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السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
املكلفة إبدارة الدفاع الوطين ابلنيابة عن السيد حممد بنشعبون،

حمضر اجللسة الثالثة والثالثني بعد املائة

وزير االقتصاد واملالية:
السيد الرئيس،

التاريخ :األربعاء  71ربيع الثاين 7441ه ( 62دجنرب)6172

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

امسحوا يل يف البداية ،أن أتقدم ابلشكر اجلزيل جمللسكم املوقر
للدعم املستمر الذي تولونه ملبادرة احلكومة الرامية إىل تطوير وتعزيز
املنظومة القانونية للقطاع املايل بصفة عامة ،ولإلطار القانوين
للسلفات الصغرية بصفة خاصة ،فقبل أن أعرض على أنظار

التوقيت :ساعتان وستة ومخسون دقيقة ،ابتداء من الساعة الرابعة
عصرا والدقيقة الثامنة.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت النصوص التشريعية التالية:
 -مشروع قانون رقم  21.72يغري مبوجبه القانون رقم

جملسكم املوقر املقتضى الوحيد الذي يتضمنه مشروع القانون رقم
 21.72الذي يغري مبوجبه القانون رقم  72.81املتعلق
ابلسلفات الصغرية ،أود أن أشيد ابلنقاش البناء الذي عرفه مشروع

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

هذا القانون من طرف جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية هبذا اجمللس،
وجيدر التذكري أن اإلطار القانوين لقطاع السلفات الصغرية الصادر
سنة  7888مبوجب القانون رقم  72.81املتعلق ابلسلفات
الصغرية عرف تطورا مستمرا يف السنوات األخرية حيث تبىن عدة

 72.81املتعلق ابلسلفات الصغرية.
 -مشروع قانون رقم  44.72يتعلق ابخلدمة العسكرية.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني
وعلى آله وصحبه،

تعديالت هلذا القانون ،وجيب التذكري أنه يف إطار توفري الشروط
احملفزة لتنمية قطاع السلفات الصغرية منح القانون رقم 72.81
جلمعية السلفات الصغرية إمتيازات جبائية من بينها إعفاء عملية

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

السلف من الضريبة على القيمة املضافة وإعفاء استرياد مستلزماهتا
من الرسوم اجلمركية ،كما ينص القانون على خصم اهلبات
املمنوحة هلذه املؤسسات من الضريبة على الشركات والضريبة على
الدخل وقد حددت مدة هذه اإلعفاءات يف مخس سنوات وقد

يعقد جملس النواب جلسة عمومية تشريعية ختصص للدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  21.72يغري مبوجبه القانون
رقم  72.81املتعلق ابلسلفات الصغرية ،وبعد ذلك مشروع قانون
رقم  44.72يتعلق ابخلدمة العسكرية ،الكلمة للسيد الوزير

عملت قوانني املالية املتتالية على متديد هذه اإلعفاءات ،كما
ميكن اعتماد القانون البنكي األخري من توسيع نطاق مراقبة بنك
املغرب جلمعيات السلفات الصغرية خصوصا فيما يتعلق مبنح

لتقدمي مشروع القانون املتعلق ابلسلفات الصغرية ،نيابة عن السيد
وزير املالية واإلقتصاد لكم الكلمة.

وسحب اإلعتمادات ملزاولة نشاط السلفات الصغرية ،وال خيفى
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النائب السيد مولود بركايو:

عليكم أن مجعية السلفات الصغرية تعرف حاليا مرحلة انتقالية يف
مسلسل تطورها وهذا بعد اإلجنازات اهلامة واملتسارعة اليت حققتها
هذه املؤسسة.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،

السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية ملناقشة

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

مشروع رقم  72.21يغري مبوجبه القانون رقم  81.72املتعلق
ابلسلفات الصغرية واحملال من جملس املستشارين بعد مناقشته
واملوافقة عليه يف جلسة  64دجنرب.6172

فيما خيص مقتضيات مشروع قانون رقم  21.72الذي يغري
مبوجبه القانون رقم  72.81املتعلق بصفة السلفات الصغرية
واملعروض على أنظاركم فإنه يهدف إىل الرفع من سقف املبلغ
األقصى للسلفات الصغرية احملدد حاليا يف  11ألف درهم إىل

بداية ،ال يسعنا إال ننوه هبذه املبادرة اليت جاءت هبا احلكومة ذات
البعد اإلجتماعي واإلقتصادي ،واملتمثلة يف مقتضى فريد يهم املادة
الثانية من القانون املؤطر للسلفات الصغرية بعد أن مت تعديله 1

 711ألف درهم ،وذلك من أجل اإلستجابة لطلبات التمويل
للمقاوالت الصغرية جدا.

مرات منذ صدوره ،وبعد دخوله حيز التنفيذ قرابة  61سنة ،كما
سبق أن أشران إىل أن قانون السلفات الصغرية عرف  1تعديالت
متتالية فرضها الواقع العملي بسبب اإلقبال املتزايد على اإلستفادة

ويف هذا السياق وبناءا على نتائج الدراسة اليت قامت هبا مصاحل
هذه الوزارة ،وزارة اإلقتصاد واملالية فإن نسبة  %17من املقاوالت
الصغرية جدا البالغ عددها حنو  67211وحدة الغري زبونة لدى
مجعيات السلفات الصغرية ،ترغب يف احلصول على سلف بقيمة

من اخلدمات اليت توفرها هذه اآللية التمويلية احملدثة ابلقانون
املذكور ،واملتمثلة يف مجعيات السلفات الصغرية أو احتادها ،واليت
تقوم بتقدمي مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية اإلقتصادية
وذلك بتقدمي سلفات صغرية لتحقيق جمموعة من األغراض حمددة

تزيد عن  11ألف درهم ،وعليه يقرتح تعديل املادة  6من القانون
 72.81السالف الذكر للرفع من احلد األقصى ملبلغ السلف
الصغري ،الذي ال ميكن أن يتجاوز مية  711ألف درهم ،ذلك

فيما يلي :إنشاء أو تطوير نشاط إنتاجي أو خدمات قصد ضمان
اندماجهم اإلقتصادي ،اقتناء أو بناء إصالح سكن خاص ،تزويد
مساكن ابلكهرابء واملاء الصاحل للشرب ،اكتتاب عقود التأمني

هو اهلدف املتوخى من مشروع هاد القانون ،والسالم عليكم ورمحة
هللا وبركاته.
السيد الرئيس:

لدى مقاوالت التأمني أو إعادة التأمني اخلاضعة للقانون رقم
 88.71املتعلق مبدونة التأمني ،وقد حددت املادة الثانية موضوع
التعديل من القانون رقم  81.72الصادر سنة  7888املتعلق
بقطاع السلفات الصغرية سقف هذه السلفات الصغرية يف مبلغ

شكرا للسيد الوزير ،وإبمسكم أشكر السيدة املقررة ،السيدة النائبة
غيثة حامتي على ما قامت به وتقرير اللجنة موزع أو سيتم توزيعه
عليكم ،أفتح اآلن ابب املناقشة ،إبعطاء الكلمة إبسم فرق
األغلبية للسيد النائب ميلود بركايو .السيد الرئيس ،سي بووانو
هداك من ابب االحرتام املبالغ فيه.

 11ألف درهم كأقصى ملا ميكن أن تقدمه مجعيات السلفات
الصغرية لزبنائها.
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وقد حرصت قوانني املالية املتتالية متديد هاد اإلعفاء ملدة مخس

املدرسي ،الزوج ،السلفات كيقوليك ما كاينش الضماانت ،تعطي

سنوات إضافية إىل أن مت اعتماد إعفاء خارج حدود هلذه الضريبة
مبوجب قانون املالية .6171

ضماانت بشيك ،تيقولوا ها الشيك عندي حىت تكمل عاد أجي
للشيك دايلك ،إذن اهلدف خاصنا يكون عندان راه شفنا مع
السيد الوزير املالية وهضران يف هاد املوضوع ،جيب أن يكون
مشروع قانون ابش ميشي هاد التمويل لتمويل املقاوالت الصغرية

وقد أفاد السيد الوزير املالية من خالل تقدميه هلذا املشروع القانون
بوجود دينامية وتطور لإلجنازات اليت حققتها مجعية السلفات
الصغرية على مجيع املستوايت ،حسب املؤشرات اآلتية وإىل غاية
هناية سنة  ،6171بلوغ عدد املستفيدين من هذه السلفات

جدا ،ألن هي اللي غادي تكون النواة دايل اإلقتصاد دايلنا وهي
اللي غتخلق لينا الثروة وختلق لينا مناصب شغل 67 ،ألف مقاولة
اللي قلتوا ابلنسبة  861ألف مستفيد ميكن تويل على األقل واحد

الصغرية حوايل  861ألف مستفيد ،مناصفة بني اإلانث والذكور،
حقق املبلغ اإلمجايل للسلفات  2.2داملليار درهم فاقت نسبة
اإلستهالك %.82

 11ألف إيال فتحنا هاد الباب ووصلنا هلاد لبالفون دايل 711
ألف ،ولكن يف إطار الشركات الصغرية واملتوسطة جدا ،وتكون
واحد املواكبة والسيد وزير املالية التزم أنه سيأيت مبشروع ألن هاد
املادة الفريدة يف اللجنة داز فيها نقاش نقاش حاد هناك كاين اللي

وأمام هاد النتائج اإلجيابية واملرضية واإلقبال املتزايد على طلبات
التمويل املقاوالت الصغرية جدا والراغبة يف احلصول على سلفات

تيقول غنأجلوا ولكن السيد الوزير التزم معنا جييبنا مشروع قانون
ابش يكون واحد الدراسة شاملة وعميقة يف هاد املوضوع ،ألن ال
ميكن أن خنلق الثروات إال ومناصب الشغل إال بتشجيع املقاوالت

تزيد قيمتها على السقف احملدود مببلغ  11ألف درهم وبناء على
هذه الوقائع فإن هذه احلكومة مشكورة عمدة إىل تقدمي تعديل
على هاد السقف برفعه إىل مبلغ  711ألف كحد أقصى ملبلغ

الصغرية واملتوسطة جدا ،إذن مما الشك فيه أن رفع سقف هاد
السلفات ومضاعفته  1مرات سيكون له نتائج حسنة وإجيابية مما
سيؤدي إىل الرفع من تنافسية هذا القطاع وتوسيع قاعدة الزبناء
كما ونوعا وجماال ،كما أنمل أن يكون هلاد املقتضى التعديلي

السلف الصغري ،وحنن من جهتنا كفريق أو كأغلبية نرحب هبذه
املباظرة اإلجيابية ذات الطابع اإلجتماعي واإلقتصادي واهلادفة إىل
توفري السلفات لفائدة املقاوالت الصغرية جدا ولذوي الدخل
احملدود يف احلصول على سلفات لتمويل املشاريع الصغرية وتوسيع

احملدود يف حجم أثر مباشر على تطور شبكة مجعية السلفات
الصغرية وانتشارها لتغطية مجيع جهات اململكة ،و هلاد اإلعتبارات
كلها تفاعلت خمتلف الفرق واجملموعات النيابية ابإلجياب مع هذا

قاعدة زبناء هذا القطاع الواعد ،وهلذا تزكي ما قامت به احلكومة
من تقدمي هاد النص التعديلي املادة الثانية من قانون السلفات
الصغرية.

التعديل واالنكباب على إيالئه ما يستحقه من املناقشة والدراسة
ابستقطاب أبعاد هاد التعديل املؤطر يف دعم نسيج املقاوالت
الصغرية جدا يف متويل املشاريع الصغرية وحاجيات فئات عريضة
من اجملتمع املغريب تفتقر إىل مصادر متويله بشروط موسعة ،من

السيد الوزير ،يف احلقيقة هاد املبادرة دايل التمويل مهمة جدا
كتجيب واحد القيمة لإلقتصاد الوطين ،ألن التمويل مهم جدا
تنشوفوا أن بعض الشركات املتعددة اجلنسيات اللي بدات مقاولة
صغرية ومن التعاونية ومن اجلمعيات حىت وصالت ملقاوالت
 internationalولكن اللي خصهم ما ميكنش يبقا هاد

أجل هذا متت املصادقة على هذا النص القانوين ابإلمجاع .ولكن
تبني كيف ما قلنا ،السيد الوزير ،من خالل املمارسة ومن خالل

الشي يتعطا كاين اللي تياخدو مبناسبة عيد األضحى ،الدخول
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بعض املمارسات أن هناك حاجة إىل تطوير اإلطار القانوين

مهم ابلنسبة إلينا يف الفريق أوال من حيث املضمون ألن فيه تطور

للسلفات الصغرية يف اجتاه املسامهة يف خلق الثروة بتمويل املشاريع
املنتجة والقطع مع التمويل املوجه إىل اإلستهالك ماشي نديروا
للناس ابش نغرقوهم ابلسلفات وكاين بعض املرات تيوصل هاد
الشي حىت ل  %61وهذا يقتضي تعديل القانون احلايل ومالءمته

مهم ومطلوب من أجل اإلستجابة حلاجيات شرحية واسعة من
حدود اإلمكانيات التمويلية ،وال سيما املقاوالت الصغرية جدا
واعتبارا هلاد اجلانب احنا كندعموا هاد التعديل اللي كنعتربوه جاء
متأخرا واللي سبق أن عربان عليه وعلى الضرورة والضرورة دإعادة

مع االحتياجات احلقيقية لإلقتصاد الوطين وخلق الثروة ويكون
واحد القانون اللي غادي يعطينا قيمة مضافة لإلقتصاد الوطين.

النظر يف سقف هاد السلفات اللي ما كانش كيتعدى  11ألف
درهم.

وشكرا السيد الوزير وكيما قلت لكم أن اللجنة راه صوتت
ابإلمجاع ،ولكن بشروط خاص احلكومة تويف الوعود دايهلا ألن
هذا مهم جدا عندان الشباب دايلنا راه يعاين من قلة الشغل

ومن جهة أخرى أيضا ،ما ميكن لنا إال أننا نكونوا منسامجني مع
مواقفنا السابقة واملواقف دايلنا اللي كانت كتدعم أي آلية من
اآلليات من أجل حماربة الفقر وهاد القانون احنا كيبان لنا أبنه

وهادي مناسبة ابش نشجعوه ابش ختلق املقاوالت ألن هذا هو
الطريق الوحيد ماشي التوظيف يف الوظيفة العمومية ،هذا هو
الطريق الوحيد واملناسبة الوحيدة ابش نشجعوا الشباب دايلنا ابش
يسامهوا يف اإلختصاصات وابش نقضيوا على هاد الظاهرة دايل

جاء حملاربة الفقر واحنا ضد الفقر ،وابلطبع يف نظام السلفات
الصغرية على علته قد حقق إجنازات مهمة يف هاد اجملال وحقق
جناحات ال ميكن نكراهنا ابلنسبة لفئات جمتمعية عريضة ولعل خري
دليل على هاد النجاح هو اإلقبال والطلب املتزايد واملضطرد على

هاد املشكل دايل التشغيل وخنلقوا مناصب وثروات يف بالدان،
وشكرا لكم.

