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اث. وهو أيضا حص�ض أ�ج



5

مقدمةمقدمة

وع قانون  لس الوزاري عىل م�ش ي 20 غشت 2018، الذي يصادف ذكرى ثورة امللك والشعب، صادق املج
ض

�

را،  دمة 12 �ش ض 19 و25 سنة، وتستغرق مدة احلض اوح أمعارمه ب�ي ض ت�ت بة الذ�ي دمة العسكرية الإجبارية عىل املغار احلض

ض حقوقا  وع القانون قد منح لملجند�ي ي املرسوم امللكي لسنة 1965. وإذا اكن م�ش
ض

ا � ي اكن معمول �ج
را ال�ت بدل 18 �ش

ي، أي إماكنية  ي الستناكف الضم�ي
ض

جرة، والتعويضات، والتغطية الصحية، إل أنه مل ينص عىل احلق �
أ
مثل ال

. ي
ض ألزهمم بواجبات؛ عىل رأ�ا حفظ و�اية أرسار الدفاع الوط�ض ي ح�ي

ض
ية، � �ي سباب �ض

أ
رفض التجنيد ل

ض  ي املغرب ب�ي
ض

وع القانون جدل واسعا � ر م�ش اية غشت 2018، أ�ش ي �ض
ض

عالن عنه من قبل احلكومة � ومنذ الإ

عيا  م اج�ت ض الشباب وإدما�ج جة أن التجنيد الإجباري قد يكون أحد املداخل املمكنة لتحص�ي من يؤيدونه؛ �ج

ويض الشباب. وإذا اكن  ض و�ت جة أنه قد يكون وسيلت للتدج�ي ض من يعارضونه �ج م، وب�ي ض الروح الوطنية لد�ي وتعز�ي

معيات  موعات شبابية وبعض احلج ملانية، أغلبية ومعارضة، فقد عارضته حمج ي بدمع الفرق ال�ج
هذا القانون قد ح�ض

ض خرجوا لالحتجاج  ت الذ�ي اس(، إضافة إىل تالميذ الثانو�ي ل�ت ضية )الإ احلقوقية، ونوادي مشجعي الفرق الر�ي

�ج 2018.
ض

ر نو� خالل �ش

ي 
لس الوط�ض وع القانون عىل املج ا، إحاهلت م�ش اع أعضا�أ �ج إ يع �ج نة العدل والت�ش ض املواقف، قررت حلج ونتيجة لتبا�ي

، بيد أن مكتب  بداء الرأي وتوسيع النقاش العمومي ، لإ ي
عي والبي�أ

لس القتصادي والج�ت نسان واملج حلقوق الإ

سة امللك،  �أ لس الوزاري �ج ي املج
ض

وع صودق عليه � جة أن امل�ش يع �ج نة العدل والت�ش لس النواب رفض قرار حلج حمج

ال املفوظ لمللك، عىل خالف ما جرى به العمل مع  ن املج ب أن تظل �ض ج ي إشارة إىل أن القضا�ي العسكرية �ي
ض

�

ت املمنوحة للعسكرية سنة 2012 وقانون القضاء العسكري سنة  �ض يش، مثل قانون ال�ض ص احلج ض ض أخرى �ت قوان�ي

وع القانون يوم 27 ديسم�ج 2018 بعد مناقشته من طرف  لس النواب عىل م�ش لسة العامة ملج 2014، وصادقت احلج

ملانية. الفرق ال�ج
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دمة العسكرية  ي دفعت املغرب إىل العودة إىل خيار احلض
لفيات ال�ت ي الدواعي واحلض

ض
اول هذه الورقة البحث �

ت
�

يار. ي تواجه هذا احلض
ت املمكنة واملتملت ال�ت ية، والتحد�ي الإجبار

دواعي القرار وخلفياته

دمة  ك�ش عىل تطو�ي احلض ض أ ك�ي ية، وال�ت دمة العسكرية الإجبار و التخىلي عن احلض
ض

