية املتواص  مäات الضéا½ و�ٓالف اجلر0 والناز©ني ودمارا ممهن�ا 
شامل وحتت وط�ٔة ]ح¤الل ينئ حتت حصار  ،للك قدرات شعب ٔ�عزل

  .اtازرومو`ات 
 ال �سعنا يف الفريق ،ساة إالÅسانية �لك املقاي<سوٕازاء هذه املعاÒة وامل�ٔ 

ه الغطرسة الصهيونية وتضام�نا لشديدة لهذااحلريك ٕاال ٔ�ن جندد ٕادان��ا 
رشوع يف ٕاقامة دولته املسCتق  يين يف حقه امل طلق مع الشعب الفلسط امل
املو©دة، وWامصهتا القدس الرشيف، جمدد�ن حتي��ا لصمود هذا الشعب و 

اة واحلرية وصناWة املوت ٕ�رادة احلي ا�ي اخ¤ار مقاومة هنج العدوان البطل
  .والكرامة

ال ٔ�ن نو`ه من هذا املنرب ا كذ� ٔ�مام وحشCية حاكم ٕارسائيل إ ال يفوتن
دعوة ٕاىل املنتظم اFويل وخمتلف املؤسسات احلقوقQة واكفة املنظامت 

Fقلميية ٕاىل حتمل مسؤوليهتا التارخيية ٕازاء هذه اجلرامئ ولية واجلهوية واالٕ ا

VسCهتدف يف معقها  يين ليل هنار، واليتإالÅسانية اليت تطال الشعب الفلسط 
  .أ_من والسالم

وف أ_يدي ٔ�مام حرب إال�دة فٕاىل مىت سCيظل جملس أ_من مك¤
وملاذا ال تتحرك احملمكة اجلنائية اFولية ملتابعة هؤالء الق¤  واtرمني؟  هاته؟

وٕاىل مىت سCتصم اجلامعة العربية وم�ظمة املؤمتر إالساليم ٔ�ذهنام جتاه 
غاثة الفلسطي�Qة؟ وٕاىل مىت كذ� س�سCمتر القوى العاملية الكربى يف ]سCت

  سCياسة الكQل مبكQالني؟
  السCيدان الرئ<سان،

  حرضات السCيدات والسادة،
 ÒزتازWمن هذا املقام، ال ميك�نا كقلعة وطنية صادقة ٕاال ٔ�ن جندد ا

الشعب  ، يف دمعنرصه هللا ،�Fور الرائد جلال امل� محمد السادس

ة Wىل رٔ�س جلنة القدس، مشCيد�ن يف فلسطيين يف حمنته و«وده اجلبار ال 
ين هذا إالطار مبجهودات اكفة القوى احلية ببالدÒ لنرصة الشعب الفلسطي

حقوقه املرشوWة واليت اكنت املسرية التضام�ية ليوم أ_©د املايض عنواÒ يف 
  .من عناو�هنا البارزة

`انب ٔ�بناء الشعب الفلسطيين يف  وٕاذ جندد وقوف�ا اFامئ ٕاىل وخ¤اما،
قضيته العاد، فٕاننا ندعو اكفة القوى الفلسطي�Qة ٕاىل وضع ©د لالنقسام 
والعمل من ٔ�`ل بناء و©دة وطنية فلسطي�Qة تذيب مسافة التوÚر بني اكفة 
أ_طراف ودرء اخلالفات إاليديولوجQة ٔ�مام نبل الرسا وWدا القضية، ٔ_ن 

كرامة و]نعتاق ح احلرية وال، وما صبة الصفو©دة الهدف تق¤يض و©د
  .ببعيد عن شعب Úرىب Wىل الصمود واملقاومة

  .شكرا السCيد الرئ<س

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا السCيد الرئ<س احملرتم

  .اللكمة ا_ٓن لفريق التجمع الوطين ل8ٔحرار

        ::::املعطي بنقدوراملعطي بنقدوراملعطي بنقدوراملعطي بنقدوراملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
م Wىل ٔ�رشف املرسلني وWىل yسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسال

  .�ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  السCيدان الرئ<سان،

  السCيدة والسادة الوزراء،
  السCيدات والسادة الربملانيون،

دا�ل  التجمع الوطين ل8ٔحرار فريقيV�ٔرشف اليوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس 
هذه اجللسة التضام�ية مع الشعب الفلسطيين أ_عزل يف  الربملان املغريب يف

واليت يعقدها الربملان املغريب مشكورا من ٔ�`ل التعبري عن  ،غزة الصامدة
اس�Qاءه واس�Qاء أ_مة املغربية قاطبة مما يقع فهيا من جمازر، حQث خرج 
الشعب املغريب ٕاىل الشارع يوم أ_©د املايض �لك ٔ�طيافه وان�ءاته dلتعبري 

غزة �را قذف بصوت وا©د عن تنديده ب�ٓ احلرب إالرسائيلية اهلمجية اليت ت
ق¤يل و�ٓالف اجلر0  500اليوم ٔ�كرث من واليت �لفت ٕاىل  ،حبرا وجواو 

اال   .ؤ�طفاال وشCيو�ا وÅساء ̀ر
`اءت لتكرس مواقف اململكة املغربية  ،هذه املبادرة الربملانية املمتزية

دفاع  وتثQÉت من القضية الفلسطي�Qة ملاك وشعبا، حكومة و�رملاÒ، والثابتة،
ن ٔ�`ل احلصول Wىل احلقوق املرشوWة dلشعب اململكة املسCمتيت م

 ،الفلسطيين ا�ي يناضل من ٔ�`ل ٕاقامة دولته الفلسطي�Qة املسCتق 
  .لقدس الرشيفوWامصهتا ا

ة املشالك العالقة بني مواقف كذ� تد�ن العنف والغطرسة يف معاجل
حفظه هللا  ،، اليشء ا�ي Wرب عنه `ال امل� محمد السادساFولتني

 ،الرئ<س الفلسطيينمع خفامة  الل املاكملة الهاتفQة اليت ٔ�جراها� ،ؤ�يده
، يف تفاWل رسيع وم¤ابعة مQدانية يوم أ_©د املايض ،محمود عباس ٔ�بو مازن
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واليت  ،جلاللته ل8ٔوضاع امل�ٔساوية Ûري املسCبوقة اليت تع<شها غزة وساكنهتا
ىل لك ضدا W ،يل الغامش Wىل شعب ٔ�عزليVسÉب فهيا العدوان إالرسائ 