هاد الصيغ من الصيغات التمويلية واللي مت إنشاءها  61سنة من
قبل ابلرغم من ما شاهبا يف مرحلة سابقة من تشكيك يف
مشروعيتها وشرعيتها من قبل البعض عن طريق اإلهتام والدفع

السيد الرئيس:

بطابعها الربوي ،واحلمد هلل اليوم وكنحققو تقدم كبري يف جتاوز
هذا اإلشكال ،ما بقيناش كنسمعو بزاف تلك الدعوات
واإلهتامات وابلتايل ما بقيناش كنسمعو والّ كنشوفو أي اعرتاض
هلاد الصيغة من صيغ القروض ،واللي غري يف املاضي القريب كانو

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة مرمي وحساة إبسم
فريق األصالة واملعاصرة.
النائبة السيدة مرمي وحساة:
شكرا السيد الرئيس،

كيتهموه أبنه ربوي ،لذلك كان هناك قبل عقد من الزمن من
اعترب تقنني السلفات الصغرى خرقا حلقوق اإلنسان والدميقراطية
وضراب للمنافسة الشريفة ،واستغالال لفقر املواطنني وإجبارهم على

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اإلختيار بني أمرين أحالمها مر ،اي يتعاملوا ابلراب املايل ،اي يستمروا
يف الفقر واملوت البطىء ،وذلك أن احلكومات اليت جاءت هباد
التقنني ،وهباد التعديالت اليت أدخلت عليه فيما بعد ،كانت
ترفض إدراج التعامل ابلصيغة البديلة أي املشاركة واملراحبة إىل آخره

يسعدين أن أتدخل إبسم فريق األصالة واملعاصرة يف املناقشة العامة
ملشروع قانون رقم  21.72الذي يغري مبوجبه القانون رقم
 72.81املتعلق ابلسلفات الصغرى ،ابلرغم من أنه من حيث
الشكل هو تعزيز بسيط جاء يف املادة الفريدة إال أننا كنعتربوه
4
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النائبة السيدة مرمي وحساة:

على غرار ما هو معمول به على مستوى البنوك ،طبعا هاد الصيغ
هي مطلوبة ومقبولة من اجلميع ،لكن غري ابلنسبة للسلفات
الصغرية ألن مبلغ هاد السلفات يكون يف أغلب احلاالت بسيطا
جدا ،وكيرتاوح بني بضع مئات اآلالف الدراهم ،فال يتصور مثال
كيف ميكن الدخول يف عقد مراحبة يف مشروع مثال ما كيتجاوزش

احتسب يل التوقيت السيد الرئيس هللا يعطيك السرت..
السيد الرئيس:
السادة النواب ،السادة النواب ،نستمعو للسيدة النائبة ،نستمعوا
للسيدة النائبة.

 7111درهم ،لذلك كنتسائلو احنا اليوم ،أمل يعد من حق
املواطن الفقري أن خيتار الصيغة اليت يؤمن هبا؟ أمل يعد ذلك بطشا
وقهرا حكوميا للمواطن واجملتمع واستهتارا مببادئه وقناعاته؟ اشنو

النائبة السيدة مرمي وحساة:
هللا يعطيك السرت ،السيد الرئيس التوقيت ،كيف ما قلت أبن
التغيري الوحيد اللي كان هو أن هادوك اللي كانوا يف املاضي
القريب كانوا مرتبعني على كرسي املعارضة والّو اليوم مرتبعني على

اللي تغري دااب؟ فاملواطن ال زال هو املواطن نفسه ،واجملتمع ال زال
هو اجملتمع نفسه ،هو نفسه الذي كان يرفض يف املعظم التعامل
ابلراب وال زال ،فما الذي تغري؟ أعتقد أبن التغيري الوحيد هو من
كان يطالب بذلك يف وقت من األوقات ،كان كيجلس فهاد

كرسي احلكومة ،وهذا هو التغيري الوحيد أقوهلا وأكررها ،وبطبيعة
احلال ،وبطبيعة احلال تغيري هاد املقاعد مطلوب وضروري يف أي
دميوقراطية ،ولكن الذي ال يتوافق مع هاد الدميقراطية هو املزايدات
الدينية والشعبوية وتغيري املواقف والقناعات تبعا للمواقع ،طبعا،
السيد النائب ،خليين نكمل هللا يعطيك السرت.

القاعة يف كرسي املعارضة ،واليوم أمسى مرتبعا على كرسي
احلكومة ،هذا هو التغري الوحيد ،ما كاين حىت شي تغيري آخر،
وبطبيعة احلال ،وبطبيعة احلال تغيري هاد املقاعد املطلوب ،السيد..
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد النائب ،السيد النائب من فضلك ،من فضلك ،من
فضلك ،السادة النواب ،السادة النواب..

السيدة النائبة ،السيدة النائبة..
النائبة السيدة مرمي وحساة:

النائبة السيدة مرمي وحساة:

طبعا..

السيد الرئيس ،هذه الكلمة ابسم املعارضة ،سبق أن تدخلتم،
واللي بغى يقول شي حاجة يقوهلا ،أان كنتكلم ابسم الفريق داييل،
واللي عندو شي تعقيب راه كاين الكلمات من بعد يعقب
علي...

السيد الرئيس:
السيدة النائبة...
النائبة السيدة مرمي وحساة:

السيد الرئيس:

نعم السيد الرئيس..

نستامعو ،السيد النائب من فضلك ،السيد النائب ،السيد
النائب ،السادة النواب..

السيد الرئيس:
السيدة النائبة ،تفضلي ،تفضلي ،راه..
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النائبة السيدة مرمي وحساة:

النائبة السيدة مرمي وحساة:

أان غري التوقيت داييل السيد الرئيس..

غري ضمن ليا اهلدوء يف القاعة السيد الرئيس ونكملها .طبعا كما
أسلفنا فلنظام السلفات الصغرية عيوبه ومثالبه وعلى رأسها

السيد الرئيس:

مشكلة الفوائد اليت تثقل كاهل املستفيدين من السلفات وهم
شرحية شديدة اهلشاشة والفقر وال سيما فئة النساء القروايت واللي
كيعاين عدد منهن من العجز عن السداد ومن مشكلة مداومة

الوقت ،الوقت ،تفضلي السيدة النائبة..
النائبة السيدة مرمي وحساة:

االقرتاضات وتراكمها ،ولذلك جاء تعديل املادة  2من القانون
املتعلق ابلسلفات الصغرية مبوجب القانون رقم  ،46.76وكان له
األثر اجليد يف التخفيف من هاذ الفوائد وبذلك ابلتنصيص على
أن حتدد اجلازية القصوى املطبقة على عمليات السلفات الصغرية

غري كيف ما قلت ابش أنكد عليها عادود اثين هو أن اللي ما
كيتوافقش مع الدميقراطية..
السيد الرئيس:
السيدة النائبة تفضلي ،تفضلي.

بقرار يصدره الوزير املكلف ابملالية بعد استطالع رأي اجمللس
االستشاري للسلفات الصغرية ،واحتساب هذه الفائدة بناء على
 4عناصر وهي:

النائبة السيدة مرمي وحساة:
قلت السيد الرئيس هو اللي ما كيتوافقش مع الدميقراطية هو
املزايدات الدينية والشعبووية وتغيري املواقف والقناعات تبعا
للمواقع ،طبعا وكما أسلفنا..

تكاليف املوارد املالية ومصاريف التشغيل وتكلفة املخاطروهامش الوساطة.

السيد الرئيس:

ويف هذا الصدد ال يسعنا إال أن نذكر وكما تعلمون لعل الذكرى
تنفع املؤمنني ،أنه يف يوم من األايم حتت هذه القبة اقرتح أحد

السادة النواب السادة النواب ،السيدات والسادة النواب ،السيدة
النائبة إيال كان من املمكن..

الفرق النيابية كان حينها يف املعارضة حال معقوال ومنطقيا ملعضلة
الفوائد يف نظام السلفات الصغرية وابلتحديد جاء ذلك االقرتاح
املهم على لسان انئب حمرتم أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة

النائبة السيدة مرمي وحساة:

السابقة مفاده أن يتم إعفاء كافة املستفيدين من السلفات الصغرية
من الفوائد املرتبتة عليهم ،وأن تتوىل الدولة من امليزانية العامة حتمل
جمموع هذه الفوائد ،كإجراء تضامين ملموس للقضاء على الفقر..

السيد الرئيس،
أان غنتكلم ولكن حىت أان يتضمن ليا اهلدوء داخل القاعة ،ألننا
كنتكلم ابسم فريق حمرتم..

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن للسيد النائب أمحد التومي
ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية.

السيدة النائبة كملي املداخلة دايلك السيدة اللنائبة.
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واحد يعين واحد النمو سريع دايل القطاع بني ،6171-6111

النائب السيد أمحد التومي:

اللي كانت يعين مناسبة دايل تصحيح بعض اإلختالالت اللي
كانت كتشوب هاذ القطاع ،هاذ القطاع اللي مهم السيد الرئيس،
أوال فيه واحد تقريبا أكثر من مليون مستفيد يعىن  1دايل املليار
دايل الدراهم اللي كتوزع كقروض ،هذا شيء مهم رغم وابقي

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم،
كباقي الفرق يعين الفريق االستقاليل تفاعل مع هاذ التعديل اللي
هو تعديل يف مادة واحدة يف مشروع القانون ،ولكن كانت مناسبة
كذلك للتفاعل وللنقاش حول هاذ القطاع اللي هو قطاع

بزاف ما ي ّدار ألنه املناظرة دايل الصخريات اللي كانت كتحدد
واحد األفق دايل  6.1مليون اللي خصها تكون يف أفق ،6161
وكذلك توزيع ما يزيد على  61مليار اللي كتمثل تقريبا واحد

السلفات الصغرى واملتوسطة ،ألن تنعرفو هاذ القطاع هو قطاع
مهم يهدف إىل إخراج واحد الفئة يعين ال يستهان هبا من دائرة
الفقر واهلشاشة إىل دائرة اإلنتاج ،تنعرفوأنه هاذ القطاع يف قلب
يعين اإلندماج املايل ،كنعرفو السيد الرئيس أنه هاذ القطاع يعين

 %1من جمموع القروض يعين الوطنية اللي موزعة على اإلقتصاد
الوطين ،جوهر هاذ املشروع السيد الرئيس ،هو يعين هو الرفع من
سقف يعين السلفات الصغرية من  11ألف درهم إىل  711ألف
درهم ،تنعرفو هذا يعين un seuilمهم جدا ولكن يعين التساؤل

حظي يعين بدعم متواصل من تقريبا من مجيع احلكومات بدءا
حبكومة السي عبد الرمحن اليوسفي يعين يف  7888وذلك
ابملوافقة على هاذ القانون يعين  81.72اللي حدد اإلطار

دايلنا هو واش هاذ املؤسسات دايل الصفقات الصغرى واش هي
مؤهلة؟ يعين إيال ما بغاتش تويل ذيك الساعة يعين مع شركات
يعين صغرى  des tpeخصها تشوف business plan

القانوين دايل عمل هاذ اجلمعيات ،كذلك قانون  47.76اللي
اعطى واحد املرونة كبرية يعين هلاذ املؤسسات دايل السلفات
الصغرى عطاها حىت يعين اإلندماج فيما بينها وذلك لإلستمرار
يف عملها ،مرورا بقانون  711.76دايل قانون األبناك اللي

خصها تشوف واحد العدد دايل األمور ،إذن خصنا هاذ القضية
دايل التأهيل يعين العنصر البشري وأتهيل احلكامة خصها تكون
ضرورية ،ألنه  si nonألنه كاين راه ما يزيد على  6.1دايل
املليون دايل املؤسسات الصغرية ،يعين الصناعية الصغرية اللي

أعطى واحد األفق يعين كبري هلاذ املؤسسات إىل اإلرتقاء حىت إىل
يعين إىل شركات واإلستثمار إىل شركات دايل التمويل يعين
الشركات ،كذلك اللي هي حتت الوصاية دايل بنك املغرب واللي

كاينة يف  secteur informelاللي غتحتاج هلاذ الدعم دايل
هاذ املؤسسة هذا شيء هذا شيء مهم جدا ،إذن التأهيل املهين
احنا خذينا واحد  l'assuranceمن السيد الوزير أنه غادي

غادي يعود يعطيها واحد املراقبة أكرب إىل آخره يف عملها وجناعة
أكرب.

ينكب وهذا وكذلك بنك املغرب غادي ينكب على هاذ
املوضوع ،كنجيو السيد الرئيس ،يعين سعر الفائدة اللي كان واحد
العدد دايل السادة والسيدات النواب اللي اثروه وهذا شيء يعين
مهم جدا ،ولكن تنشوفو أنه خص يكون واحد اجملهود ،ولكن

السيد الرئيس،
هاذ القطاع عرف واحد العدد دايل النجاحات وكذلك بعض
انتكاسات ،يعين اللي كنشوفو أنه من بني  71يعين مؤسسة دايل
القروض يعين الصغرى يف العامل  1مغربية ،يعين هذا جناح كبري
ولكن كاين كذلك بعض تعثرات اللي كانت أان تنقول نتيجة دايل

كذلك خصنا نرتقيو هباذ املؤسسات ألنه هاذي تقريبا  61عام
تقريبا وهي تقريبا مجعيات خصها واحد الوقت ترتقي إىل يعين إىل
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أبناك يعين لتمويل ا املقاوالت الصغرى أو يعين شركات يعين بنكية

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  81.58يغري

صغرية خصها ترتقي  si nonراه ما غاديش يعين تتؤدي دايهلا،
كذلك كنراهنوك السيد الوزير كذلك على أنه هاذ املؤسسات
الزم تعتمد نظام الرقمنة ،راه شيء مهم ،وال البياانت الكبرية
big dataألنه ابش نعرفو واحد يعين واحد املستفيد بعدا خصنا

مبوجبه القانون رقم  58.81املتعلق ابلسلفات الصغرية .
منر اآلن إىل مشروع قانون رقم  44.72يتعلق ابخلدمة العسكرية،
تفضل السيد الرئيس.
النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

نعرفو أشنا هو يعين األمناط دايلو يعين أشنا هي les
habitudesدايلوا يعين نشوفو أشنا هو املشاريع اللي ميكن
هو يقد عليها واللي ما يقدش عليها ،ألن هذا ضروري أن الرقمنة

والتنمية (نقطة نظام):

السيد الرئيس ،غري فقط للتذكري على اإلتفاق اللي مت على هذا
املشروع قانون دايل السلفات الصغرى اتفقنا يف الندوة دايل السيد
الرئيس مع السادة الرؤساء دايل اعتماد األغلبية واملعارضة ،التزمنا

واحد النظام كذلك مهم ،كذلك البد من أتهيل املوارد البشرية
ألنه إيال دران الرقمنة واملواد البشرية هذا املوارد البشرية راه غادي
نقصو حتما يعين من سعر الفائدة ألنه سعرالفائدة هو يعين كلفة
دايل ،ابلنسبة املستقبل السيد الرئيس ،كنشوفو أنه يعين خصنا

كأغلبية واملعارضة هذا حقها تغريات قواعد اللعبة لذلك أان
تنطالب ابحلق يف تفسري التصويت..

نرتقيو هباذ املؤسسات يعين إىل ما هو يعين أكرب حىت حتصل على
التمويل وكذلك يعين حكامة جيدة وخصنا حىت نديرو حىت
االستثمار اخلارجي خص يكون فهاذ امليدان كذلك هذا شيء

السيد الرئيس:
السيد الرئيس.

مهم ،كذلك كنطلبوأنه تعقد واحد املناظرة على أي شكرا السيد
الرئيس كاين بزاف ما يتقال ،شكرا.

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

على كل اإلتفاق أغلبية ومعارضة نعم ودااب ما خرجناش من
األغلبية واملعارضة والتوقيت املخصص لألغلبية هو نفس التوقيت
املخصص للمعارضة واحنا قسمناه إىل شطرين مخسة مخسة دقائق
بدل عشرة اللي اتفقنا عليها السيد الرئيس.

شكرا للسيد النائب ،شكرا جلميع املتدخلني .والسيدة املتدخلة.
منر اآلن إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع
القانون:

السيد الرئيس:

املوافقون :اإلمجاع

السيد الرئيس السي األزمي متشبث مبا مت اقرتاحه من طرفكم.

املعارضون :ال أحد

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

املمتنعون :ال أحد

والتنمية (نقطة نظام):

ممكن احملكمة اإلدارية السي عبد هللا بووانو ،السيد الرئيس فهي
أكرب.