ة توجه عاملي �
ش
بشلك عام، �

اد 
ت

ي ال�
ض

و 24 دوهلت �
ض

لت � ض ، �ت ي
اية التسعينيات من القرن املا�ض نذ �ض

ض
افية. � الطوعية من أجل جيوش همنية واح�ت

ملقابل،  بية ل زالت تعمل بنفس النظام]1[. �ج  أور
ت

جبارية، عملا أن 15 دوهل دمة العسكرية الإ
ض

ورو�جي عن احل
أ

ال

ري نقاش معومي حول  ج دمة العسكرية، و�ي ي الرجوع إىل احلض
ض

ة تفكر � خ�ي
أ
بدأت بعض الدول خالل السنوات ال

ي مع  اتي�ج يوس�ت  ال�اع احلج
ت
ا تفا� سباب الظاهرة م�ض

أ
يطانيا وإيطاليا، عىل خلفية بعض ال ي لك من فرنسا و�ج

ض
ذلك �

نيد الشباب املهاجر من  ج
ت

رهابية، خاصة � ديدات الإ  ال�ت
ت
ة القرم سنة 2015، وكذا تفا� ي جز�ي

ض
روسيا منذ تدخلها �

اعات متطرفة. قبل �ج

أت قطر للتجنيد  ض حلج ي ح�ي
ض

يار مثل الكويت سنة 2017، � امك اختارت دول عربية إعادة العمل بنفس احلض

لتجنيد الطوعي للنساء  مارات سنة 2014. ف�ي مسحت السعودية �ج لنسبة لالإ ول مرة سنة 2013، وكذلك احلال �ج
أ
ل

، ل س�ي حصار  ي لي�ج -احلض ي لي�ج ي ال�اع احلض
ض

يار، � ي خلفيات هذا احلض لي�ج ا�ي 2018. ويفّ�السياق احلض ي ف�ج
ض

ول مرة �
أ
ل

 
ت
هيك عن تفا� ان، �ض قليمي مع إ�ي ي اليمن، وال�اع الإ

ض
م � ض وحلفا�أ ماراتية-السعودية عىل احلوثي�ي قطر، واحلرب الإ

ض الروح الوطنية، وخلخلت  ي تعز�ي
ض

هداف فتتمثل �
أ
مارات وقطر والكويت]2[. أما ال ، خصوصا �ضي الإ لل الساك�ضي

ض
احل

ت  دف منع النقال�ج ، والذي أق�ي عىل أساس الفصل �ج ض ض واملدني�ي ض العسكري�ي النموذج التقليدي للعالقات ب�ي

نظمة السياسية]3[.
أ

ض ال
م�ي و�تأ

ية بعدة اعتبارات  دمة العسكرية الإجبار حلض رت السلطات قرار العودة إىل العمل �ج لنسبة لملغرب، فقد �ج �ج

بية  ، وال�ت ي ض ق�ي النضباط واملسؤولية لدى الشباب املغر�ج ء للوطن، وتعز�ي لعل من أمهها: أول، تقوية روح الن�ت

كد أن  ض أ كتو�ج 2018، ح�ي ر أ ي �ش
ض

ملان � ي افتتاح ال�ج
ض

طاب امللكي ذلك � ام املؤسسات. وقد فّصل احلض عىل اح�ت

ض وتدريب يفتح فرصا  كن من احلصول عىل تكو�ي
ت
ء للوطن. امك � دف إىل “تقوية روح الن�ت دمة العسكرية �ت احلض
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ض  نيا، تعز�ي �ش ام”]4[.  م، وروح املسؤولية والل�تض زون مؤهال�ت ي�ج ض 
الذ�ي ض 

ند�ي أمام املج عي  امله�ضي والج�ت ندماج  لالإ

 ، ي
هوية واملناطقية )ري�ض ضعات احلج ي ظل تصاعد ال�ض

ض
ي الصاعد، � عي وسط الشباب املغر�ج

سك والندماج الج�ت ال�ت

ا  �ت ا�ج الدوهلت عىل حمج رص 
ت

ي �
ال�ت املذهبية  ضعات  ال�ض ا  …(، ور�ج ي

أمازيعض  ، ي ثنية )عر�ج الإ ضعات  ..(، وال�ض حصراوي، 

اف  ض والح�ت لزامي قناة للرفع من مستوى التكو�ي لثا، استعمال التجنيد الإ ستمرار من خالل السياسة الدينية. �ش �ج