دون ٔ�ي رادع،  ،ويف اÑهتاك صارخ ملبادئ القانون اFويل ،القمي إالÅسانية
�ٕاىل  تعازيه الصادقة ،رئ<س جلنة القدس ،نرصه هللا ،حQث قدم `ال امل

 ،حQث ٔ�كد ،الشهداء ٕاىل اكفة ٔ�رس حضا½ ئ<س الفلسطيين ومن �ال�الر 
مقدما `اللته  ،ن<نيWىل املوقف الثابت dلمملكة جتاه الفلسطي  ،حفظه هللا

  .ماليني دوالر مسةdلرئ<س الفلسطيين مساWدة ٕاÅسانية تقدر خب 
  السCيد الرئ<س،

Wىل نفس املنوال سارت اFبلوماسCية املغربية اليت سارعت عند بداية 
 وزارة الشؤون اخلارجQة والتعاون حQث Wرب بالغ ،التنديد به العدوان ٕاىل

 ،تصعيد العسكري إالرسائييل يف غزةٔ�ن اململكة املغربية تتابع عن كتب ال 
ولن يعمل ٕاال  ،حQث ٔ�كد Wىل ٔ�ن العنف لن �زيد ٕاال يف ٕاراقة دماء أ_�ر½ء

Wىل Úكر�س تعقQد أ_وضاع وتوسCيع داâرة التوÚر وان�شار ثقافة العداء 
  .والكراهية

ند�ن yشدة  ،دا�ل قãة الربملان ،ٕاننا يف حزب التجمع الوطين ل8ٔحرار
م¤ضام�ني مع الشعب  ،لغامش وهذه الغطرسة إالرسائيليةهذا العدوان ا

دعوة ]حتاد الربملان اFويل بمطالبني من هذا املنرب  ،الفلسطيين أ_عزل
وإالساليم والعريب ٕاىل التنديد هبذه اtازر الوحشCية اليت تقرتف يف حق 

تد�ل Fى جملس وال  هذا الشعب أ_عزل واختاذ ما �رونه م�اسCبا لوقفه
والساهر�ن Wىل حتقQق السالم بني دو فلسطني  واملنتظم اFويل أ_من

ٔ_نه مدان مبق¤ىض القانون  ،وٕارسائيل من ٔ�`ل وقف هذا العدوان الÉشع
والوقف الفوري  دو ٕارسائيل ٕاىل حتكمي الضمري طالبني ،اFويل وإالÅساين

 اجتاه واFفع إالجيايب يف لهذا العدوان Wىل غزة واجللوس ٕاىل طاو احلوار
يف ٕاطار ©ل d®ولتني  ،مفاوضات مسؤو بني الفلسطين<ني وإالرسائيليني

  .هتا القدس الرشيفٕ�قامة دو فلسطي�Qة وWامص
ني والشهداء äؤ�سكهنم فسCيح ج�انه مع النب<  ،رمح هللا شهداء غزة

  .والصديقني، وٕاÒ < وٕاÒ ٕاليه راجعون
  .Wليمك ورمحة هللاوالسالم 

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا السCيد الرئ<س

  .اللكمة ا_ٓن dلفريق ]شرتايك، أ_سCتاذ Wلمي

        ::::محمد Wلميمحمد Wلميمحمد Wلميمحمد Wلمياملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .شكرا السCيد الرئ<س

 yسم هللا الرمحن الرحمي.  
  السCيدان الرئ<سان،

  ،اءر ة الوزالسCيدات والساد
  ،الربملانيونالسCيدات والسادة 

  السCيدان الرئ<سان،
�مس الفريق ]شرتايك مب�ليس الربملان بداية تد�يل هذا ال �سعين يف 

، ٕاال ٔ�ن Ú�ٔرمح Wىل أ_طفال أ_�ر½ء وال�ساء العزل ا��ن سقطوا هبمجية
كرامة وصوd Òلرشف ورفعة عن الوطن وال دفاWا عن حقهم يف احلياة ودفاWا

  .نكQل إالرسائيليةdلحق يف موا«ة y�ٔشع جرامئ التق¤يل والت 
dلقوات الشعبية ÅسCتحيي اليوم من  يك]شرتإاننا يف حزب ]حتاد 

وحنن Ñرى  ،Úكرار عبارات التنديد اجلوفاء وتعابري الشجب املسكوكة
بطوالت شعب ٔ�عزل Wلمنا Wىل مر التارخي دروس املقاومة الصادقة واليت 

ظ Wىل ت�¤رص �حلجر Wىل الرشاش، ويعلمنا اليوم دروسا `ديدة يف احلفا
  .Úاكلب العدوان وت�ٓمر ٔ�ذÒبه و©لفائه رمغ`ذوة املقاومة م¤قدة صامدة، 

  السCيدان الرئ<سان،
وام ٔ�ن القضية الفلسطي�Qة ]شرتاÐيني اعتربW Òىل اF حنن يف الفريقني

عطيناها أ_ولوية اليت VسCتحق وال �سعين يف هذا �ٔ وطنية، و  يه قضية
، اختاذها إالطار ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه �ملبادرة امللكQة اليت سارع صاحب اجلال ٕاىل

يين وت�ãع `اللته ل8ٔوضاع عن كثب وٕاعطاء تضام�ا مع الشعب الفلسط 
مساعيه اFبلوماسCية  ٔ�وامره ٕالسعاف اجلر0 وٕايواء املعطوبني، فضال عن

  .وإالÅسانية
هبة الشعب املغريب �لك فصائB ؤ�طيافه dلتعبري عن كام ٔ�ننا Ñكرب 

ان مع الشعب الفلسطيين ضد العدو تضام�ه الاكمل والال مرشوط 
وذ� يف مسرية كربى مبدينة الر�ط ت�ãعها  ،لصهيوين الغامش واملتوحشا

الفوارق  ويه املسرية اليت ذابت فهيا ،العامل وحQهتا القQادة الفلسطي�Qة
التضامن، ملشاعر وقوة ا صدقواخلالفات يف تالمح شعيب Ðبري دليال Wىل 

نت�ٔمل  ،اق¤تالو  اكفة دول العامل العريب من Ñكوصوذ� �الفا ملا جيري يف 
واليت لو عب�ٔت من ٔ�`ل  ،dلصور أ_�مية اليت Úرد Wلينا يف الفضائيات