السيد الرئيس ،وهذا حقنا يف النظام الداخلي ابلتوقيت اللي بغيتيوا
بال.
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السيد الرئيس:

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

السيد الرئيس طلبتم الكلمة ال؟

والتنمية:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد الرئيس،

(نقطة نظام):

السيدات والسادة النواب،

آه السيد الرئيس إذا مسحتم.

هذا القانون عندو اتريخ قانون دايل السلفات الصغرى من 81
وال شي واحد غيتكلم عليه هو الفريق الذي يعنيه ،ألنه مطلوب

السيد الرئيس:
النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

من اجمللس ماشي جيي شي واحد يبدى يرجع للورق دايل واحد
احلزب ويبدى يقرى فيهم وجيي يقرى إيال عندوشي ما يقرتح
يقرتحو على الشعب املغريب كحلول عملية ملشاكله هذه األوىل،

فعال كان إتفاق السيد الرئيس أغلبية ومعارضة ولكن ما عمران
اتفقنا على أنه األغلبية تعطي متدخل واحد أو جوج أو ثالثة،
ابإلمكان األغلبية أيضا أن تقسم مداخلتها إىل العدد الذي تشأه

اثنيا الكالم عن الراب الراب حرام ابلنص القرآين وهاد الدولة هادي
الثوابت دايهلا اجلامعة فيها الدين اإلسالمي السمح والوحدة
الوطنية املتعددة الروافد وامللكية الدستورية واإلختيار الدميقراطي،
إيال شي واحد تيقول أبنه الراب غري حرام جيي يقولو دااب للشعب

تفضل.
(نقطة نظام):

املغريب ،حنن نقول أن الراب بنص قرآين حرام ،املسألة الثالثة يف 81
تقال هاد الكالم دايل الراب ،ولكن كان الكالم كذلك عن إدماج
البنوك التشاركية وإدماج جمموعة من اآلليات اليت تتيح لعموم

ما كاين حىت إشكال ،ولكن حىت ال كان هاد الشي هذا مستقبال
اإلجتماع اللي غادي نديروا مع الرؤساء ومع السيد الرئيس ميكن
لنا نتافقوا على شي حاجة أخرى وإيال بغاان نديروا تفسري

الشعب املغريب أن خيتار ومت ذلك يف  6171اآلن املغرب وقيال
آنذاك أبنه ال ،قيل اللي رجع للنص د الراب ورجع كذلك ملا قيل
عن البنوك التشاركية ،ال ،وأن هذا ال ميكن أن يكون وال يوجد،
اليوم املغرب يتوفر على البنوك التشاركية ،ويتوفر على آليات تتيح

التصويت يعين كيظهر ليا اللي هو غادي يطالب هاد القضية
وحبدة هو املعارضة ،شكرا.
السيد الرئيس:
على كل أان إيال امسحتم السيدات والسادة النواب ،السيد الوزير،

التمويل لعموم الشعب املغريب ،إذن من نرجعوا اثلثا وأخريا هاد
احلزب دايل العدالة والتنمية اللي تيهمكم بزاف واللي ترتجعوا
للواثئق دايلو ،استافدو منه يف أمور أخرى ،استفيدوا منه ،قراو
قراو الواثئق دايلو ،قراوا النظام األساسي دايلو تبعو الدميقراطية
الداخلية دايلو وديوها يف شغالكم.

أان فهمت نقطة نظام من زاوية أخرى مرتبطة أبمهية املوضوع ،هاد
املشروع دالقانون خاص بفئة معينة من املقاوالت الصغرى اليت
تعاين مشاكل متعددة ،فإذا مل يكن هناك مانع وانطالقا من
ضوابط النظام الداخلي سيكون من املفيد سيكون من املفيد
تفسري التصويت ولكل السيدات والسادة النواب احلق لكن يف
دقيقتني يف دقيقتني التفسري موقف كل فريق أو كل طرف كل
انئب أو انئبة لكم الكلمة السيد الرئيس.
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السيد الرئيس:

النائب السيد عدي بوعرفة:

شكرا السيد النائب ،السيد الرئيس ،السيد الرئيس تفضل ،تفضل
غادي نستامعوا للسيد الرئيس ،السيد النائب تفضل ،السيد

أان كنحتارم الفريق دايلك ،ولكن اللي غادي يهضر معااي
ابلصواب جناوبوا ابلصواب اللي غيقلل علينا احليا غنقللو عليه
احليا..

الرئيس السي أشرورو ،السيد الرئيس تفضل ،الكلمة للسيد الرئيس
أشرورو.

السيد الرئيس:

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

نستمعو لبعضنا السادة النواب ،هذا مشروع قانون مهم جدا

(نقطة نظام):

وصوتنا عليه ابإلمجاع ،فهاد الروح دايل اإلمجاع تبقى فائدة،
تفضل السيد النائب.

إذن هنا ما كيبان حىت احلكومة بغات حتيد لنا حىت الصوت هو
اللي بقى ،بغات حتيدو لنا إذن السيد الرئيس كنطلب منه ابش
يسحب الكالم دايل ديوها يف شغاالتكم ،هذا شغلنا هذا شغلنا

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الرئيس،

هذا هو اللي كنديرو ،ابش نراقبوا احلكومة وغادي نرجعوا للتاريخ
وتنرجعوا للور باليت السيد الرئيس السيد الرئيس تنطلبوا منكم ابش
تسهرو على تطبيق النظام الداخلي ،تقسري التصويت ماشي هو

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيدة النائبة ،نستمعو لبعضنا .راه هاد التعاليق هي اللي ما
كتساعدش على مواصلة النقاش ،من فضلكم .نستمعوا لبعضنا
نستمعو السيدة النائبة.

حنن نعمل على تقييم السياسات العمومية ،وحنن نشرع لألمة..

هذا اللي قال السيد الرئيس ،وتنطلبوا من السيد الرئيس ابش
يسحب هاد الكالم.

النائب السيد عدي بوعرفة:

شكرا ،الكلمة السيدة النائبة ،تنستامعوا لبعضنا ،تنستمعوا لبعضنا
يف إطار االحرتام ،تفضل السيد النائب.

السيد الرئيس السيد الرئيس إيال مسحيت يل ،رئيس احلكومة السابق
هو من عمل على اإلشراف على االنتخاابت ،يعين يف اجلانب
السياسي ،وزارة الداخلية هي اليت اشرفت على اجلانب التقين
لالنتخاابت ،دائما كنعاودو اإلنتخاابت ،إيال كاين شي كالم
جيب أن حنمل املسؤولية لرئيس احلكومة السابق ،هو الذي كان

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الرئيس ،هذا الربملان حنن من يشرع لألمة ،دوران أساسي
اليوم على ثالثة داملستوايت ،حنن نراقب احلكومة يف حضورها
وغياهبا وأدائها ،ماشي شغلك ماشي شغلك..

مشرفا وبطلب منه اإلشراف السياسي على االنتخاابت ،وزارة
الداخلية كانت املشرفة التقنية على اإلنتخاابت ،ابش إيال كان
هناك مشكل معني فهاد االنتخاابت ،كاين القضاء ،أان اللي

السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب.

كنطلب من الفريق وطلب جاللة امللك ،هنا ،كأغلبية وكمعارضة،
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أن نستحضر مهوم الوطن .حنا اهلم دايلنا أن نناقش مجيع القضااي،

أش كيقول .السيد الرئيس خذا نقطة نظام ،غادي نستمعو

وبدون استثناء ،يف االحرتام التام املتبادل ،ولكن بقناعات ،جيب
أن حنرتم ،حنن يف حزب األصالة واملعاصرة حنرتم مجيع الفرق يف
مداخالهتم ،ما عمران ما قاطعنا شي واحد فالتدخل دايلو ،كيفما
كان ،ولكن رغم ذلك بغينا اإلحرتام املتبادل .إيال كاين اإلحرتام

لبعضنا ،نشوفو السيد الرئيس أشنو غادي يقول ،ابقي ما
مسعناهش ،ال ولكن حنا صوتنا على مشروع قانون ابإلمجاع
ابإلمجاع .وهلذا حنافظو على هاد الروح دايل اإلمجاع ابلنسبة ملا
تبقى ،خاصة أمامنا مشروع قانون مهم ،السيد الرئيس لكم
الكلمة.

الغري املتبادل غنرجعو للصيغة اللي قال جاللة امللك هنا" :ملاذا
االنتخاابت؟ وملاذا احلكومة؟ وملاذا الربملان؟" .حنن دولة دايل
املؤسسات ودايل املواطنة ،يعين دولة دايل احرتام حقوق اإلنسان،

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة
والتنمية (نقطة نظام):

حنرتم بعضنا البعض ونتعاونو بعضنا لبعض ،وحىت واحد ما يتزايد
على واحد..

السيد الرئيس،
إيال غنتعاملو ،غنتعاملو بنفس امليزان ،السيدة النائبة احملرتمة ملي
طلعات وهي متوجهة للفريق لفريق العدالة والتنمية ابهتامات يف
النيات ،إيال شي واحد غيسحب ،هي تسحب املداخلة دايهلا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب ،منر اآلن إىل مشروع قانون ،..السيدة النائبة،
السيد الرئيس..
النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد الرئيس:

(نقطة نظام):

تفضل السيد النائب ،تفضل السيد الرئيس ،تفضل.

السيد الرئيس،

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

ما ميكنش نستمرو إيال ما تسحبات هاديك الكلمة دايل ديوها
يف شغالتكم ،إيال ما تسحباتش ما ميكنش نستمرو السيد
الرئيس.

(نقطة نظام):

السيد الرئيس ،كان ابإلمكان نعاجلو هاد املشكل كيما كنديرو
داميا ،ولكن هاد تفسري التصويت اللي ما كناش كنيديروه ولينا
خسر هاد الشي السيد الرئيس..
كنديروه هو اللي ّ

السيد الرئيس:
السيد الرئيس تكلم ،السيد الرئيس ،السيد الرئيس األيزمي تفضل.
النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

السيد الرئيس:

والتنمية (نقطة نظام):

أان معك.

امسح يل السيد الرئيس ابش يكون بيناتنا..

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد الرئيس:

(نقطة نظام):

اجللوس من فضلكم ،السيدة النائبة ،راه مازال الطريق طويلة،
طويلة علينا مجيعا ،هللا يهديك ،نستمعو لبعضنا ،نستمعو لبعضنا،

وابلتايل ابش يقول لنا السيد الرئيس ديوها يف شغاالتكم ،كيظهر
يل كان ميكن ميشي واحد املنصة ويقول اللي بغا ولكن ابحرتام،

نستمعو لبعضنا ،نستمعو لبعضنا ،ابقي ما مسعناش السيد الرئيس
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السيد الرئيس:

ولكن ديوها غي شغاالتكم حىت أان غادي نقول هلم ديوها
فشغاالتكم وغادي نوصلو فني؟ ولكن اان شحال من مرة ،شحال
من مرة...

أان ،أان ،تفضل ،تفضل السيد النائب ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

السيد الرئيس ،يف البداية ..السيد الرئيس ،راه خذينا الكلمة بغينا
هندأو النفوس ،هللا جيازيكم خبري..

السادة النواب ،السادة النواب..
النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد الرئيس:

(نقطة نظام):

نستمعو للسيد النائب

قلت حىت أان غادي نقول ،ما قلتش ،اإلخوان..

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

يف البداية ،خصنا نشريو أبن السيدة النائبة دكتورة ابحثة ،ومن

السادة النواب ،السادة النواب..

حقها ما دامت يف جملس النواب أبنه تبحث يف مجيع ما يروج
واخا قبل ديك النهار صوتت على قانون قبل ما تزاد هي ،وإيال
كتغري هداك
كانت املواقف السيد النائب ،السيد الرئيس احملرتم ّ

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

(نقطة نظام):

ماشي ذنب دايل السيدة النائبة ،ألنه ذكرهتا وإيال أملكم تذكروا
التاريخ وتذكر التعديالت اللي تطرحات هذا شغلكم السيد
النائب ،امسح يل..

إذن السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

السادة النواب ،السادة النواب ،تفضل السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد النائب.

(نقطة نظام):
أان أكثر من مرة هنا..

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

السيد الرئيس:

هذا من حقها.

صحيح

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد الرئيس:

(نقطة نظام):

منر اآلن السيد النائب ،السيد النائب ،السيد النائب.

إعتذرت للجميع ،مجيع النائبات والنواب ،ولكن التحلي

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

ابملسؤولية وابألخالق يقتضي أيضا ملا خيطأ االنسان يقدر يعتذر،
واالعتذار ات هو راه فضيلة السيد الرئيس.

السيد النائبة مل تسئ للفريق احملرتم.
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السيد الرئيس:

السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد النائب ،منر اآلن.

املكلفة إبدارة الدفاع الوطين:

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني

ما غاديش ننسحبوا من اجللسة ..عندان غري القانون دايل
العسكر ،غنسحبو غنسحبو.

السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيد النائب ،السيد النائب.

يطيب يل يف مستهل هذه الكلمة أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب

وآله وصحبه،

لكم ولكافة السيدات والسادة النواب احملرتمني عن إمتناين
وتقديري ملا تولونه من إهتمام ابلغ ودعم متواصل لقضااي الدفاع
الوطين سواء أثناء مناقشة مشاريع القوانني اليت ختص هذا القطاع

النائب السيد هشام املهاجري (نقطة نظام):
كملوا بوحدكم..

أو من خالل دراسة ومناقشة امليزانية الفرعية إلدارة الدفاع الوطين
يف إطار املصادقة على القانون املالية لكل سنة .كما يسعدين هبذه
املناسبة أن أتقدم لرائسة جلنة إىل السيدة املقررة مبجلسكم املوقر
خبالص الشكر واإلمتنان على حسن إدارة أشغال هذه اللجنة،

السيد الرئيس:
السيد النائب ،نرفع اجللسة لعشر دقائق ،غادي نرفعو اجللسة.
السيد الرئيس:

للسيدات والسادة أعضاء هذه اللجنة عن كامل تقديري
ملشاركتهم القيمة واملتميزة واخنراطهم اإلجيايب يف مناقشة مشروع
قانون اخلدمة العسكرية.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

ويف هذا اإلجتاه تفضل السيدات والسادة أعضاء اللجنة بتقدمي
تعديالت سامهت يف إغناء نظام مشروع هذا القانون وحتقيق

نستأنف أشغال اجللسة وأخربكم أبنه مت اجتماع رئيسات ورؤساء
الفرق واجملموعة النيابية ،وتقرر ما يلي :أوال اعتبار أن الدميقراطية
جيب أن حترتمها بعض الضوابط يف سياق تدبري حضاري
لإلختالف على أساس احرتام كل األراء ،اثنيا استئناف أشغال
اجللسة على أساس تقدمي اعتذار للجميع وخاصة لكل انئب أو
انئبة أو فريق اعترب أن مت املس يف كرامته واختياراته.

اإلمجاع حول النص ،حول هذا النص الذي ما هو إال تعبري عن
التقدير الكبري الذي يكنه نواب األمة للمؤسسة العسكرية،
احلصن املنيع للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية ،حتت اإلمرة
الرشيدة ،لصاحب اجلاللة ،القائد األعلى ،ورئيس أركان احلرب
العامة للقوات املسلحة امللكية ،نصره هللا وأيده.

منر اآلن إىل مناقشة مشروع قانون رقم  44.72يتعلق ابخلدمة
العسكرية الكلمة للسيد الوزير.

السيد الرئيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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إن إعادة العمل ابخلدمة العسكرية ،أييت تنفيذا للتعليمات

وسائل أخرى للتواصل ،وستمكن هذه الوسائل من إبراز خمتلف

السامية ،لصاحب اجلاللة ،وإنسجاما مع أحكام الفصل  12من
الدستور ،الذي ينص على مسامهات املواطنات واملواطنني يف
الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية اجتاه أي عدوان أو هتديد،
واعتبارا لذلك ،فقد متت صياغة مضامني مشروع القانون املعروض

جماالت التكوين واملساطر املتبعة الختيار اجملندين ،إضافة إىل كل
املعلومات اليت ميكن أن حيتاجها املعنيني ابخلدمة العسكرية
وذويهم.
السيد الرئيس احملرتم،

على أنظاركم للمناقشة واملصادقة عليه وفق مرتكزات أتخذ بعني
اإلعتبار مقتضيات الدستور من خالل تالزم بني حقوق وواجبات
املواطنة ،ومن خالل استحضار أفضل املمارسات الدولية

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يقر مشروع القانون مبدأ إخضاع املواطنات واملواطنني الذين ترتاوح
أعمارهم بني  78و 61سنة للخدمة العسكرية خالل مدة حمددة
يف  76شهرا ،مع إمكانيات املناداة على األشخاص البالغني أكثر

والتشريعات القانونية الوطنية السابقة يف هذا اجملال ،وتتجلى أهم
األهداف املتوخاة من مشروع القانون يف ما يلي:

من  61سنة ،واللذين استفادوا من اإلعفاء ألداء خدمة العسكرية
إىل حني بلوغهم  41سنة ،ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أن
فوج اجملندين برسم سنة  6178لن يتعدى  71.111جمند ،وقد
أخذ بعني اإلعتبار يف حتديد هذا العدد الغالف املايل الذي حظي

أوال-إذكاء روح اإلنتماء للوطن يف إطار التوازن بني حقوق

وواجبات املواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات واإلعتماد
على النفس لدى الشباب املغريب ،واستعدادهم الدائم للدفاع عن

حوزة الوطن ووحدته الرتابية والدود عن استقالله وسيادته ،التجنيد
واجب وطين ومدرسة لزرع قيم املواطنة وتقوية اإلحساس ابإلنتماء
إىل الوطن؛

مبوافقتكم يف إطار قانون املالية لسنة  6178احلاجيات
اللوجيستيكية والبناايت واملرافق الضرورية ابإلضافة إىل املوارد
البشرية اليت ستؤطر وتشرف على مجيع مراحل عمليات التجنيد،
ومن أجل محاية احلقوق واملصاحل املشروعة للمواطنات واملواطنني

اثنيا-بناء وتعزيز التماسك الوطين والتمازج اإلجتماعي بني األفراد

املكونة لألفواج الذين سيتم انتقاءهم من مجيع جهات اململكة

املغاربة املقيمني يف اخلارج سيتم خالل حتديد مسطرة اإلحصاء
اعتماد مبدأ الرتشح لتلقائي ألداء اخلدمة العسكرية ،وعلى العموم
وهذه الفئة من املواطنني هي جمندة بطريقة أخرى ،إذا تساهم يف

اثلثا -فتح فرص اندماج الشباب املغريب يف احلياة املهنية

اقتصاد البلد ومساعدة وإعانة أسرهم داخل املغرب وال ننسى يف
هذا اإلطار حجم التحويالت املالية اليت يقومون هبا لفائدة بلدهم
و لفائدة عائالهتم ،كما سيتم كذلك خالل حتديد مسطرة
اإلحصاء اعتماد مبدأ الرتشيح التلقائي ألداء املواطنات للخدمة

ومن خمتلف شرائح اجملتمع ،كما مت التأكيد على ذلك يف اخلطاب
امللكي السامي مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية احلالية للربملان؛
واإلجتماعية عرب منح اجملندين تكوينا عسكراي ومهنيا ،وتربيتهم
على التحلي ابإلنضباط والشجاعة وتقوية الروح اإللتزام
واملسؤولية ،واحرتام املؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره ،ومن
أجل توضيح هذه األهداف وتفسري مقتضيات مشروع هذا
القانون والنصوص التطبيقية املتعلقة به سيتم غيالء أمهية كبرية
للتواصل مع املواطنني عرب فتح بوابة على األنرتنيث واللجوء إىل

العسكرية ،ومراعاة خصوصية العنصر النسوي ال من حيث شروط
اإليواء واإلقامة وال من حيث التأطري املناسب للنساء اجملندات
الناس يف إطار اخلدمة العسكرية ،وقد حدد نص مشروع القانون
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كذلك احلاالت اليت ميكن أن متنح فيها اإلعفاءات واإلستثناءات

احملرتمني ،أن أتقدم لكم ابلشكر اجلزيل على حسن اهتمامكم

من اخلدمة العسكرية ،ابإلضافة إىل أنه أقر واجبات وحقوق
اجملندين طوال مدة اخلدمة العسكرية.

وعلى ما تولونه من دعم دائم وتقدير كبري ألفراد قواتنا املسلحة
امللكية ،ملا تقوم به من أعمال جليلة حتت اإلمرة الرشيدة للقائد
األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية،
صاحب اجلاللة ،امللك حممد السادس ،نصره هللا وأعز أمره،

ويف هذا اإلطار يكفل هلم املشروع احلق يف تقاضي أجرة
وتعويضات واإلستفادة من التغطية الصحية ومعاض الزمانة
والتأمني عن األضرار اليت ميكن أن تلحقهم خالل مدة اخلدمة
العسكرية ،مع تكفل الدولة بدفع املسامهات املستحقة عليها،

أشكركم على حسن إصغاءكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل
وبركاته.
السيد الرئيس:

وعلى اجملندين وكذا جملانية التغذية واللباس والعالج يف املستشفيات
العسكرية.

شكرا للسيد الوزير ،وأشكر كذلك السيدة املقررة ،مقررة جلنة
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،السيدة النائبة عبلى بوزكري،
وأفتح ابب املناقشة إلعطاء الكلمة للسيد النائب جواد عراقي
ابسم فريق العدالة والتنمية.

ومن أجل حسن تطبيق نظام اخلدمة عسكرية ،ينص املشروع
على بعض املقتضيات الزجرية واليت يرجع أمر البت فيها للمحاكم
العادية ابلنسبة للمخالفات اليت مت تسجيلها قبل التجنيد كعدم
اإلستجابة الستدعاء اإلحصاء أو اإلنتقاء األويل دون سبب
مقبول أو عدم اإلستجابة لألمر الفردي أو العام.

النائب السيد جواد عراقي:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سائر األنبياء

السيد الرئيس احملرتم،

واملرسلني وعلى سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أزكى

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

الصلوات والتسليم ،آمني آمني واحلمد هلل رب العاملني،

يتضح مما سبق ذكره على أن خالل العسكرية تروم أساسا تعزيز

السيد الرئيس،

قيم املواطنة من خالل تقوية روح اإلنتماء للوطن وتعزيز روح
التضحية واإلعتماد على النفس لدى الشباب املغريب وتربيتهم على
تعزيز التماسك الوطين والتناجل االستماعي بني اجملندين ،وفتح

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

فرص اندماجهم يف احلياة املهنية واإلجتماعية وتكوين وتدريب
قاعدة من القوات اإلحتياطية من أجل اللجوء هلا عند الضرورة
للمسامهة يف الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل املخاطر
األمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غريها ،كل هذه األهداف

السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،
بداية وأان يف سبيل تناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية
خبصوص مشروع قانون رقم  44.72املتعلق ابخلدمة العسكرية،
البد أن أستحضره تقدير واحرتام واعتزاز املغاربة قاطبة مبؤسستهم
العسكرية جمسدة يف القوات املسلحة امللكية جبميع فروعها
وأنواعها ،ومشيدا جبهود وإجنازات هاته املؤسسة العتيدة،

النبيلة ال ميكن إال التشبث هبا واإللتفاف حوهلا وذلك بتحقيق
إمجاع جمللسكم املوقر حول نص مشروع هذا القانون ،ويف ختام
هذا العرض امسحوا يل السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب
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مبختلف فئاهتم وانتماءاهتم اإلجتماعية وشواهدهم ومستوايهتم
التعليمية انتهى كالم صاحب اجلاللة.

وبتضحياهتا اجلسام من أجل محاية الوحدة الرتابية ،ومحاية أرواح
وممتلكات املواطنات واملواطنني ،واملسامهة يف عملية حفظ السالم
األممية ،وغري ذلك من املهام البطولية الصعبة كلما دعت الضرورة
إىل ذلك ،حتت القيادة السامية ،لصاحب اجلاللة ،القائد األعلى
للقوات املسلحة امللكية ،ومن هاته املهام املشرفة أخص ابلذكر

لقد أفضى النقاش السيد الوزير ،لقد أفضى النقاش اجلاد داخل
اللجنة إىل نتائج إجيابية جتلت يف تعديالت قبلتها احلكومة
مشكورة منها املادة  74اليت قدمنا تعديال خبصوصها حيمي حق
اجملندين يف املشاركة يف املبارايت اليت يعلن عنها خالل مدة اخلدمة
العسكرية وهذا نعتربه مكتسب مهم يعين حيمي حقوق اجملندين،

املسامهة يف مهام حفظ السالم مبختلف القارات وخصوصا القارة
اإلفريقية ،واملستشفى امليداين الطيب اجلراحي الذي أقامته القوات
املسلحة امللكية أبمر مولوي بغزة لتقدمي العالجات الضرورية

كما تقدمنا بتعديل يف املادة  77يقضي بتخويل اجملندين املصابني
بعاهات الزمة ،عن إصاابت أو أمراض نتجت أو استفحلت
بفعل اخلدمة العسكرية أو مبناسبة القيام هبا ،احلق يف اإلستفادة

للجرحى والضحااي املدنيني املصابني جراء اإلعتداءات اإلجرامية
لآللة الصهيونية الغامشة بتزامن مع شهر رمضان األخري ،تلك
اإلعتداءات اليت أضحت قاعدة ال حتيد عنها إدارة الكيان
اإلسرائيلي احملتل يف فلسطني عموما و بقطاع غزة بصفة خاصة.

من معاش الزمانة ضمن الشروط املقررة يف التشريع املتعلق
ابملعاشات العسكر عن الزمانة ،وهذا كذلك نعتربه يعين إجنازا
مهما يف إطار احلقوق املخولة للمجندين ،غري أن النتائج احلقيقية
السيد الوزير ستكون وحدها الكفيلة بقياس درجة الصلة الفعلية

السيد الوزير ،إن اجلدية واملسؤولية الواجبتان اللتان طبعتا
اجتماعات جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،وهي تناقش
مشروع القانون الذي بني أيدينا ،إمنا أمالها حرص اللجنة على
املسامهة يف جتويد هذا املشروع مبا له من أبعاد قانونية وحقوقية
وإجتماعية بل وثقافية وسياسية واقتصادية أيضا ،حىت تبقى

بني اخلدمة العسكرية وبني ما جاء عنها يف اخلطاب امللكي
السالف الذكر ،لذا أنمل أن تفكروا من اآلن السيد الوزير يف
إعداد تقارير تقييم منتظمة عن اخلدمة العسكرية متكن من متابعته

اخلدمة خدمة عسكرية حمطى ،وأن ال حتيد كما يتوجس من ذلك
البعض عن األدوار الواضحة اليت سطرها اخلطاب امللكي عند

جناعتها القانون موضوع هذه اجللسة التشريعية ،كما أن مشروع
قانون اخلدمة العسكرية مل حيظ ابألسف مبا يكفي من نقاش
عمومي الشيء الذي فتح الباب أمام توجسات وختوفات وأتويل
البعض ،وهنا نشيد مبا صرحتم به اآلن يف هذه القبة من أنكم

املهين واخلدمة العسكرية هتدف للنهوض أبوضاع املواطنني

سوف تنظمون محلة تواصليه حقيقية تشرح مرامي هذا القانون
املهم ،الذي يقضي خبدمة وطنية معتربة .إذن فعال ننتظر أن تصل
هذه التوضيحات إىل اجملتمع ككل ،كما أن مشروع اخلدمة

افتتاح السنة التشريعية احلالية ،والذي جاء فيه" :إن التوجيهات
العامة اليت قدمناها خبصوص قضااي التشغيل والتعليم والتكوين
وخاصة الشباب ومتكينهم من املسامهة يف خدمة وطنهم"،
فاخلدمة العسكرية يقول صاحب اجلاللة ،تقوي روح اإلنتماء
للوطن ،كما متكن من احلصول على تكوين وتدريب يفتح فرص
اإلندماج املهين واإلجتماعي أمام اجملندين الذين يربزون مؤهالهتم،
وروح املسؤولية واإللتزام .وهنا جيب التأكيد أن مجيع املغاربة

العسكرية من جهة أخرى ،يعين ،ركز على النصوص التنظيمية
التنظيمية وهذا قد يكون ،يعين ،رمبا عليه مالحظات.
ولكن اآلن ما ننتظر هو أن أتخد هذه النصوص التنظيمية ،وأن
أيخد تنزيلها يعين على أرض الواقع ،أثناء عملية اإلنتقاء بصفة

معنيون دون استثناء سواسية يف أداء اخلدمة العسكرية ،وذلك
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خاصة واقع احلال احلقوقي واإلجتماعي واإلقتصادي والثقايف

العسكرية تقع ابألساس على عاتق قطاعات التشغيل والتعليم

منطقة مبنطقة بل حىت حالة حبالة أحياان ،ذلك أن التقصري يف
هذا الشأن قد يفضي يف كثري من احلاالت إىل عكس ما هتدف
إليه اخلدمة العسكرية ،ألن الكل يف التنزيل والكل يف التفعيل،
وهنا نؤكد السيد الوزير على أن ما ميكن أن نعتربه ثغرة قد ختللت

والتكوين املهين والثقافة ،فإذن ال جيب أن تكون أن تركن احلكومة
إىل اخلدمة العسكرية يف إعداد الشباب إىل حتمل املسؤوليات اليت
تنتظرهم بل هذه اخلدمة لن تكون إال عنصرا مكمال للعمل
احلكومي يف هذا الصدد.

مشروع القانون وتتعلق حبقوق اجملندين املنتسبني إىل القطاع
اخلاص ،الذين قدمنا بشأهنم اقرتاحات تضمن حقوقهم املهنية
واالجتماعية بعد انقضاء مدة اخلدمة العسكرية ،وإذا قمنا هبذا،

ويف األخري السيد الوزير ،جندد ثقتنا يف السلطات العسكرية وال
خياجلنا شك يف أهنا ستنجح يف ترمجة األهداف املتعلقة ابخلدمة
العسكرية ،اليت جاءت يف اخلطاب امللكي إىل واقع حقيقي ،وأن
نرى يف القريب العاجل إن شاء هللا تعاىل يعين تلك النتائج ولقد
حققت أو حتقق كلها إن شاء هللا ،وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري
البالد والعباد ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

فألننا نستحضر ما نتج عن هذا ،عن مثل هذه الثغرة يف القانون
السابق ،يعين ،املرسوم امللكي مبثابة قانون سنة  7822حيث
انقلبت حياة بعض اجملندين  ،بل كثري من جند من اجملندين اآلتني
من القطاع اخلاص بصفة خاصة رأسا على عقب ،يعين ،جراء

السيد الرئيس:

فقدان أوضاعهم املهنية بعد أن انقضت اخلدمة العسكرية ،وهذا
جاء كان إبختالف ما اعتمدته احلكومة ابلنسبة ملوظفي وأعوان
الدولة واجلماعات الرتابية ومستخدمي املؤسسات واملقاوالت

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة مىن أشريط ابسم
الفريق األصالة واملعاصرة.