  .فلسطني لمت حتر�رها
ٕاننا نتلكم يف هذه أ_ثناء واملذحبة مسCمترة يف حق الشعب الفلسطيين، 

ننا رض والرشف الفلسطيين، و�لتايل فإ دفاWا عن ا_ٔ  والشهداء ي�ساقطون
العامل ٔ�ن يتحرÐوا بقوة وكثافة ٕالجãار مسؤويل نو`ه نداءÒ ٕاىل لك ٔ�حرار 

حق رة اليت ينفذها الصهاينة يف يقاف اtز مل Wىل التد�ل العا`ل الٕ العا
أ_طفال وال�ساء والشCيوخ وÛريمه من املدنيني العزل، كام ٔ�ننا نعترب 

وتتلكم عن وقف ٕاطالق النار خم� ،  ل مبكQالنيQالترصحيات اليت Úك 
فأ_حرى ٔ�ن يتو©د املنتظم اFويل Wىل ٕايقاف `ربوت الرتسانة العسكرية 

اليت متطر فلسطني بق�ابلها وتدك مãاÑهيا ومس�شفQاهتا ؤ�حQاهئا  الصهيونية
  .مبدفعيهتا الثقQ  ومتارس التق¤يل يف حق املدنيني

  السCيدان الرئ<سان،
رسائيل VسCهترت �لقانون اFويل وبقرارات ٔ�ن إ اتضح Wىل مر السCنني 

أ_مم املتéدة اليت ٔ�صبحت عرشات القرارات ختص القضية الفلسطي�Qة 
وي��ظر هبا  ،مجال �سCت�Åٔس هبا الباحEون وتدجب هبا البياÒت التنديدية
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الصهاينة املعادون dلسالم وحلق الشعب الفلسطيين، و�لتايل فٕان املنظومة 
رف اخ¤الال وتناقضات Ðبرية جراء فرضها dلقرارات اFولية ٔ�صبحت تع

يف الوقت ا�ي يتغطرس فQه الكQان  ،والعقو�ت Wىل اFول والشعوب
  .العظمى ىالقو الصهيوين Wىل الشعب الفلسطيين بدمع ومساندة من 

ؤدي ٕاىل ٕان هذا الظمل والقهر والكQل مباكييل خمتلفة هو ا�ي ي
 وجبدية هيئات أ_مم املتéدة وقراراهتا، التطرف والكفر �لقانون والعدا

ولعل هذه التناقضات يه اليت Ñرى نتاجئها اليوم يف العراق وسور½ وÛريها 
W ث يمت الق¤لQة العمياء، حQر والتطرف والطائفÚىل ٔ�ساس من بؤر التو

أ_�ر½ء وÚهنار  مس، واليت يذهب حضيهتاالهوية ؤ�حQاÒ فقط Wىل ٔ�ساس ]
ذ� يف  -  كام قلت قãل قليل -كام نعا�ن  ،حضارات عريقةمن جراهئا ٔ�مم و 
  .الشام والعراق

وWليه، فٕاننا نناشد الضامâر احلية يف العامل ٕاىل ٕايقاف هذا العبث 
و]سCهتتار حبق الشعوب يف احلياة وحقها يف ]خ¤الف وحق أ_مم يف 

ة وحامية حفظ حضاراهتا وÚراHا ٕالÅساين وبناء منوذ«ا التمنوي �لك اسCتقاللي
�رواهتا الطبيعية وو©دهتا الوطنية ضد لك أ_طامع ]سCتغاللية 

  .و]سCتعامرية
ا اكنت (رخييا يف قلب مقاومة ٕان قدر قضية شعبنا الفلسطيين ٔ�هن

 Cفاعت]سFة، عن أ_مة العربية وصون احلضارة  عامر واQالعربية إالسالم
حماو حملو الوجود   غزة هوما يمت من جرامئ ٕا�دة يف لك�نا اليوم ن�ãه ٕاىل ٔ�ن

وهو وما  ،الفلسطيين وسعي صهيوين لسحق املقاومة الفلسطي�Qة الباس 
`ديدة تنضاف  ٕاÅسانيةنعتربه يف ]حتاد ]شرتايك dلقوات الشعبية جرمية 

dلجرامئ املهو ضد إالÅسانية اليت سCبق dلصهاينة Vسجيلها Wىل مر التارخي، 
Fمع ملزيد من املساندة واعب الفلسطيين وان التضامن مع الشمفزيدا م

  .حليةاFويل مع لك ضامâر العامل ا
  .وشكرا السCيد الرئ<س احملرتم

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا

  .اللكمة ا_ٓن لفريق ]حتاد اFسCتوري

        ::::النائبة السCيدة ٔ�م البنني حللوالنائبة السCيدة ٔ�م البنني حللوالنائبة السCيدة ٔ�م البنني حللوالنائبة السCيدة ٔ�م البنني حللو
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

  ، اناحملرتم انالرئ<سالسCيدان 
  السادة الوزراء احملرتمون، السCيدات و 

  السCيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 
يف هذه اجللسة  الحتاد اFسCتورئ�تناول اللكمة �مس الفريق الربملاين ل
وٕادانة احملرقة  وا¨صصة ملناقشة الطارئة، اليت يعقدها الربملان املغريب،

ة عسكرية والعدوان الغامش ا�ي تقوده غطرسة صهيونية معززة ب�ٓلي
ة، ومسلéة ب�ٔ©دث أ_سلéة الف¤اكة ضد شعب فلسطني بغزة، عرصي

<شا نظامQا d®فاع عن نفسهشعب ٔ�عزل    .ال مي� ٔ�سلéة ̀و
ٕاننا يف ]حتاد اFسCتوري، وحنن نت�ãع بقلق تصعيد التطورات يف غزة 

ولك  وضاتالفلسطي�Qة، Åشعر خبيبة ٔ�مل Ðبرية لفشل لك مسلسالت املفا
وتدمري م�طق احلوار  فة احلوار وال�سامحم واهنزام فلسمãادرات السال

ادة اهلمجية وسCي لتقزز النتصار م�طق القوة والعنفوالتعا�ش، Åشعر �
  .والتق¤يل العشوايئفة إال�دة العمياء وطغيان فلس

مدعومة ب�ٔكرب القوى اليت تدعي  ،ٕان ٕارسائيل، ويه اFو احلديثة
ذا الشهر الفضيل، شهر رمضان أ_�رك، احلرية واFميقراطية، متارس يف ه