العمومية وابقي اهليئات اخلاضعة ألحكام القانون رقم  28املتعلق
ابملراقبة املالية للدولة على املنشآت واهليئات األخرى ،حيث
نصت املادة  74من قانون من مشروع القانون صراحة وبكل
وضوح على أهنم حيتفظون يف إطارهم وإبدارهتم األصلية جبميع

النائبة السيدة مىن أشريط:
شكرا السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،

حقوقهم ،ال سيما احلق يف الرتقية والتقاعد واألجرة واحلماية
اإلجتماعية ،فإذن ،يعين ،املغاربة هم سواسية أمام القانون هلم
نفس احلقوق ،هلم نفس الواجبات ،وابلتايل يعين من حق القطاع
اخلاص أن حيظى مبثل هذه احلقوق.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتدخل ابسم فريق األصالة واملعاصرة مبناسبة التصويت
على مشروع قانون رقم  44.72املتعلق ابخلدمة العسكرية ،وهي
مناسبة هامة ستمكننا من تقدمي وجهة نظران يف هذا املشروع

ولكن سجلنا كذلك أثناء النقاش يف اللجنة وهنا من هذه املنصة

النوعي داخل هذه اجللسة .يف البداية البد أن نستحضر السياق
الوطين الذي جاء فيه هذا املشروع ،حيث بالدان تواصل قطع
أشواط هامة على درب ترسيخ احلقوق واحلرايت وبناء قيم املواطنة
احلقة ،وتوطيد مؤسسات دستورية يف إطار دولة حديثة ترتكز

على أنكم يعين سوف أتخذون بعني اإلعتبار تلك احلاالت عند
اإلنتقاء.
إذن من جهة أخرى السيد الوزير ،يعين جيب على احلكومة أن
تعيي جيدا أن جل األهداف اليت حددها اخلطاب امللكي للخدمة

على إرساء دعائم جمتمع متضامن يتمتع فيه اجلميع ابألمن واحلرية
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السيدات والسادة النواب احملرتمون،

والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية كمقومات
للعيش الكرمي يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة .غري
أن هذا الرتاكم الذي نعتز بتحقيقه يف بالدان ،ال يعفينا من تسجيل
بعض اإلختالالت اجملتمعية اليت تعرتض طريقه ،واليت تتطلب املزيد
من التأثيث القانوين والتعبئة اجلماعية ملؤسسات الدولة واملسؤولني

لقد شكلت املناقشة العامة والتفصيلية هلذا املشروع داخل اللجنة
فرصة مواتية لتعزيز قناعتنا أبمهية هذا املشروع خاصة بعد احلوار
الشفاف والصريح الذي كان لنواب األمة مع السيد الوزير املكلف
إبدارة الدفاع الوطين والذي استطاع تبديد الكثري من املخاوف
ومأل العديد من مناطق البياض اليت كانت داخل هذا القانون،

احلكوميني والسياسيني والنقاابت واجملتمع املدين واألسرة ،بغاية
حتصني جمتمعنا من خمتلف اختالالت املواطنة احلقة تشريعيا
وتربواي.

وابلقدر الذي نعرب عن ارتياحنا اليوم من مضمون هذا القانون،
ابلقدر نفسه حنمل احلكومة مسؤولية القلق واملخاوف والفزع الذي
أحدثه هذا القانون وسط الشباب ووسط الرأي العام املغريب وذلك
نتيجة أزمة تواصل مع الرأي العام ليس يف مضمون هذا القانون

ويف هذا السياق ،أييت هذا القانون الذي نناقشه اليوم والذي نعتز
يف فريق األصالة واملعاصرة بكونه ترمجة فعلية لتوجيهات جاللة
امللك ،نصره هللا ،القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات
املسلحة ،إبعادة العمل مبنظومة اخلدمة العسكرية ،وكذلك تفعيال
ملقتضيات الدستور سواء املبادئ العامة الواردة يف تسطريه أو يف
بعض مقتضياته كالفصل  12الذي يفرض مسامهة كل املواطنات

وحده ،ولكن يف العديد من القضااي اجملتمعية اليت جعل ضعف
تواصل احلكومة بشأن قضااي بشأهنا قضااي توترات واحتقان
اجتماعي مل يكن ليحدث لو قامت احلكومة بدورها التواصلي
الفعال مع الرأي العام.

واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية اجتاه أي عدوان
أو هتديد.

ويف هذا السياق ،نثمن عاليا تصريح السيد الوزير بكون هذا
القانون مل أييت ليقفز على أي طرف أو مؤسسة دستورية كيفما
كانت يف جمال التأطري وتكوين الشباب ،وأنه جاء فقط لتساهم
املؤسسة العسكرية بدورها احملدود يف جمال أتطري الشباب ويف
الدينامية اليت تعرفها البالد ،منها االستعداد لتغيري النموذج

لذلك نعترب يف فريق األصالة واملعاصرة أن هذا القانون سيشكل
ال حمالة مقوما آخر من مقومات الرتبية على املواطنة ،ومسامهة
نوعية من املؤسسة العسكرية يف أتطري عدد هام من الشباب،
ابعتبار قضااي الشباب مسؤولية مجاعية تتطلب تضافر مجيع
اجلهود وسلك سبل خمتلفة تشريعيا وتربواي ،كما أنه من اإلجيابيات
القوية هلذا القانون هي أنه سيشكل كذلك جيشا احتياطيا ميكن

التنموي وتنويع املشاريع وفتح املزيد من األوراش اإلصالحية
والتنموية لبالدان ،مما جعل املؤسسة العسكرية تعتزم املسامهة يف
تكوين وأتهيل جزء من الشباب لتسهيل اندماجه اإلجتماعي

السيد الرئيس احملرتم،

واملهين ،هذا طبعا دون احلديث عن دورها الوطين اجلبار يف محاية
حوزة البالد ويف تقدمي العديد من اخلدمات اإلجتماعية اجلليلة
للمجتمع ولإلنسانية عامة داخل املغرب وخارجه ،وهي مناسبة
لنجدد التنويه واإلفتخار واإلشادة بقواتنا املسلحة امللكية والدرك

اإلستفادة من جتربته واللجوء إىل خدماته يف أي وقت للدفاع عن
حوزة وطننا والتصدي لكل املخاطر األمنية والطبيعية اليت قد
يتعرض هلا.

امللكي واألمن الوطين والقوات املساعدة والوقاية املدنية على كل
ما يبذلوه حلماية أمن الوطن وضمان إستقراره.

السيد الوزير احملرتم،
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إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نسجل ابعتزاز إعالن السيد الوزير

السياق تقدمنا ب 71تعديال على هذا املشروع داخل اللجنة،

عن الكثري من التعهدات واإللتزامات املرتبطة بتطبيق هذا القانون
واليت من شأهنا تيسري تنفيذ هذا القانون وحتقيق مقاصده العليا،
كما نعرب عن ارتياحنا كذلك ابلتزام ترك حرية اإلختيار يف أداء
اخلدمة العسكرية ابلنسبة لعدد من فئات اجملتمع ،وال سيما فئة

كان اهلدف منها هو السعي ما أمكن لتحقيق قانون جيد متكامل
يؤكد على ما يلي:
أوال-ضرورة وضع منوذج مغريب خالص للخدمة العسكرية

يستقرب التجارب العاملية ويستفيد من تطوراهتا لكنه يعتمد يف
التكوين على اخلصوصية املغربية اخلامسة اليت أتخذ بعني اإلعتبار

الشاابت ومراعة خلصوصيتهن وخصوصية اجملتمع املغريب وكذلك
األمر ابلنسبة ألبناء اجلالية املغربية ابخلارج وذلك بسبب وضعهم
ومركزهم القانوين يف دول املهجر وهو استثناء نثمنه عاليا ،ونؤكد

األوضاع اإلجتماعية املغربية والثقافية واحلضارة املغربية املتعددة
الروافد.

على صوابية اعتماده واألكيد سيرتك أثر اإلرتياح يف نفسية العديد
من األسرة داخل اجملتمع .من جهة أخرى ومن موقع جعل هذا
املشروع أكثر جناعة سعينا يف فريق األصالة واملعاصرة كمعارضة
بناءة أثناء مناقشة هذا املشروع داخل اللجنة إىل جتويده وتطويره
يف إنفتاح اتم على الرتاكمات والتجارب الدولية يف هذا الباب.

اثنيا-دعوة احلكومة وإدارة الدفاع الوطين إىل اختاذ كافة التدابري

اللوجيستيكية واإلجرائية الكفيلة ابستقبال اجملندين يف ظروف
مواتية ،وذلك قبل شهر شتنرب القادم حيث من املتوقع استقبال
أول فوج يف هذه اخلدمة كما جاء على لسانكم السيد الوزير.

اثلثا-دعوة احلكومة أثناء تطبيق هذا القانون إىل حتقيق قدر كبري

ويف هذا السياق ،اعتربان يف فريق األصالة واملعاصرة أن موضوع

من املساواة بني مجيع أبناء الوطن ميسوريه وفقرائه وجعل اإلشرتاك
يف الوطن واملواطنة قيمة متساوية بني اجلميع ومن مت السعي إىل
حتقيق تلك األهداف السامية اليت عرب عنها صاحب اجلاللة،

اخلدمة العسكرية أو التجنيد اإلجباري أو اإلختياري من القضااي
واإلشكالية الكونية اليت عاشتها العديد من دول املعمور منذ
قرون ،ال سيما عندما حتولت اخلدمة العسكرية من اإلختيارية إىل

مبناسبة افتتاح الدورة الربملانية احلالية ،حني أكد جاللته على أن
"مجيع املغاربة معنيني دون استثناء سواسية يف أداء اخلدمة
العسكرية وذلك مبختلف فئاهتم وانتماءاهتم اإلجتماعية
وشواهدهم ومستوايهتم التعليمية" انتهى كالم جاللة امللك ،نصره
هللا.

اإلجبارية حيث ظهرت آنذاك إشكاالت مرتبطة مبدى شرعية
وقانونية صرف هذه اخلدمة.
السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

رابعا-جندد اقرتاحنا أبن تكون األسبقية يف أفواج اخلدمة العسكرية

إن استقراءان للتجارب الدولية وللسياق التارخيي للحقوق والقانوين

للراغبني واملتطوعني يف آداء اخلدمة أوال قبل اإلنتقال إىل اإلجبار،
وملا ال حىت التفكري يف حتفيزات للمتطوعني والسباقني األوائل إىل
عملية اخلدمة العسكرية كي نضمن تنفيذا سلسا هلذا القانون.

للخدمة العسكرية داخل اللجنة مل يكن ترف فكراي ،بل كان
مدخال لدراسة هذا القانون الذي بني أيدينا لوضع نص تشريعي
يؤسس خلدمة عسكرية دون أن يتناىف مع املواثيق الدولية
واإلجتهادات الفقهية والرتاكمات احلقوقية الدولية ،ويف هذا

خامسا-ال زلنا جندد دعوتنا للتقليص من مدة اخلدمة العسكرية
الواردة يف املشروع من  76شهر إىل  2أشهر وذلك للتخفيف
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السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

من التكلفة املالية وترشيد النفقات اجلبائية هلذه العملية ،وكذلك
ملنح فرصة ألكرب عدد من الشباب.

يف اخلتام ،ال يسعنا سوى التعبري جمددا عن تصويتنا اإلجيايب على
هذا املشروع الذي نتمىن أن حيظى ابلضماانت احلقوقية واستقراء

سادسا-يف إطار تطبيق هذه العملية بضماانت الشفافية الكافية

التجارب الدولية الكافية ،ألن املقاربة القانونية الضيقة يف هذا
الباب أثبتت حمدوديتها وجعلت من العديد من الدول السباقة يف
هذا اجملال تقوم اليوم إبجراء مراجعة وتعديالت كبرية على مستوى

فإننا نلح على ضرورة اعتماد قاعدة بياانت واضحة ومتاحة
للجميع ميكن من خالهلا اإلطالع بسهولة على كافة املعطيات
املتعلقة ابلعملية سواء على املستوى التعليمي للشباب اجملند أو
انتماءاهتم األسرية أو حىت موقعهم اإلجتماعي.

قوانيننا ،لذلك سوف نصوت بنعم على نص املشروع ،والسالم
عليكم.

سابعا-يف جمال العقوابت احلبسية املرتبطة بعملية التجنيد

السيد الرئيس:

اإلجباري ،فإننا ال زلنا نتمسك بضرورة ختفيض بعضها خاصة
ابلنسبة للذين مل يستجبوا هلذه اخلدمة حيث نطالب بتحديدها
يف ستة أشهر سجنا فقط وهي مدة نرى أهنا كافية لردع املتهربني

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن ابسم فريق التجمع الدستوري
للسيد النائب عبد هللا املسعودي.

من هذه العملية ،فال يعقل أن تكون اخلدمة العسكرية سنة هي
نفسها مدة السجن ابلنسبة لعدم امتثال بعض الفئات واليت قد
تكون هلا بعض األسباب القاهرة الغري الواردة يف نص القانون.

السيد الرئيس احملرتم،

اثمنا -لتحقيق ضماانت أكثر دعوان إىل جعل اإلستثناءات املؤقتة

السيد الوزير احملرتم،

النائب السيد عبد هللا املسعودي:

أو النهائية من أداء اخلدمة العسكرية اليت وردت داخل مضمون

أخوايت إخواين النواب احملرتمون،

هذا القانون بنفس القانون وليس بنص تنظيمي أو على األقل إذا
تعذر ذلك اشرتطنا من أجل تفادي تعطيل تطبيق هذا القانون
بسبب التأخر يف إصدار النصوص التنظيمية قد طالبنا جبعل
دخول هذا القانون حيز التطبيق متوقف على نشره ابجلريدة الرمسية

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة
مشروع القانون رقم  44.72املتعلق اخلدمة العسكرية ،وهي
مناسبة نغتنمها للتنويه أبفراد قواتنا املسلحة امللكية وابجملهودات
اجلبارة اليت تبذهلا يف الدفاع عن وحدتنا الرتابية ،والدود عن
حدودان الربية واجلوية والبحرية ،وأيضا الفرصة للتعبري عن مدى
تقديران واعتزازان ابلدور الكبري الذي تقوم هبذه القوات يف العديد

وكذلك نشر النصوص التنظيمية املكملة له ،فليس من املعقول أن
نستمر يف العبث التشريعي حيث الكثري من القوانني اليت انقشها
الربملان وصادق عليها تظل حبيسة الرفوف بسبب غياب صادقت
احلكومة على النصوص التنظيمية املتعلقة به.

من مناطق التوتر عرب مسامهاهتا يف عمليات حفظ السالم،
واإلشادة مبجهوداهتا يف خمتلف أشكال العمل التضامين الوطين
وتعبئتها بتوجيهات من صاحب اجلاللة امللك القائد األعلى

السيد الرئيس احملرتم،

للقوات املسلحة امللكية ملواجهة مضاعفة التقلبات املناخية من

السيد الوزير احملرتم،
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على خربة طويلة استمرت حلوايل  47سنة ،مما جيب معه استثمار

خالل فك العزلة عن املناطق اجلبلية ،وتقدمي املستشفيات امليدانية
العسكرية خدمات طبية لساكنة هذه املناطق.
السيد الرئيس ،إن اخلدمة العسكرية مؤسسة عرفتها مجيع اجليوش

هذه الرتاكم واإلستفادة منه عند تنزيل مشروع قانون اخلدمة
العسكرية.

العاملية ،والزال معموال هبا يف عدد من الدول األوروبية والعربية،
كما أن دوال أوروبية كثرية ابإلضافة إىل دول عربية عديدة عادت
للتجديد مبا يتالءم وخصوصيات كل دولة والغاايت اليت سطرت
من أجلها ،وهتدف هذه اخلدمة إىل إذكاء روح الوطنية لدى

السيد الرئيس احملرتم ،إننا يف فريق التجمع الدستوري ،وحنن نناقش
هذا املشروع ،نستحضر السياق الذي جاء فيه وأيضا النقاشات
اليت صاحبته ،فرغم كوننا بصدد دراسة مشروع قانون اخلدمة
العسكرية ،إال أننا أمام مشروع يسعى إىل بناء الشباب املغريب

الشباب ،يف إطار التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة ،كما تفتح
هلم فرص اإلندماج يف احلياة املهنية واإلجتماعية ،كما أن من شأن
هذه اخلدمة بناء جيش قوي قائم على اإلنضباط واحلزم والصرامة

واإلستثمار يف هذه الطاقات اهلائلة الغري املفعلة بشكل كاف،
ذلك أن التغريات اجملتمعية اليت يشهدها املغرب قد أفرزت انبثاق
الشباب كفاعل جديد له وزنه وأتثريه الكبري يف احلياة الوطنية،

والقوة والصرب ،وقادر على محاية الوطن واملواطن من كل
التهديدات ومواجهة كل التحدايت اإلقليمية والدولية ،فضال عن
عدد من املكتسبات منها بناء جيل جديد واثق ميتلك الشخصية
واملواطنة الصاحلة ،واحلفاظ على اهلوية الوطنية وتعميق روح املواطنة

ومن خالل تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحوالت الدميوغرافية
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية اليت تشمل الشباب ،وموقعهم
داخل اجملتمع جند أن هذه الفئات وحتديدا ما بني  71و 14سنة
ميثلون نسبة  %14من سكان املغرب ،هذه النسبة من الناحية

والتضحية وتعزيز الثقة واحرتام الذات ،ومؤسسات اخلدمة
العسكرية ليست جديدة على بالدان ،فقد سبق إحداثها مبوجب
مرسوم ملكي رقم  711.22الصادر بتاريخ  8يوليو 7822

العددية تعين  7711مليون شاب ،وقد كانت العناية امللكية
للشباب املغريب منذ اعتلئه العرش ،ابستحضار حتدايت احلاضر
ورهاانت املستقبل ،حيث ظلت قضااي هذه الفئة من اجملتمع

مبثابة قانون يتعلق إبحداث وتنظيم هذه اخلدمة وذلك من أجل
تكوين املواطن املغريب تكوينا أساسيا يستطيع معه القيام بواجب
الدفاع عن حوزة وطنه يف مجيع الظروف وبصورة فعالة وتكوينه
تكوينا ساميا ومهنيا من شأنه رفع مستواه اإلجتماعي وأتهيله
للمسامهة يف النمو اإلقتصادي للبالد ،عالوة على تقوية روح
اإلمتثال ومزااي اإلخالص واإلطار والتضحية يف سبيل القضااي اليت
اليت تتجاوز املصاحل الفردية إىل املصاحل العليا لألمة ،وقدم هذا

وتطلعاهتا حتظى ابهتمام وتفاعل جاللته ،عرب العديد من املبادرات
الشجاعة واخلالقة انطالقا من وعيه وإدراكه أبن الشباب ميثل ثروة
حقيقية وهو حمرك للتنمية ومن مت وجب العمل على أتهيله
الفعال يف احلياة الوطنية ،ومن هنا كانت دعوة
واخنراطه اإلجيايب و ّ
جاللته لبلورة سياسة جديدة مندجمة للشباب تقوم ابألساس على
التكوين والتشغيل ،قادرة على إجياد حلول واقعية ملشاكلهم
احلقيقية ،وأيضا الدعوة إلرساء العمل بنظام اخلدمة العسكرية من

املرسوم ساري املفعول إال أن مت إلغاءه ابلقانون رقم 42.12
حبذف اخلدمة العسكرية مبوجب الظهري الشريف الصادر يف 71
أبريل من سنة  ،6111وذلك بعدما ما شكلت هذه اخلدمة
خالل مدة سرايهنا جتربة مغربية رائدة ،وهو ما جيعل بالدان تتوفر

خالل حتديد هدفني جوهريني أساسيني هلذه اخلدمة ومها تقوية
روح اإلنتماء للوطن ،احلصول على تكوين وتدريب يفتح فرص
اإلندماج املهين واإلجتماعي أمام اجملندين الذين يربزون مؤهالهتم
وروح املسؤولية واإللتزام ،وإذا كان املشروع قد قوبل بشيء من
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ويف اخلتام ،فإننا يف فريق التجمع الدستوري سنصوت عليه
ابإلجياب والسالم عليكم ورمحة هللا.

التخوف من لدن قطاعات من الشباب املغريب ،وطرحت
خبصوصه جمموعة من التساؤالت ،فإن اخلطاب امللكي مبناسبة
افتتاح السنة التشريعية  6172جاء واضحا ومطمئنا ،حيث أكد
على نقطتني أساسيتني ومها مساواة اجلميع أمام اخلدمة العسكرية
وذلك مبختلف فئاهتم وانتماءاهتم اإلجتماعية وشواهدهم

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية للسيد النائب عمر عباسي.

ومستوايهتم التعليمية ،إن يف اخلدمة العسكرية هي فرصة للحصول
على تكوين وتدريب يفتح فرص اإلندماج املهين واإلجتماعي أمام
اجملندين ،الذين يربزون مؤهالهتم وروح املسؤولية واإللتزام.

النائب السيد عمر عباسي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الرئيس احملرتم،

السيد الرئيس،

ابلعودة ملضامني مشروع القانون جند أنه نص على جمموعة من
املقتضيات اهلامة ،فإىل جانب أنه جاء مستندا ألحكام الفصل
 12من الدستور الذي ينص على مسامهة كل من املواطنات

السيد الوزير،
السادة النواب والنائبات،

واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية جتاه أي عدوان أو
هتديد ،فإنه وابستثناء بعض الفئات يستفيدون اجملندون من أجر
وتعويضات معفاة من أي اقتطاع جبائي أو غريه ،وتتم تغطية

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية يف املناقشة العامة ملشروع القانون رقم  44.72يتعلق
ابخلدمة العسكرية ،وامسحوا يل ،السيد الرئيس ،أن أؤكد يف البداية
على اعتزازان الكبري يف حزب اإلستقالل ابلعناية امللكية السامية

احتجاجات اجملندين وفق نفس الشروط اجلارية على العسكريني،
ويستفيدون من اللباس والتغذية جماان أاي كانت رتبهم ،وتتم تغطية
األضرار اليت قد تلحق هبم خالل مدة اخلدمة العسكرية بتأمني
عن الوفاة والعجز على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريني.

اليت ما فتئ جاللة امللك ،يوليها للشباب املغريب وابملبادرات
النوعية اليت حرص على توجيه احلكومة للقيام هبا لفائدة الشباب
املغريب ،وهي أيضا فرصة للتعبري عن اعتزازان وافتخاران الدائمني
ابجليش امللكي مبختلف تشكيالته لألدوار الوطنية واإلنسانية
واإلجتماعية والتارخيية اليت يقوم هبا حتت قيادة جاللة امللك،
حفظه هللا ،القائد األعلى ،ورئيس أركان احلرب العامة للقوات
املسلحة امللكية.

السيد الرئيس احملرتم،
حنن يف فريقنا ،وبناء على تقدم ،نعترب أن هذا املشروع جاء
لتأسيس ملرحلة مهمة وأساسية تكرس لروح املواطنة واإلنضباط
والتضحية والوطنية من خالل التالزم بني احلقوق والواجبات،
وأتطري الشباب على قيم املواطنة وستنعكس هذه اخلدمة
العسكرية ابلتأكيد على تطلعات الشباب املغريب ،وتسهم بشكل
إجيايب يف إندماجهم داخل احلياة املهنية واإلجتماعية.

السيد الرئيس،
لقد اتبعنا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية بكثري من
اإلهتمام املسار التشريعي الذي قطعه هذا املشروع والنقاشات
اجملتمعية اليت واكبته ،وكان الفريق اإلستقاليل حاضرا يف خمتلف
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اإلخنراط يف الصمت حياله ،إن أزمة الثقة يف املؤسسات اليت جتتاح

مراحل دراسته داخل جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان،
ويهمنا اليوم التأكيد على املالحظات التالية:

العامل وجدت هلا مكاان يف صفوف الشباب املغريب ،الذي يتعي
عليه أيضا أن يكف عن اإلحساس ابإلحباط واليأس وأن يتشبث
ابألمل ،نعم إن السالح الشباب املغريب اليوم هواألمل األمل يف
وطن الكرامة واحلرية واملساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة
وحماربة الفساد ،األمل يف وطن يتسع إىل شبابه وال يعرض عنهم.

أوال -لقد أصدرت اللجنة التنفيذية حلزب االستقالل اليوم
الثالاثء  4شتنرب  ،6172بالغا هاما يف جانب أساسي منه
موضوع اخلدمة العسكرية وقد كنا احلزب الوحيد الذي عرب يف
حينه عن وجهة نظره من هذا املشروع ،حيث عربان بوضوح عن

رابعا -إنه حق ملن احملزن أن نرى احلكومة بكل مكوانهتا تصم

اخنراط حزب اإلستقالل يف كل املبادرات املواطنة اليت من شأهنا
تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإاناث ،يف صريورة البناء اجملتمعي
والتنموي لبالدان يف إطار يضمن التوازن بني احلقوق الثابتة
والواجبات امللزمة ،كما عربان أيضا أن على أن إقرار اخلدمة

آذاهنا عن اإلستماع إىل آراء الشباب املغريب ،ضدا على خطاب
ملكي واضح دعا إىل منوذج تنموي جديد قوامه سياسة عمومية
مندجمة للشباب ،إنه ملن احملزن أن نرى شبااب يف عمر الزهور يف
السجون ذنبهم الوحيد أهنم خرجوا يف شوارع احلسيمة وجرادة
تطالبني حبقوقهم الدستورية وحبقهم من ثروات بالهم.

العسكرية يف سياق التحول اجملتمعي احلايل الذي تعيشه بالدان
يقتضي من احلكومة جعل هذه اخلدمة املواطنة ضمن السياسة
املندجمة للشباب ،كما طالبنا حينها ويف ذات البالغ احلكومة

خامسا-لقد برهنت األحداث والوقائع عن تعلّق الشباب املغريب

دعوانها إىل استعجالية القيام مبجهود بيداغوجي وتواصلي حمكم
من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية ،اليت تقدم
اخلدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح
املبادرة واإلبداع والرتافع لدى الشباب.

بوطنهم وابلثوابت الدستورية للمملكة ،على الرغم من بعض
املمارسات الشاذة اليت تظل استثناءا ،وهم يف ذلك مستعدون

للخدمة العسكرية واخلدمة املدنية ولكل ما يقوي االنصهار الوطين
ويعضد اللحمة الوطنية ،بيد أهنم يف اآلن ذاته ومن خالل اإلعالم
ّ
البديل ومن خالل األهازيج املمزوجة ابآلمال واآلالم اليت

اثنيا-لقد كشف هذا املشروع والنقاش الذي واكبه القصور
التواصلي الكبري للحكومة ولقنوات القطب العمومي الذي مل
تواكبه ابلنقاش والتحليل ،ما فسح اجملال لإلعالم البديل كييقوم
هبذه الوظيفة أمام غياب اتم للحكومة ومؤسساهتا يف تنشيط
النقاش العمومي حول قضية شغلت الرأي العام وتناسلت حوهلا

يصدحون هبا يف مدرجات املالعب يريدون وطنا للجميع ،يريدون
مغرب املساواة والكرامة ،نعم يريدونه بذات اإلصرار والعزمية اليت
زرعها زرع بدرهتا اآلابء الوطنية إن الزعيم عالل الفاسي والشهيد
املهدي بن بركة والعالمة املختار السوسي واجملاهد حممد بن عبد

العديد من التساؤالت واالستفهامات ،ملاذا عودة اخلدمة
العسكرية؟ وملاذا اآلن؟

الكرمي اخلطايب وغريهم من أعالم األمة سيظلون نرباسا لنا مجيعا،
لقد كان طريق الوحدة اليت شيدت على عقيدة التطوع وليس
اإلجبار بسواعد الشباب درسا من التاريخ إىل احلاضر واملستقبل

اثلثا -إن التوجس والشك الذي قوبل به هذا املشروع لذى

كيف بنت السواعد شباب البالد؟ وكيف كانت حماضرات عالل
الفاسي واملهدي بن بركة أطاريح يف الوطنية والتضحية ونكران
الذات.

البعض يطرح بقوة أزمة الثقة اليت ال مينحها توايل األايم إال رسوخا،
وهو األمر الذي ما فتئ حزب االستقالل حيدر منه ومن مغبة
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النائبة السيدة ليلى أحكيم:

سابعا :إذا كان مشروع القانون هذا يندرج ضمن اببالواجبات وهو ما يتضح جبالء من إحالته على الفصل  18من
الدستور فإن اقرتان احلقوق ابلواجبات مبدأ دستوري اثبت يفرض
يف هذا املقام التأكيد على بعض احلقوق ،أوال احلق يف اإلحتجاج

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،

السلمي وحق الشباب يف تعليم ذي جودة واحلق يف الصحة واحلق
يف الشغل واحلق يف السكن الالئق ،بيد أننا يف الفريق اإلستقاليل
ويف حزب اإلستقالل ومع أتكيدان على حرية اإلحتجاج السلمي
نرفض وندين أي احتجاج يتجاوز سقف القانون والدستور أو

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي لإلدالء بوجهة نظران
خبصوص مناقشة مشروع قانون  44.72يتعلق ابخلدمة
العسكرية ،هذا املشروع الذي يعترب إحدى احملطات األساسية يف
اتريخ األمة املغربية اليت متيزت على مر العصور ابلتالحم والتآزر
والتضامن واإلستجابة التلقائية والالمشروطة لنداء الوطن  ،إن
مسامهة كل املواطنات واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته
الرتابية اجتاه أي عدوان أو هتديد يعترب التزاما دستوراي لكنه يعترب

يشكل مسا ابلثوابت الوطنية وابلشعور الوطين لألمة ،إننا على
قناعة راسخة أبن أهداف هذا املشروع ستظل صعبة املنال دون
حتول ثقايف كبري يعيد إىل شبابنا قيم العمل والتضحية واملبادرة
واإلخنراط  ،نعم حنن حباجة إىل تغيري ثقايف وذهين على مؤسسات

كذلك فرض عني على كل املغاربة املتشبعني بروح اإلنتماء للوطن
املتيمنني حبب وإبخالص لشعاره اخلالد هللا ،الوطن ،امللك ،إذا
كان هذا املشروع قد أتى يف مرحلة تكرس ثقافة الواجب فإنه أتى

التنشئة أن تقوم به ألن مواجهة التسطيح والعدمية واليأس
والتأييس والعزوف والعنف لن يتأتى فقط من خالل هذه املبادرات
النبيلة اليت ستظل على الرغم من أمهيتها ونبلها قاصرة على إيقاف

كذلك يف فرتة تتميز بتكريس ثقافة احلق لفائدة الشباب ،واليت
جسدهتا األوراش اإلصالحية الكربى اليت هتم هذه الفئة ،وفق
توجيهات ملكية سامية ،من أجل النهوض أبوضاعها ،وما يزكي
ذلك اخلطب امللكية السامية العديدة اليت اهتمت ابلشباب

نزيف سوف نتابع مسارات تنزيل هذا املشروع وسنحرص على
قراءة مراسيم النصوص التنظيمية اليت أحال عليها وسوف نستمر
يف اإلستماع إىل الشباب املغريب يف املدن واحلواضر ويف كل
جهات البالد سوف نستمر يف أني على اللغة احملنطة ،سنستمر

السيما اخلطاب األخري مبناسبة الذكرى اخلامسة والستني لثورة
امللك والشعب ،حيث دعا عاهل البالد ،إىل إرساء رؤية مندجمة
للشباب من شأهنا النهوض أبوضاع هذه الفئة ومتكينها من تعليم
انفع وشغل جمدي وحياة كرمية.

يف قول احلقيقة وعطفا على كل هذه املالحظات وأخذا بعني
اإلعتبار النقاش العميق الذي دار ما بني احلكومة والربملان داخل
جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان فإننا سنصوت ابإلجياب
على مضامني هذا املشروع ،وشكرا السيد الرئيس.