النفس، ويه يف  ٔ�خطر ٔ�نواع إالرهاب اFوليت، حتت ذريعة اFفاع عن
ٔ_هنا ال Úريد ٔ�ن يتصاحل الفلسطي�Qون مع ٔ�نفسهم ٔ�و ٔ�ن الواقع تفعل ذ� 

 ، مسCتعم  Úرسانة عسكرية م¤طورة وطاâرات�شلكوا دو وا©دة
والع�اâز من ال�ساء  الرضعل و وزوارق حبرية لتق¤يل أ_طفا ومروحQات

ال، بعد ٔ�ن رضبت حصارا مميتا، والشCيوخ من  جعل الشعب العريب ال̀ر
وانعدام أ_دوية، بل  غزة يعاين اجلوع والعطش وأ_مراضالفلسطيين يف 

لقد معلت ٕارسائيل Wىل جتريد الفلسطين<ني من لك وسائل احلياة، ٔ�ل<ست 
 قوة غشامء،ٔ�ل<ست  ! ½؟ٔ�ل<س ذ� ٕارها� عنرص ! هذه حرب ٕا�دة؟

وحيدث هذا يف ظل سCياق  ! معياء، عشواء، ت�ٔيت Wىل أ_خرض والياyس؟
ا�ي شغلته احلروب الطائفQة، وانغمس يف حروب  ،تفكQك النظام العريب

  .`انQÉة ت�ٔ�ذ شلك رصاع ديين
  حرضات السCيدات والسادة، 

 ٕا�دة مرصة Wىل ٕارسائيل بغطرسCهتا العدوانية وبعنرص�هتا العمياء ٕان
مة بقوى �ٔسف ٔ�ن هذه الغطرسة مدعو تشعب م�شÉث هبويته ؤ�رضه، ون 

وحرية الشعوب، ومدعومة ٔ�يضا  دولية تدعي اFميقراطية وحقوق إالÅسان
ومل يقم ب�ٔي خطوة معلية لوقف  ،مل يتحرك لٕالدانة والشجب ،بصمت دويل

العدوان ورفع احلصار Wىل شعب من ٔ�عرق شعوب العامل، ميوت yسÉب 
  .ته وعرقههوي 

وخ وتدمر امل�ش�ٓت املدنية ويه تق¤ل أ_طفال والشCي ،ٕان ٕارسائيل
ية، ؤ�ماÐن العبادة، فٕاهنا ÚرÚكب جرامئ ضد إالÅسان  واجلامعات واملدارس

 ضد واFيين والتصادم احلضاري، ويه بذ� وحترك الشعور �لعداء العريق
سامح وقãول وضد قمي ال�  وضد التعا�ش والسمل احلوار الثقايف واحلضاري

و©ل  الف، بل ٕاهنا ضد قمي اFميقراطيةوإالميان �لتنوع و]خ¤ ا_ٓخر
ولك الطرق املؤدية ٕاىل  وار، فقد دمرت ٕارسائيل لك السCبلالزناWات �حل

ضاري السمل يف م�طقة الرشق أ_وسط، ؤ�ججت مشاعر احلقد احل
  .والعريق

وحنملها  ر �ملنطقة،لاكم  يف ٕا7رة التوÚٕاننا حنمل ٕارسائيل املسؤولية ا
فكرا  ،املسؤولية ٔ�يضا يف زرع لك أ_سCباب والبذور، ٕال7رة إالرهاب

ٔ_ن التعصب ال يقابB ٕاال التعصب، واهلمجية ال ت�¤ج ٕاال اهلمجية،  ،وممارسة
  .والقوة ال حتصد ٕاال القوة، والع�Oف ال يضاده ٕاال العنف
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  حرضات السCيدات والسادة، 
ٕاال ٔ�ن Åس��كر هذه القوة العمياء اليت  سCتوري]حتاد اFال �سعنا يف 

�سعنا ٕاال ٔ�ن Åشجب  تو«ها ٕارسائيل ضد شعبنا العريب بفلسطني، وال
احلصار املرضوب Wىل هذا الظمل وإالرهاب اFوليت العنيف، وÅس��كر 

وختاذل  شCيوخ والع�اâز، وÅس��كر الصمت اFويلوال  Ûذاء أ_طفال والرضع
د�ل محلاية الشعب الفلسطيين ا�ي يتعرض املنظامت اFولية عن الت

  .لٕال�دة
نرصه هللا  ،وÅشCيد �ملوقف املليك السايم جلال امل� محمد السادس

ا�ي �در بتقدمي املساWدة، واكن املغرب من  ، رئ<س جلنة القدس،ؤ�يده
الب®ان السCباقة ٕاىل ٕادانة هذا العدوان، وندعو اFول العربية ٕاىل التحرك 

وتقوية الصفوف  اجلهبة لتوحQد العربية، – ل اخلالفات العربيةالرسيع حل
ورفع احلصار املرضوب Wىل ي للك مربرات العدوان إالرسائييل dلتصد

  .جزء من الشعب الفلسطيين
كام ٔ�ننا ندعو العامل ٕاىل ]ح¤اكم ملنطق احلوار احلضاري، والتعا�ش، 

ق الشعب والسمل، ومãادئ ال�سامح والتضامن اFويل، لضامن ح
   ...الفلسطيين يف الع<ش الكرمي

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا سCيديت، اÑهتôى الوقت

  . شكرا سCيديت
  .اللكمة ا_ٓن لفريق التéالف ]شرتايك

        ::::معومعومعومعواملس�شار السCيد عبد اdلطيف �ٔ املس�شار السCيد عبد اdلطيف �ٔ املس�شار السCيد عبد اdلطيف �ٔ املس�شار السCيد عبد اdلطيف �ٔ 
        السCيد رئ<س جملس املس�شار�ن احملرتم،

        السCيد رئ<س جملس النواب احملرتم،
  ء احملرتمون،السCيدات والسادة الوزرا

  السCيدات والسادة الربملانيون،
�مس فريقي التقدم اFميقراطي مب�لس النواب  �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول الPم

وفريق التéالف ]شرتايك مب�لس املس�شار�ن مبناسCبة إالWالن عن تضام�نا 
الال مرشوط مع الشعب الفلسطيين ا�ي يوا`ه WدواÒ ٕارسائيليا Ûاشام 

يوما، وما زال ٕاىل هذه اdلحظة مسCمترا، فوصل  14رث من وعنيفا، اسCمتر ٔ�ك
 �580زيد عن  Wدد الضéا½ والشهداء ا��ن سقطوا ٕاىل Ûاية اليوم ما

جرحيا، Û�ٔلهبم من أ_طفال وال�ساء والعجزة ون��Qة  3300شهيدا ؤ�كرث من 
التدمري املمهنج dلب�Qات التحتية اليت ٔ�راد العدوان ٔ�ن �سCهتدف امل�ش�ٓت 

نية اكملس�شفQات اليت ٔ�صبحت اليوم Wاجزة عن اسCتقãال أ_Wداد إالÅسا
  .الكãرية من اجلر0 والشهداء

وٕاذ حنيي Wاليا املبادرة املغربية اليت ف¤حت مس�شفQاهتا ووضعت ٔ�طرها 
الطبية السCتقãال لك الضéا½ من اجلر0 لتقدمي املواساة ٕاىل ٔ�رس الشهداء 

�ا Wىل دمعنا املطلق وتضام�نا الاكمل وٕاىل حضا½ فلسطني، وٕاذ نؤكد يف فريق 

مع نضاالت الشعب الفلسطيين البطل وحقوقه املرشوWة يف بناء دو 
 Òامصهتا القدس الرشيف، وحنن جندد اس��اكرW تق  ومو©دةCفلسطني مس
وتنديدÒ �لعدوان إالرسائييل الغامش ا�ي يتعرض � الشعب الفلسطيين 

مع إالرسائيلية اليت تقوض لك فرص السالم وجشبنا القوي ملا Úهن�ه �ٓ الق
وVسعى ٕاىل Úكر�س واقع ]س�Qطان وسCياسة املزي العنرصي، ضدا Wىل 
لك املبادرات الهادفة ٕاىل حتقQق السمل ومتكني الشعب الفلسطيين من 

  .حقوقه املرشوWة
هل لنا ٔ�ن نتذÐر ؤ�ن نذÐر ب�ٔن ما تقوم به ٕارسائيل اليوم هو ٕارادة 

]س�äصايل من ٔ�`ل ٕاهناء فلسطني ووضع ©د للك حتقQق مرشوعها 
ويه تقوم هبذا حتت مظ   ؟مشاريع و�ٓمال الوصول ٕاىل ال�سوية السلمية

من �ساندها ويقدم لها محلاية حتت مظ  لك من حياول ٔ�ن يربر موقفها من 
�الل التنكر حلقوق الشعب الفلسطيين حتت مظ  إالرهاب م¤نكر�ن حلق 

  .يف املقاومة ضد العدوان و]ح¤الل املقاومة الفلسطي�Qة
ٕان هذه أ_طرو©ة ٔ�صبحت ٔ�كذوبة Wىل Wني العامل، ف�ٔصبح العامل 
�ك�شفها يوما عن يوم، وما حيصل ا_ٓن يف Wدد من مدن ودول وعوامص 
ٔ�ور� ودول الغرب من اح¤�ا`ات من مظاهرات صاخãة، رمغ حماوالت 

اطع Wىل ٔ�ن هذا املرشوع بعض احلاكم الوقوف ٔ�ماSا وم�عها، ٕاال دليل ق
]س�äصايل حبمك ان�ئه ٕاىل ÑزWة صهيونية عنرصية ت��اىف مع املقومات 

  .احلضارية لعامل اليوم، فٕانه مرشوع البد ٔ�ن يتوقف
وندعو يف فريق�ا ٕاىل وقف هذا العدوان الغامش ورفع احلصار Wىل قطاع 

ت�شCيط الرمسية d®و من �الل  ةغزة ودمع اtهودات اFبلوماسCي
  .اFبلوماسCية املوازية

وخنن كربملانيني، ٕاذ ندرك ب�ٔن لنا دور ٔ�سايس يف ٕاطار Åشاطنا 
كربملانيني، وWلينا ٔ�ن نت�ه ٕاىل املنظامت الربملانية Wرب العامل، و�خلصوص 
م�ظمة الربملانيني العرب ولك الشCباكت الربملانية املتوا`دة، كام نعرب يف 

�لت�سCيق مع القوة التقدمQة  ،Fامئ لٕالسهامفريق�ا عن اسCتعدادÒ التام وا
يف تفعيل �ٓليات Òجعة ملساندة الكفاح الفلسطيين  ،واFميقراطية املعنية

yشCىت السCبل وWىل خمتلف الوا«ات ويف العمل Wىل ٕاجناح لك املبادرات 
التضام�ية املشرتكة، �اصة Wىل الصعيد�ن العريب واملغاريب، وكذا يف تعز�ز 

لسطيين ومتاسكه Vٔداة ال حميد عهنا لبناء اFو الفلسطي�Qة الف و©دة الصف 
  .املو©دة وامليض قدما لتحقQق السالم العادل واFامئ يف املنطقة

  .وشكرا لمك

  ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  .اللكمة ا_ٓن dلفريق الفQدرايل. شكرا السCيد الرئ<س

        ::::املس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املا���� ٔ�فر½ط ٔ�فر½ط ٔ�فر½ط ٔ�فر½ط
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

" هِمبر نداء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللّهي سلُواْ فقُت ينالَّذ نبسالَ تَحو
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زَقُونرصدق هللا العظمي" ي.  
  السCيدان الرئ<سان،

  السادة الوزراء،
  السادة الربملانيون،

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفريق الفQدرايل dلو©دة واFميقراطية يف 
عب املغريب يؤكد مرة وها هو الش. هذه اجللسة املشرتكة dلربملان املغريب

ٔ�خرى ارتباطه العضوي �لقضية الفلسطي�Qة، وهو ما عشCناه من �الل 
املسرية التضام�ية ليوم أ_©د املنرصم، واليت `اءت تنديدا �tازر اليت 
�رÚكهبا الكQان الصهيوين الغامش يف حق الشعب الفلسطيين البطل، 

الشCيوخ، ودÐت مسCتعمال ٔ�سلéة ف¤اكة ٔ�تت Wىل أ_طفال وال�ساء و 
البيوت فوق رؤوس قاطنهيا يف ظل الصمت الرهيب dلمجمتع اFويل ويف 

  .غياب قوة رادWة لهذه املامرسات الرب�رية ون�ساءل اليوم
ٔ��ن جملس أ_من من هذا السلوك أ_رعن؟ وهل اكن ٕ�ماكن ٕارسائيل 