سيدي الرئيس ،نعترب يف الفريق احلركي أن هذا املشروع الذي يعزز

السيد الرئيس:

قيم املواطنة ،وحس اإلنتماء نصا هاما وإجيابيا يف هذه املرحلة،
السيما يف ظل التحوالت الشاملة اليت يشهدها اجملتمع وبروز عدة
ظواهر أثرت بشكل سليب على بعض الشباب ،إذ أضحى عرضة
جملموعة من اإلحنرافات والسلوكات املنافية أحياان لروح املواطنة

شكرا للسيد النائب ،الكلمة اآلن للسيدة النائبة ليلى أحكيم
إبسم الفريق احلركي.

والثوابت واملقدسات الوطنية ،وعرضة كذلك لإلستغالل من قبل
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بعض اجملموعات العدمية والظالمية ،وصناع الفكر املتطرف،

تنزيل جمموعة من املالحظات ،كان بودان أن نراها متضمنة ضمن

سيدي الرئيس ،عالوة على ما تقدم فهذا املشروع الذي استمد
مرجعيته من مقتضيات الفصل  12من الدستور ،ويرتجم بشكل
ملموس اإلرادة امللكية السامية ،سيشكل ابلتأكيد آلية لرتسيخ
مبادئ اإلستقرار اجملتمعي وسيمكن من انتقاء الشباب من خمتلف

ذات مشروع القانون ،إال أن النقاش داخل اللجنة أفضى إىل احللة
احلالية للمشروع ،أتسيسا على ما سبق ،أتسيسا على ما سبق
ذكره ،نؤكد يف الفريق احلركي دعمنا هلذا املشروع ،وندعو احلكومة
إىل القيام حبملة للتعبئة والتحسيس أبهدافه ومضامينه فضال عن

شرائح اجملتمع ابختالف املناطق اليت ينحدرون منها ،وابختالف
مستوايهتم اإلجتماعية والتعليمية والثقافية ،من أجل اإلضطالع
بكل أدوار اليت تقوم هبا املؤسسات العسكرية يف إطار التشبث

أتطريه إعالميا لشرح فلسفة هذا النص وتوعية الشباب وأسرهم
بدور أمهية اخلدمة العسكرية للشباب وللوطن على حد سواء.
وال تفوتنا هذه الفرصة دون أن نقف وقفة إجالل وإكبار ألفراد
املؤسسة العسكرية جبميع مكوانهتا الربية والبحرية واجلوية والدرك
امللكي الساهرين على أمن وسالمة الوطن واملواطنني حتت القيادة

بثوابتها الوطنية الراسخة واإلسهام يف الدفاع عن الوطن ووحدته
الرتابية.
إن النقاش الذي رافق هذا املشروع والذي صاحبه أحياان بعض
التوجس والتخوف والتساؤل والتأمينات لدى قطاعات واسعة من
الشباب املغريب عرب شبكات التواصل اإلجتماعي واإلعالم ،يعترب
نقاشا طبيعيا يف املرحلة احلالية ،لكن ما ينبغي الرتكيز عليه هو

الرشيدة لقائدها األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات
املسلحة امللكية ،كما نشيد ابألدوار األساسية اليت تقوم هبا
القوات املسلحة امللكية اليت تتحلى ابإلحرتافية والشجاعة وقيم
العطاء والتضحية يف كل اجملاالت وامليادين على املستوى الوطين

إعادة اعتماد اخلدمة العسكرية يف بالدان ،ال ميكن أن يكون مسار
ختوف أو توجس ،ألنه يتضمن كل الضماانت املبددة هلذه
التخوفات حتت سقف دستور اململكة الذي يؤمن كل هذه

والدويل ،كما حنيي هبذه املناسبة نساء ورجال األمن الوطين وأفراد
القوات املساعدة والوقاية املدنية واإلدارة الرتابية وكل الساهرين
على محاية الوطن حتت القيادة السامية والعناية الوارفة ملوالان

الضماانت ،وحتت الرعاية السامية ،لصاحب اجلاللة ،القائد
األعلى للقوات املسلحة امللكية ،وضامن كل احلقوق واحلرايت
واملساواة بني مجيع املغاربة.

صاحب اجلاللة ،امللك حممد السادس ،نصره هللا وأيده ،والسالم
عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

وامسحوا يل حضرات السيدات والسادة ،أن أتقدم جبزيل الشكر
للسيد الوزير الذي تفاعل إجيااب مع مالحظة الفريق احلركي داخل

شكرا للسيدة النائبة ،اآلن إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيدة
النائبة أمينة الطاليب.

اللجنة ،خبصوص املادة األوىل املتعلقة مبنح إعفاءات مؤقتة املؤقت
ثالثني أو هنائية طبقا للكيفيات احملددة بنص تنظيمي ،والسيما
ما يتعلق ابلزواج ابلنسبة للمرأة ،حيث الحظنا أبن هذا اإلعفاء
قد يكون من موجبات تشجيع زواج القاصرات ،لكنه وعد

النائبة السيدة أمينة الطاليب:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرئيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،

مشكور أبخذ هبذا األمر بعني اإلعتبار أثناء التطبيق ،ومتكني املرأة
عموما من نوع من التمييز اإلجيايب ،ولو أن طموحنا كان أكرب يف

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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إبسم الفريق اإلشرتاكي يشرفين أن أتناول الكلمة يف إطار مناقشة

املعنيني سواسية يف أداء اخلدمة العسكرية دون استثناء وذلك

مشروع قانون رقم  44.72يتعلق ابخلدمة العسكرية مؤكدين يف
البداية على أن املغرب طيلة عقود عاش بلدا للتضامن والتماسك
اإلجتماعي والشعب املغريب كان كذلك مثاال للتضحية والتطوع
وخدمة الوطن ال أدل على ذلك من إستجابة شبابه عفواي بعد

مبختلف فئاهتم وانتماءاهتم االجتماعية وشواهدهم ومستوايهتم
التعليمية حيث أن التنزيل اإلجيايب والصحيح هلذه العناصر
سيجعل من اخلدمة العسكرية ورشا حقيقيا إلذكاء روح الوطنية
لدى الشباب وإبراز مؤهالهتم بشكل يضمن اندماجهم املهين

خروج املعمر لنداء بناء طريق الوحدة وإستجابة الشعب املغريب
قاطبة نساءا ورجاال لنداء املسرية اخلضراء ،والتفافه ودفاعه
املستميت عن قضاايه الوطنية وهو ما ترجم يف دستور سنة

واإلجتماعي مستقبال ،وجيعل منها امتيازا للمجندين بدل أن
تصبح عائقا أمامهم يف وقت ما سواء اندجموا بعد ذلك يف احلياة
املهنية العسكرية أو املدنية.

 6177حيث يتحمل اجلميع كل قدر استطاعته التكاليف
العمومية احملدثة بقانون كما يتحمل بصفة تضامنية وبشكل
يتناسب مع الوسائل اليت يتوفرون عليها التكاليف اليت تتطلبها
تنمية البالد وكذا ممارسة احلقوق واحلرايت بروح املسؤولية واملواطنة
امللتزمة.

وعليه ،نرى يف الفريق اإلشرتاكي على أن برامج التكوين والتدريب
اليت سيخضع هلا اجملندون جيب أن تراعي النوع واجلودة وأن يتم
اختيارها بدقة تتماشى مع احلاجيات املهنية واجملتمعية من جهة،
ومع القدرات واملستوى العلمي للمجندين من جهة اثنية لتسهيل
مأمورية اإلندماج ومتكني الشباب من الرقي اإلجتماعي بناءا على
املهارات والقدرات اليت يكتسبوهنا خالل مدة اخلدمة العسكرية،

ويف نفس السياق الدستوري نص الفصل  12على أنه يساهم كل
املواطنات واملواطنني يف الدفاع عن الوطن ووحدته الرتابية اجتاه أي
عدوان أو هتديد وترمجة ملضامني هذا الفصل جاء مشروع القانون
هذا الذي نناقشه اليوم والذي تضمنه اخلطاب امللكي أمام أعضاء

كما نؤكد السيد الوزير على ضرورة تفعيل مبدأ املساواة عرب جعل
مجيع املغاربة املعنيني أبداء هذه اخلدمة بشكل يضمن التوازن
اجملايل بني األقاليم وفق املعطيات الدميغرافية املتوفرة يف كل إقليم

جملسي الربملان مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية
الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة يوم  76أكتوبر 6172والذي
أكد فيه على أن اخلدمة العسكرية تقوي روح اإلنتماء للوطن وأهنا
تساهم يف النهوض أبوضاع املواطنني وخاصة الشباب ومتكينهم

على حدة ،وابعتمادان هلذا املنهج السليم الذي أكد عليه جاللة
امللك ،يف خطابه السامي سنعمل على زرع الثقة لدى الشباب
ونشر ثقافة التنافس هبدف آداء اخلدمة العسكرية عكس األفكار
املغرضة اليت تدعي اإلنتقائية واستهداف األفراد والفئات بعينها
دون غريهم.

من املسامهة يف خدمة وطنهم كما تضمن خطاب جاللة امللك،
إجاابت صرحية على أسئلة كانت تشغل ابل الشباب منذ التداول
يف مشروع القانون خالل اجمللس الوزاري املنعقد يوم اإلثنني 61

وإننا يف الفريق اإلشرتاكي ،نؤكد على أن كل املبادرات اليت من
شأهنا تقوية روح اإلنتماء إىل الوطن بدءا من الرتبية على املواطنة
كنظام أساسي لتنمية الوعي بثنائية احلق والواجب وحب الوطن
والدفاع عنه وعن وحدته الرتابية هي حمط إمجاع وطين لن خنتلف

غشت  6172آملني يف الفريق اإلشرتاكي أن يتم تنزيلها بشكل
سليم ،ويتعلق األمر أوال ابحلصول على تكوين وتدريب يفتح
فرص اإلندماج املهين واإلجتماعي أمام اجملندين الذين يربزون
مؤهالهتم وروح املسؤولية واإللتزام ،مث اثنيا جبعل مجيع املغاربة

حوهلا ،وهذا يتقاطع كليا مع الربانمج واإلختيارات اليت نناضل من
أجلها لنعود إىل مغرب املواطنة.
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ويف األخري ،نشيد ابلتفاعل اإلجيايب للحكومة مع جمموعة من

ابخلدمة العسكرية ،ونغتنم هذه الفرصة لنجدد من خالهلا التحية

املقرتحات الرامية إىل جتويد النص وأخرى تستهدف ضمان
جمموعة من احلقوق أبرزها أنه خيول للمجندين احلق يف املشاركة
يف املبارايت اليت يعلن عنها خالل مدة اخلدمة العسكرية ،أما
خبصوص التعديل املتعلق بتوقيف عقد الشغل مؤقتا أثناء مدة

للقوات املسلحة امللكية وكل األجهزة األمنية حتت قيادة القائد
األعلى رئيس أركان احلرب العامة جاللة امللك ،حممد السادس،
نصره هللا ،على جمهوداهتا اليومية يف الدود عن حوزة الرتاب الوطين
وحفظ أمن وسالمة بالدان.

اخلدمة العسكرية والذي رفض من طرفكم ،السيد الوزير،
العتبارات تفهمناها داخل اللجنة فسنعمل كفريق اشرتاكي على
تقدمي مقرتح قانون يف املوضوع نتمىن أن تتفاعل معه احلكومة
بشكل استعجايل.

السيد الوزير احملرتم ،يكتسي مشروع القانون الذي بني أيدينا أمهية
خاصة ،ابعتبار السياق الذي جاء فيه واألهداف والغاايت اليت
يسعى إىل حتقيقها وما واكبه من نقاشات وتفاعالت نعتربها يف
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية صحية وإجيابية،

من جهة أخرى حنيي عاليا جتاوب احلكومة مع جمموعة من

السيد الوزير ،كما تعلمون يعين بداية النقاش حول مشروع القانون

التعديالت على أن تتضمنها النصوص التنظيمية متاشيا مع
املقتضيات الدستورية خاصة منها مسامهة كل املواطنات واملواطنني
يف الدفاع عن الوطن وأمهها أن تكون اخلدمة العسكرية لإلانث
بناءا على إعالن رغبتهم يف ذلك ،وقد أكدمت وهو ما أكدمت عليه

خلق جمموعة من النقاشات وجمموعة من اهلواجس لدى الشباب
بصفة خاصة ولدى املواطنات واملواطنني بصفة عامة ،ابعتبار
الدور الذي لعبه يف هذا اإلطار مواقع الثورة التكنولوجية ومواقع
التواصل اإلجتماعي من خالل تداول جمموعة من املعطيات ،يف
بعض األحيان مغلوطة ويف بعض األحيان غري دقيقة يف ظل

السيد الوزير اليوم يف هذه اجللسة يف كلمتكم وكذا على ترمجتها
يف إجراءات عملية أثناء تنزيل القانون ،لكل ذلك وبناءا على
النقاش الفعال داخل جلنة العدل والتشريع سنصوت ابإلجياب
على هذا املشروع ،وشكرا.

ضعف أو غياب خطة تواصلية من احلكومة استباقية لشرح
مضامني مشروع هذا القانون والغاايت من إخراجه يف هذا الوقت
وكذلك ظروف تنزيله،

السيد الرئيس:

السيد الوزير احملرتم ،نؤكد على تفاعلنا اإلجيايب مع مشروع هذا

شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة اآلن إبسم اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات.

القانون الذي مت إعداده تنفيذا لتعليمات صاحب اجلاللة وفق
مبادئ وغاايت الغرض منها أساسا إذكاءروح الوطنية لدى
الشباب ،يف إطار التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة عرب التطبيق
السليم للفصل  12من الدستور ،من خالل جتنيد الشباب

النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات:
شكرا السيد الرئيس،

وتعبئتهم ضمن جيش احتياطي يتم اللجوء إليه عند الضرورة
ملسامهة اجلميع على قدم املساواة يف الدفاع عن الوطن ووحدته
الرتابية اجتاه أي عدوان أو هتديد.

السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية التقدم واإلشرتاكية
يف إطار املناقشة العامة ملشروع القانون رقم  44.72املتعلق
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اخلدمة العسكرية ،وكذا تفاعلكم اإلجيايب مع مقرتح الرتشح

السيد الوزير ،حنيي املقاربة اليت أتسس عليها املشروع والقائمة

التلقائي ابلنسبة للنساء وكذا للجالية املغربية ابخلارج ،مع أتكيده
على أمهية نص هذا املشروع على حفاظ املوظفني بكافة حقوقهم
أثناء فرتة اخلدمة العسكرية ،مع أتكيدان على ضرورة اختاذ احلكومة
لإلجراءات والتدابري الالزمة يف التعاطي مع أجراء القطاع اخلاص
كذلك حلماية حقوقهم على غرار املوظفني.

على ثنائية احلقوق والواجبات ،ومتكني املدعوين إىل اخلدمة
العسكرية من احلماية الصحية واإلجتماعية وصيانة حقوقهم كاملة
أثناء مدة اخلدمة العسكرية ،وكذا أتهيلهم للمسامهة املواطنة يف
بناء وطنهم ،من خالل جمموعة من املعطيات اليت جاء هبا مشروع
القانون اليت نعتربها يف اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية مهمة
اليت تتجلى أساسا يف توفري تكوين متنوع يرتاوح بني ما هو معنوي
وقيمي ،لتقوية الروح الوطنية وروح اإلنتماء لدى شبابنا وتربيتهم

وأخريا ضرورة اعتماد خطة تواصلية وحتسيسية ملضامني مشروع
القانون الذي بني أيدينا لضمان اخنراط واسع وسلس لكافة
املواطنات واملواطنني يف تنزيله على أرض الواقع ،وشكرا السيد
الوزير.

على قيم التعايش وروح اإلنضباط والتحدي ،ابإلضافة إىل تكوين
اخلاضعني للخدمة العسكرية على املستوى املهين والتقين مبا يتالءم
ومؤهالهتم مما سيساهم ال حمالة يف تسهيل إندماجهم يف احلياة
املهنية واإلجتماعية بعد هناية مدة اخلدمة العسكرية ،خاصة وأننا

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة ،الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج.