ولوال  ٔ�ن ÚرÚكب حامقاهتا لوال اFمع الال م¤نايه dلوال½ت املتéدة أ_مر�كQة
ال تت�اوب مع  ل8ٔسف ال�رشذم والتفرقة اليت تع<شها أ_نظمة العربية، واليت

  .ٔ�©اس<س شعوهبا جتاه هذه القضية
لكن اليوم، ورمغ Wدم ÚاكW مزيان القوة، فلقد ٔ��نت املقاومة 
الفلسطي�Qة عن تطور نوعي يف موا«ة الغطرسة إالرسائيلية، حQث 

حملت ، ومتك�ت من ٔ�ن تص<ب عقر ٕارسائيل ٔ�د�لت الرعب دا�ل املناطق ا
بصوارخي من صنع فلسطيين من �الل معليات ٔ�ر�كت حسا�ت الكQان 

  .الصهيوين، مما قد يؤرش ملر©  `ديدة قد تقلب مزيان القوى
ؤ�مام هذه الوضعية، فٕاننا حنيي وÑمثن مãادرة `ال امل� أ_�رية ولك 

عو اFبلوماسCية الرمسية واFبلوماسCية مãادراته جتاه القضية الفلسطي�Qة، وند
  .الربملانية ٔ�ن جتعل مضن ٔ�ولو½ت حتراكهتا القضية الفلسطي�Qة 

وندعو ٔ�يضا جملس أ_من ٕاىل حتمل مسؤولياته جتاه الشعب الفلسطيين 
أ_عزل وٕاجãار الكQان الصهيوين Wىل الوقف الصهيوين Wىل الوقف الفوري 

  .إالرسائيليني �عتبارمه جمريم حربلٕالطالق النار وحمامكة املسؤولني 
ندعو الشعوب العربية ٕاىل املزيد من التعبئة ودمع املقاومة الفلسطي�Qة، 
وندعو الهيئات احلقوقQة اFولية ٕاىل اختاذ موقف واحض من املامرسات 

  . اهلمجية dلكQان الصهيوين
وال  نعلن تضام�نا مع القضية الفلسطي�Qة ومع الطبقة العام  الفلسطي�Qة،

�كفي اليوم ٔ�ن ن�ٔيت ٕاىل هنا من ٔ�`ل خطب وٕاصدار بياÒت وبالÛات، 
  . وWلينا ٔ�ن ن�¤قل ٕاىل ما هو ملموس

ويف هذا إالطار، ندعو ٕاىل خصم يوم ٔ�جرة من ٔ�جراء الطبقة العام  
والربملانيني والوزراء كتضامن فعيل مع الشعب الفلسطيين، وندعو ٔ�يضا لك 

و©دة  نام هذه الفرصة من ٔ�`ل املزيد منالفصائل الفلسطي�Qة ٕاىل اغت 
  .الصف

  .اtد واخللود للك شهداء فلسطني، واtد واخللود للك شهداء التحر�ر

 . شكرا

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
   .احملرتمشكرا السCيد املس�شار 

ولكن ال ٔ�رى أ_سCتاذ  ،اللكمة ا_ٓن tموWة ]حتاد املغريب dلشغل
éةطل.  

مجموWة ]حتاد  ..ٕان اكنوا ©ارض�نالوسط الف اللكمة ا_ٓن tموWة حت
  .أ_سCتاذ عطاش، الوطين dلشغل �ملغرب

        ::::ششششعطاعطاعطاعطاعبد هللا عبد هللا عبد هللا عبد هللا املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .الرحميyسم هللا الرمحن 
  السCيدان الرئ<سان،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ن والربملانيات احملرتمون واحملرتمات،الربملانيوالسCيدات والسادة 

ال Ñريد ٔ�ن نعيد ؤ�ن �ملغرب حتاد الوطين dلشغل ٕاننا يف مجموWة ]
وا�ي يعرفه  ،Ñكرر التوصيف ا�ي ذÐره مجموWة ٔ�و لك الفرق الربملانية

  .بل ا�ي �شاهده اللك صبا©ا مساء Wىل شاشات التلفزات ،اللك
ٔ�وال، ندمع ٔ�و Ñمثن اFمع املليك  ٕاننا يف ]حتاد الوطين dلشغل �ملغرب،

Ñمثن تضامن الربملان مع قضي��ا العربية وإالسالمQة ، ومنئ_هايل غزة امللك

أ_وىل، قضية فلسطني، وÑرجو ٔ�ن �كون هذا اFمع مسCمترا من �الل 
ٔ_ن القصف الصهيوين Wىل غزة دامئا يبدٔ� �ملؤسسات،  مãادرات نوعية،

   .الربملان د½ل فلسطني ،ومن املؤسسات اليت تقصف يه اtلس ال�رشيعي
 هاذن الربملان د½لنا دامئا Wىل أ_قل ٕالصالح وٕاWادة بناء Ñرجو ٔ�ن �كو
  .اtلس ال�رشيعي

ندعو أ_نظمة العربية وحكوماهتا ٔ�ن Vس�Qقظ من سCباهتا ونوSا العميق، 
  .وب بعضها من دمعهم الواحض والفاحض Fو العدويتبل ٔ�ن 

 ندعو املؤسسات والهيئات اFولية ٕاىل الكف عن التواطؤ واFمع الال
  ! ؟ٔ_هنا دماء عربية�ٔ مرشوط والسكوت عن اFماء وأ_شالء، 

  .ندعو املؤسسة ال�رشيعية لٕالرساع ٕ�خراج قوانني جترم التطبيع
 ،ندعو املغاربة معوما ملقاطعة املنتو`ات اليت ت�ٔيت من اFو اdلقQطة

  .دو ٕارسائيل
 وبصف¤نا م�ظمة نقابية، ندعو م�ظمة العمل اFولية وم�ظمة العمل

العربية الختاذ قرارات قوية و©ازمة حلفظ حQاة وÐرامة العامل الفلسطيين 
 ،وما رضب مس�شفى شهداء أ_قىص عنا ببعيد، ا�ي يق¤ل ٔ�مام W�ٔني العامل
  .اdيل فQه أ_طباء واملمرضني

  السCيدان الرئ<سان،
مزارع ومس�شفQات غزة، و رمغ اجلروح واFماء اليت سالت يف شوارع 

فٕاننا يف ]حتاد الوطين dلشغل  ،حزان اليت حنس هبارمغ ا_ٓالم وا_ٔ 
   .ؤ�هل فلسطني Wامة، ولو بعد ©ني غزةٔ_هل  �لنرص نم¤يق�و�ملغرب، 
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وقَضَينَا إِلَٰى بنِي إِسرائيلَ في الْكتَابِ " :قال تعاىل يف سورة إالرساء
ا كَبِيرلُوع لُنلَتَعنِ وتَيرضِ مي الْأَرف ندالَتُفْس ، دعاَء وفَإِذَا ج

 ۚ◌ أُولَاهما بعثْنَا علَيكُم عبادا لَنَا أُولي بأْسٍ شَديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ 
م ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددنَاكُ ،اوكَان وعدا مفْعولً

يرنَف أَكْثَر لْنَاكُمعجو نِينبالٍ ووابِأَم ، كُمأَنْفُسل نْتُمسأَح نْتُمسأَح إِن
فَإِذَا جاَء وعد الْآخرة ليسوُءوا وجوهكُم  ۚ◌ وإِن أَسأْتُم فَلَها  ◌ۖ 

ا تَتْبِيرلَوا عوا مرتَبيلو ةرلَ مأَو خَلُوها دكَم جِدسخُلُوا الْمديلٰى ، اوسع
ري أَن كُمبر كُممنَا  ۚ◌ حدع تُمدع إِنو ۘ◌  رِينلْكَافل نَّمهلْنَا جعجو

يرصاح" 

اdلهم انرص ٔ�هل  وحنن يف العرش أ_واخر من رمضان، ندعو ،ؤ��ريا
اdلهم اجعل `<ش بين صهيون ؤ�سلحهتم . غزة �اصة ؤ�هل فلسطني Wامة
زا dلعزة ودامت فلسطني ودامت غزة رم ،غنمية dلغزاويني ؤ_هل فلسطني

  .حرة، مسCتق  عربية وٕاسالمQة،
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا شكرا،

 ٓ   .أ_سCتاذ عرشان مجموWة احلركة اFميقراطية ]ج�عية، ،خر م¤د�ل�

        ::::املس�شار السCيد محمود عرشاناملس�شار السCيد محمود عرشاناملس�شار السCيد محمود عرشاناملس�شار السCيد محمود عرشان
  .yسم هللا الرمحن الرحمي

مس احلركة اFميقراطية ]ج�عية، ٔ�ن ٔ�و`ه حتياتنا � ،دايةٔ�ريد يف الب
ن و�ٔ  ،وW�ٔرب عن تضام�نا املطلق مع مقاوم¤ه dلشعب الفلسطيين الباسل،
املواقف النQÉ  لصاحب  �ملناسCبة ن ٔ�جسلو�ٔ  Ú�ٔرمح Wىل شهدائه كذ�،

  .مس الشعب املغريباجلال ا�ي يدمع دامئا القضية الفلسطي�Qة �
 كنعتو ٔ�ننا دامئا ضاء احلكومةٔ�ن ٔ�قول ٔ�مام الربملانيني ؤ�عكذ� ؤ�ريد 

 ،Wىل الغرب وWىل أ_صدقاء د½ل ٕارسائيل دامئا كندويو  يف ا_ٓخر�ن،Ûري
ٔ��ن يه أ_نظمة العربية من هذه  ح�ا½،اكندوروش لعندÒ ا ولكن م
ٔ_ن املشلك ال �مكن يف قوة العدو وهذا هو السؤال أ_سايس،  القضية؟

بل �مكن يف Vش�ت الصف العريب ويف اهنيار الصوت  صهيوين املتغطرس،ال 
 ه Wىل ٔ�نفسCنا،و صنا حقQقة نطرحاهذا هو املشلك أ_سايس اdيل � العريب،

  ؤ��ن يه قمينا؟ ٔ��ن يه شCمينا؟
لقد ذهبت شهام¤نا مع صالح ا�Fن أ_يويب ومع طارق �ن ز½د، 

وهذا هو  نظمة العربية،وبقQت فقط ا_ٓن التطاح�ات واملؤامرات بني ا_ٔ 
ٔ_ن هذه املؤامرات وهذه التطاح�ات يه اdيل جعلت ٔ�ن  السؤال املطروح،

  .املوقف العريب Ðيكون ضعيف ٔ�مام ا_ٓخر�ن
د نصدق حىت Ñاك ! و½ حرسة Wىل بلق�هتم ! فQا حرسة Wىل العرب

  .وا فQهان العرب ا�رتعوا الصفر وبقالرواية اdيل كتقول Wىل �ٔ 

  .ورمحة هللا والسالم Wليمك

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
   .شكرا

Wليمك أ_سCتاذة مجي   ¤لوهٔ�ن ن�¤قل ٕاىل قراءة البيان اخلتايم ا�ي س� 
Úرحام Wىل شهيدات وشهداء ٔ�رجومك ٔ�ن نقف ونقرٔ� الفاحتة، املصيل، 
  .فلسطني

  ن الرحميyسم هللا الرمح"
الرحمنِ  ،الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

اهدنَا الصِّراطَ  ،إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين ،مالك يومِ الدينِ ،الرحيمِ
يمتَقسلَا  ،الْمو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص

الضَّالِّين"  ٓ   .مني�
وامحلد <  ،سالم Wىل املرسلني، و سCبéان ربك رب العزة عام يصفون

  . رب العاملني
  .صيلمجي  امل اللكمة ل8ٔسCتاذة النائبة احملرتمة

        ::::صيلصيلصيلصيلالنائبة السCيدة مجي  املالنائبة السCيدة مجي  املالنائبة السCيدة مجي  املالنائبة السCيدة مجي  امل
 yن الرحميسم هللا الرمح.  