اليوم أمام نسبة كبرية من الشباب الذين ال يشتغلون وال يتابعون
الدراسة وال يستفيدون من أي تكوين مهين ،الشيء الذي جيعلهم
يعيشون يف حالة من الفراغ الذي قد جيعلهم عرضة لسلك طريق

النائب السيد عمر بالفريج:
السالم عليكم،

االحنراف بشىت أنواعه ،الشيء الذي أكيد سيجعل فرتة اخلدمة
العسكرية فرصة لتوجيه طاقات ومؤهالت الشباب إىل ما خيدم
مصلحتهم ومصلحة وطنهم ،مع ضرورة أتكيدان على أن التعاطي
مع قضااي الشباب ابلرغم من أمهية مشروع القانون الذي بني

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
أوال وقبل كل شيء كنشكر مرة أخرى املغاربة اللي صوتو علينا
اللي فتحو لينا الفرصة ابش نتكلمو يف الربملان يف هذا املوضوع
املهم ،و حناولو نقنعو ممثلني األمة اللي كيمثلوا جزء آخر من
املواطنني مببادئنا وتصوران ،فهاذ املوضوع موضوع اخلدمة الوطنية

أيدينا تستدعي اعتماد احلكومة على مقاربة مشولية يف التعاطي
مع القضااي الشباب ،من خالل تيسري ولوجهم لتعليم ذي جودة
وحقهم يف الصحة والشغل لضمان اخنراطهم اإلجيايب يف احلياة
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية ببالدان ،واستثمارهذا الرأس
املال البشري املهم يف خدمة التنمية ببالدان واسرتجاع الثقة ثقة
الشباب يف مؤسسات الدولة من جديد وتقويتها ،ألن هذا هو
السبيل لتقوية روح انتمائهم لوطنهم.

واإلنتماء للوطن هو من املواضيع األساسية اللي كيبان لينا أبن
فيها إختالف ،اختالف على مفهوم الدولة ،على مفهوم الدولة
احلديثة ابلنسبة لينا يف فيدرالية اليسار الدميقراطي اإلنتماء للوطن
أمر حيوي وهيكلي ،فنريد تعزيز اإلنتماء للوطن ولكن انتماء
للوطن مبين على اإلرادة الشخصية واجلماعية ،وليس على اخلوف
أو على اخلضوع ،اإلنتماء للوطن مبين على حب الوطن واالفتخار

نثمن كذلك املقاربة اليت ستعتمدوهنا يف تنزيل هذا القانون من
خالل إعطاء األولوية للراغبني مبحض إرادهتم يف اإلستفادة من
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خبدمته خبدمة اجملتمع واملصلحة العامة وليس انتماءا مبين على

ننتظرو حىت لسن  78سنة عاد نزرعو الروح دايل الوطنية يف

اإلفرتاضية ،فبخصوص هاذ مشروع قانون قدمنا تعديالت مبنية
على هذه املبادئ ،ابلنسبة لينا اخلدمة الوطنية خصها تكون
اختيارية وليس إجبارية ،وكذلك اخلدمة الوطنية ما خصهاش تكون
عقوبة خصها تعترب خدمة نبيلة نشجعو هبا نشجعوالشباب،

املواطنني املغاربة؟ هاذي راه قبل من  pré-scolaireيعين من
التعليم القبل مدرسي يعين من اللي كيتزاد لواحد خصنا نعلموه
روح املواطنة  ،خصنا نزرعوها فيه من خالل تعليم جيد وهذا
املطلب األساسي دايلنا ،ما غنتسنّاوش حىت ل  78سنة ،وابلتايل

احنا كنأكدو على هاذ د التعديل دايلنا ابش تكون اخلدمة تكون
ولكن اختيارية ،شكرا.

وحنسسو الشباب اللي كينضمو ليها ،ونبيّنو ليهم كمجتمع
وكدولة أبن الدولة خصها تكون فخورة هبم وممتنة إلخالصهم،
هذا هو تصوران للخدمة الوطنية و كنتمناو يكون جتاوب إجيايب

السيد الرئيس:

من طرف احلكومة وممثلي األمة اآلخرين هبذه املبادئ اللي
كندافعو عليها ،وشكرا.

شكرا للسيد النائب ،الكلمة للسيد الوزير.
السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد الرئيس:

املكلفة إبدارة الدفاع الوطين:

شكرا السيد النائب ،منر اآلن إىل عملية التصويت املادة األوىل

شكرا السيد الرئيس،

ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني عمر بالفريج
ومصطفى شناوي ،الكلمة ألحد مقدمي هاذ التعديل ،تفضل
السيد النائب.

هذا التعديل غري غري مقبول ،اخلدمة حبال اللي فسرت يف يف
اللجنة هو وتنزيل للفصل  12من الدستور ،فالزم ما يكون إلزامي
دخلناها للمشروع ،وهاذ
ليين راه خذينا كاين املرونة الكافية اللي ّ
وّ
املرونة كاينة حىت يف النصوص التنظيمية ،إذن التعديل غري مقبول

النائب السيد مصطفى شناوي:
شكرا السيد الرئيس،

وهذا راه تنزيل واضح للفصل  12من الدستور ،شكرا السيد
الرئيس.

التعديل هذا كيف ما قال الرفيق عمر هو كيجي يف اجتاه كيصب
يف نفس اإلجتاه ،الطلب دايلنا تعديل أنه اخلدمة ما تكونش
إجبارية تكون اختيارية ملاذا ؟ ألن ما زلنا نطرح السؤال اللي

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير ،فقط ألتمس منكم عند اإلجابة أو أي تدخل
كالعادة مع تقليد الوقوف وخماطبة السيدات والسادة النواب
شكرا على تفهمك ،شكرا ،طيب السيد النائب مؤيد؟ ال أعتقد
أن هناك معارض ولكن ابختصار ما نكرروش السيد النائب إذا

كيطرحوه املغاربة وخصوصا الشباب ،سؤال كبري ملاذا اخلدمة
العسكرية اإلجبارية اليوم؟ السؤال الثاين عالش طرحنا اختيارية
هوإيال كان اهلدف األول كيفما جا على لسان السيد الوزير هو
الدفاع على وحدة الوطن ،فكلنا جمندون للدفاع على وطننا بدون
استثناء واحنا األولني كربملانيني قبل املواطنني اآلخرين ،اثنيا إيال
كان اهلدف اثين اللي جا على لسان السيد الوزير احملرتم هو إذكاء
روح وزرع روح املواطنة يف املغاربة ويف الشباب ،يف تقديركم غادي

امسحيت ما نكرروش النقاش اللي كان يف اللجنة ،تفضل رحبا
للوقت.
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النائب السيد عمر بالفريج:

املمتنعون :ال أحد

الّ جا على لسان السيد الوزير وهذا مهم جدا أبن غيكونوا ياله
 71111كيما جا يف الكلمة دايلو ،كنعرفو أبن كل فئة عمرية

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون501 :

يف املغرب فيه  211ألف فبالتايل غيكونو ياله  71111واحنا
عارفني أبن عدد كبري من املغاربة الشباب ابغيني يلتحقو ،فبالتايل
عالش يكون إلزامي وهو كاين ميكن مئات اآلالف اللي ابغيني

املعارضون2 :
املمتنعون :ال أحد

يلتحقو ابخلدمة العسكرية؟ هاذي املنطق هو نعطيو صورة حقيقية
ما نبينوش هلاذوك اللي ما ابغيينش يلتحقو أبهنا ميكن نفرضو
عليهم غدا هذا هو املفهوم ،كاين اليوم ما يكفي من الشباب اللي
ابغيني يلتحقو ابخلدمة العسكرية ،بداو بعدا غري هباذوك اللي

املادة  4ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة،
الكلمة ألحد للسيدة النائبة.
النائبة السيدة زهور الوهايب:
شكرا السيد الرئيس،

ابغيني وعاد شوفو إيال ما كانش كايف ما وصلناش ل 71111
عاد نشوفوندوزو ملرحلة أخرى ،شكرا.

السيد الوزير ،املادة  4حددت مدة مدة اخلدمة عسكرية يف سنة

السيد الرئيس:

حنن يف فريق األصالة املعاصرة نقرتح أن تقلص هاذ املدة إىل ستة
أشهر على اعتبار أننا سنفتح اجملال لفئات شابة عريضة أهنا
تنخرط أكثر ،زلئد أننا غنقللو التكاليف دايل اللي غتكون على
عاتق هاذ الوزارة ،وشكرا.

شكرا أعرض هاذ التعديل للتصويت:
املوافقون2 :
املعارضون501 :

السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

شكرا للسيدة النائبة ،السيد الوزير.

أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املوافقون501 :

املكلفة إبدارة الدفاع الوطين:

املعارضون2 :

شكرا السيد الرئيس،

املمتنعون :ال أحد

هاذ التعديل غري مقبول نظرا ألن املدة دايل  76شهرا هي املدة
املناسبة لتحقيق األهداف املتوخاة من اخلدمة العسكرية ،سواء

أعرض املادة  6للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

فيما خيص التكوين العسكري األساسي أو التكوينات يف خمتلف
اجملاالت املهنية املتوفرة لدى مصاحل القوات املسلحة امللكية،
شكرا.

املوافقون501 :
املعارضون2 :
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السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

شكرا للسيد الوزير ،أعرض التعديل للتصويت ،تفضلي مؤيدة؟
بطبيعة احلال.

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون501 :

النائبة السيدة زهور الوهايب:

املعارضون :ال أحد

السيد الرئيس نسحب التعديل.

املمتنعون2 :

السيد الرئيس:

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

سحب؟ فهذا أكرب تعاون ،أعرض التعديل للتصويت :املوافقون،
عفوا أنتما السيدالنائب أنتما بعاد وقراب ،معذرة يف نفس املادة
تعديل من السيدين النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي،
الكلمة للسيد النائب.

املمتنعون2 :

النائب السيد عمر بالفريج:

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

بسرعة هذه داخلة يف املنطق دايلنا ،احنا مع اخلدمة الوطنية مع،

املوافقون501 :

املوافقون501 :
املعارضون :ال أحد

ولكن قلنا فهاذ املنطق أبن اخلدمة الوطنية واخلدمة العسكرية
غيكون اختياري وهنا توسيع الفئة العمرية من أجل أن يتحمل
كل مواطن وكل مواطنة مسؤولية الدفاع ومحاية الوطن ،شكرا.

املعارضون :ال أحد
املمتنعون2 :
املادة  2ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني عمر بالفريج
ومصطفى شناوي ،الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

السيد الرئيس:
نفس الرد السيد الوزير ،هل هناك من يؤيد ومن يعارض؟ أعرض
هذا التعديل للتصويت:

النائب السيد عمر بالفريج:

املوافقون2 :

شكرا السيد الرئيس،

املعارضون501 :

هاذ التعديل اهلدف دايلنا هو نبينو إجيابية اخلدمة الوطنية واخلدمة
العسكرية فكنطالبو أحنا بتمييز إجيايب لصاحل من اختار القيام

املمتنعون :ال أحد

هباذ اخلدمة للدفاع عن الوطن ،سيساهم هاذ د التعديل يف إذكاء
روح املواطنة وحتفيز املواطنات واملواطنني على اإلقبال على اخلدمة
العسكرية ،فالتحفيزات اللي قدمنا مثال كنا يف الولوج للخدمة
الوظيفة العمومية ،وكذلك ملا ال احلكومة تفكر يف قانون املالية

أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون501 :
املعارضون 2:
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املمتنعون2 :

مقبل يف حتفيزات جبائية ،فهاد كاين الناس اللي كيأديوا هاد
اخلدمة ،وشكرا.

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون501 :

الكلمة للسيد الوزير.

املعارضون :ال أحد

السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املمتنعون2 :

املكلفة إبدارة الدفاع الوطين:

أعرض املادة  77للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

شكرا السيد الرئيس،

املوافقون501 :

هاد التعديل غري مقبول ألنه خمالف ملبدأ املساواة يف ولوج
الوظائف العمومية حسب اإلستحقاق املنصوص عليه يف الفصل

املعارضون :ال أحد
املمتنعون2 :

 17من الدستور وكذلك ال جمال للتحفيزات الضريبة يف القانون
دايل اخلدمة العسكرية هذا من اختصاص قانون املالية ،شكرا.

أعرض املادة  76للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

السيد الرئيس:

املوافقون501 :

أعرض التعديل للتصويت:

املعارضون :ال أحد

املوافقون2 :

املمتنعون2 :

املعارضون501 :

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون501 :

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون501 :

املمتنعون2 :

املعارضون2 :

أعرض املادة  74للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون ال أحد

املوافقون501 :

أعرض املادة  8للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :

املعارضون :ال أحد

املوافقون501 :

املمتنعون2 :

املعارضون :ال أحد
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املمتنعون :ال أحد

املادة  71ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني عمر
بالفريج ومصطفى شناوي .الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل
السيد النائب.

املادة  72ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة،
السيدة النائبة.

النائب السيد مصطفى شناوي:

النائبة السيدة زهور الوهايب:

شكرا السيد الرئيس،

نسحب هذا التعديل السيد الرئيس.

هو يف نفس اإلجتاه مادام اخلدمة تكون اختيارية بطبيعة احلال

السيد الرئيس:

جيب بسط كل العقوابت الزجرية وكذلك هاد شي املقتضيات
الزجرية تتعارض يف تقديران مع الغاايت املعلن عنها يف املواثيق
الدولية حلقوق اإلنسان ،شكرا.

شكرا للسيدة النائبة وللفريق املادة  72كذلك ورد بشأهنا تعديل
واحد من السيدين النائبني عمر بالفريج ومصطفى شناوي.
النائب السيد مصطفى شناوي:

السيد الرئيس:

نفس التفسري.

شكرا ،الكلمة للسيد الوزير.

السيد الرئيس:

السيد عبد اللطيف لوديي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

نفس ،..أعرض هاد التعديل للتصويت:

املكلفة إبدارة الدفاع الوطين:

املوافقون2 :

السيد الرئيس ،هاد التعديل غري مقبول ،ألنه سيفقد القانون ،إيال
قبلناه ،سيفقد إحدى اخلصائص املهمة له ،وهي اإللزام وضمان
التطبيق دايل القانون ،إذن املواد الزجرية الزم تكون يف القانون.

املعارضون501 :
املمتنعون :ال أحد

السيد الرئيس:

أعرض املادة  72للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.

شكرا للسيد الوزير ،أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون501 :

املوافقون2 :

املعارضون2 :

املعارضون501 :

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املادة  71ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني عمر
بالفريج ومصطفى شناوي الكلمة ألحد النواب.

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون501 :
املعارضون2 :
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النائب السيد عمر بالفريج:

املادة  78ورد بشأهنا تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة،
السيدة النائبة.

نفس التفسري.

النائبة السيدة زهور الوهايب:

السيد الرئيس:

نسحب التعديل.

أعرض التعديل للتصويت نفس التعقيب السيد الوزير.

السيد الرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

تيخصنا منشيو أكثر من املناصفة ابش التعديالت تساعد على
ربح الوقت ،الوقت الربملاين.

املوافقون2 :
املعارضون501 :

أعرض املادة  78للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون501 :

أعرض املادة  71للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون501 :

املمتنعون2 :

املعارضون2 :

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون501 :

املادة  72ورد بشأهنا تعديل واحد من السيدين النائبني عمر
بالفريج ومصطفى الشناوي ،نفس التفسري السيد الوزير.

املعارضون2 :
املمتنعون :ال أحد

أعرض هذا التعديل للتصويت:

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  11.58يتعلق

املوافقون2 :

ابخلدمة العسكرية.

املعارضون501 :

شكرا للسيد الوزير وشكرا للسيدات والسادة النواب.

املمتنعون ال أحد
أعرضها املادة  72للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون 501
املعارضون 2
املمتنعون ال أحد
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