بيان �رملان اململكة املغربية yش�ٔن ٕادانة العدوان إالرسائييل Wىل غزة بيان �رملان اململكة املغربية yش�ٔن ٕادانة العدوان إالرسائييل Wىل غزة بيان �رملان اململكة املغربية yش�ٔن ٕادانة العدوان إالرسائييل Wىل غزة بيان �رملان اململكة املغربية yش�ٔن ٕادانة العدوان إالرسائييل Wىل غزة """"
        ....""""والتضامن مع الشعب الفلسطيينوالتضامن مع الشعب الفلسطيينوالتضامن مع الشعب الفلسطيينوالتضامن مع الشعب الفلسطيين

يتعرض الشعب الفلسطيين يف غزة ٕاىل غزو �ري Ûامش وقصف جوي 
ا�ي خيلف املئات من  ،وحبري مهجي Wىل يد ا_ٓ احلربية إالرسائيلية

Û�ٔلهبم من أ_طفال وال�ساء والعجزة واملواطنني  ،ر0الشهداء و�ٓالف اجل
العزل، Òهيك عن عرشات ا_ٓالف من املهجر�ن، �ٕالضافة ٕاىل التدمري 

املؤسسات اخلدماتية أ_معى الوحيش ا�ي تتعرض � املباين السك�ية و 
  .ا حىت املس�شفQاتومل Vسمل مهن ،التحتية وخمتلف البىن

إالجرامQة اجلديدة كتتوجي dلحصار الظامل  ت�ٔيت هذه الهجمة إالرسائيلية
مما ٔ�دى ٕاىل  ،املفروض Wىل قطاع غزة م�ذ سCنوات Wىل مجيع املسCتو½ت

تدهور خطري يف رشوط W<ش الشعب الفلسطيين يف غزة يف ضل كثافة 
يب وجعز ساكنية يه أ_Wىل Wامليا، حتت مظ  مصت دويل رمسي مر 

ك عن الشجب وإالدانة اليت Òهيdلمؤسسات اFولية عن وقف العدوان، 
  .�سCتوجهبا املوقف

تتداولها وسائل إالWالم اFولية تظهر yشاWة احلرب ٕان الصور اليت 
رة Wىل الشعب الفلسطيين، ت� احلرب اليت يوا«ها الشCباب القذ

من ٔ�`ل صب  ،وأ_طفال وال�ساء واملقاومون بصدور Wارية وعزمية ال تقهر
  .Qاة املدنيني من Åساء ؤ�طفال وشCيوخ عزلالعدوان الغامش واحلفاظ Wىل ح 

ٕان املثري لالن�ãاه والقلق الشديد Ðون هذا العدوان اجلديد يمت التخطيط 
`ديد ٕالWادة  � وإالقدام Wىل تنفQذه بعد فرتة قصرية من انطالق مسار

�عتبارها الرشط أ_ساس لتحقQق  ،احلياة dلو©دة الوطنية الفلسطي�Qة
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املسCتق  وWامصهتا  املمتث  يف قQام اFو ،ملرشوWةاملطالب الفلسطي�Qة ا
   .القدس الرشيف

وٕان الربملان املغريب اtمتع بغرف¤يه يف `لسة خمصصة dلتضامن مع 
ضفة والشCتات، ٕاذ يعرب عن تقد�ره العميق الالشعب الفلسطيين يف غزة و 

 ،دسرئ<س جلنة الق ،نرصه هللا ملبادرة صاحب اجلال امل� محمد السادس
وا�ي فور اندالع هذا العدوان الغامش ٔ�مر مبنح مساWدة ٕاÅسانية Wا`  

كام قرر `اللته م�ح اجلر0 حضا½  ،زةغdلساكن الفلسطين<ني بقطاع 
الهجوم إالرسائييل ٕاماكنية ]س�شفاء وتلقي الرWاية الطبية والعالج يف 

لك  فٕانه �سCتحرض مواقف املغرب الثابتة رمسيا وشعبيا يف ،املغرب
مقدمهتا اtهودات امللكQة  ويف ،املنتد½ت اFولية والعربية وإالسالمQة

E>نواتاحلثCىل رٔ�س جلنة القدس الرشيف م�ذ سW يعرب عن ٕادانته ، ل ة
ويؤكد تضام�ه  ،رة وÛري املتاكفäةلقة وجشبه الشديد لهذه احلرب القذاملط

يل ولك القوى ويدعو املنتظم اFو ،الاكمل مع الشعب الفلسطيين يف حمنته
ن وفك احلصار عن احملبة dلسالم والعدل dلتحرك من ٔ�`ل وقف العدوا

الشعب الفلسطيين، كام ينادي الفصائل الفلسطي�Qة ٕاىل توحQد الصف 
 ،وتعز�ز الو©دة الوطنية و]لتفاف حول السلطة الوطنية الفلسطي�Qة

ي�Qة `ل حتقQق املطالب الفلسط ارها رشوطا ال م�دو©ة عهنا من �ٔ �عتب
  .العاد
وا�ي �هتدد السالم وأ_من  ،ن الوضع القامئ اليوم يف املنطقة والعاملإ 

  `ل التصدي ، ليتطلب التحرك �سCتع�ال من �ٔ ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض

للك حماوالت تصفQة القضية الفلسطي�Qة وإال«از Wىل لك املك�سCبات 
لتحرري، Qال من الكفاح الوطين احققها الشعب الفلسطيين Wرب ٔ�ج اليت 

Wرب التصدي dلسCياسات القمعية و]س�Qطانية اليت ت�ãعها yشلك  ذ�و 
مهنجي ا_ٓ احلربية إالرسائيلية اجلهمنية يف تنامغ مع ا¨ططات الصهيونية 
الساعية ٕاىل التصفQة ا�هنائية للك املطالب الفلسطي�Qة املرشوWة، يف حتد 

  .الش�ٔنسافر dلرشعية اFولية والقرارات أ_ممية هبذا 
م هبا القوى فٕان الربملان املغريب حييي املبادرات اليت تقو  ،وهبذه املناسCبة

ان إالرسائييل الغامش وحشد اFمع، `ل وقف العدو املدنية ببالدÒ من �ٔ 
دا�ليا و�ارجQا، من ٔ�`ل حتقQق املطالب الفلسطي�Qة العاد، ويف مقدمهتا 

قدس الرشيف، ويدعو dلمزيد بناء اFو الفلسطي�Qة املسCتق  وWامصهتا ال
  .من اليقظة ٕالفشال ا¨ططات الصهيونية التصفوية

من شهر  22ل  املوافق جهرية، 1435رمضان  24حرر �لر�ط يومه و 
  .مQالدية 2014يوليوز 

  .وشكرا السCيد الرئ<س

        ::::رئ<سرئ<سرئ<سرئ<سالالالالالسCيد السCيد السCيد السCيد 
   .شكرا

   .شكرا لمك مجيعا
نواب لالس�Cع ٕاىل رد وFينا موWد Wىل الساWة العارشة ليال مب�لس ال 

   .السCيد رئ<س احلكومة Wىل تد�الÚمك �ٔ_مس
  .شكرا

    ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