ي 
ض

م � دمة عن طريق توظي�ض ض من احلض ت إعادة تدو�ي املستفيد�ي
ت
منية، خصوصا إذا �

أ
زة ال �ج

أ
تلف ال ي حمض

ض
واملهنية �

ي 
ض

يش � طة والقوات املساعدة والوقاية املدينة وإدارة السجون. رابعا، إ�ام احلج خرى مثل ال�ش
أ
منية ال

أ
زة ال �ج

أ
ال

. ي
ي والتق�ض

ض امله�ض دمة العسكرية عىل التكو�ي ض خالل مدة احلض ك�ي هيل وتشغيل الشباب العاطل، خصوصا إذا �ت ال�ت
أ �ت

يل عىل أسباب 
ت

دمة العسكرية الجبارية � ي احلقيقة، فإن النظرة املعمقة لدوافع إعادة العمل بنظام احلض
ض

�

نح مع�ض أقوى  تلفة؛ فبناء قوة احتياط عسكرية ل تبدو أولوية ملحة لملغرب، ومن هنا فالسياق الداخىلي قد �ي حمض

أ للرأي العام خالل  عالن عنه بشلك مفا�ج ، و�ت الإ مج احلكومي �ض ي ال�ج
ض

وع القانون، الذي مل يكن مدرجا � مل�ش

ي انطلقت 
حتجاجات الريف ال�ت ي واسع، ارتبط أول �ج حتقان شع�ج ي 2017 و2018 �ج

ضت سن�ت �ي
ت
صيف 2018. لقد �

ي ينا�ي 2018. وقد تعاملت السلطات مع هذه الحتجاجات 
ض

كتو�ج 2016، �ش احتجاجات جرادة � اية أ منذ �ض

مكة  وط املا ا فاقدة ل�ش �ض
أ
ا عدد من هيئات حقوق النسان �ج لعنف والعتقالت، �ش حماامكت للنشطاء، رأت ف�ي �ج

ض ملقاطعة  لف من املواطن�ي
آ
كنت �لت املقاطعة القتصادية من تعبئة مئات ال

ت
يل 2018، � ي أ�ج

ض
 ]5[. و�

ت
العادهل

ي من 2018 فقد تنامت ظاهرة الحتجاجات داخل املالعب من 
ة، أما خالل النصف الثا�ض اكت كب�ي ثالث رسش

اس”. ل�ت طرف نوادي “الإ

ن الناحية السياسية، 
ض

عية أساسا. � من هنا تبدو الدوافع الرئيسية وراء هذا القرار ذات طبيعة سياسية واج�ت

وذجا 
ض
. ويشلك حراك الريف � ي ُيعت�ج الشباب وقودها الرئيسي

عية، ال�ت ي ظل تنامي الحتجاجات الج�ت
ض

أ�ت القرار �

عية،  لكرامة والعداهلت الج�ت سباب تتعلق �ج
أ
ي تندلع ل

ا املغرب، وال�ت
ض

ي يعر�
ديد من الحتجاجات ال�ت للجيل احلج

اجع فيه دور اهليئات الوسيطة  ي الوقت الذي �ت
ض

أ واملرض، � عي دور املع�ج
ا وسائل التواصل الج�ت وتلعب ف�ي

عية، فإن  ة الشارع”]6[. أما من الناحية الج�ت  �ضي موا�ج
ت

، ما جعل “الدوهل تمع مد�ضي ت وحمج من أحزاب ونقا�ج

تلف  علهم فئة غ�ي حمّصنة إزاء حمض ج ميش، ما �ي ا�ي للبطاهلت والفقر وال�ت
ض

حمرك هذه الحتجاجات من الشباب مه حص

، من  ي عي والبي�أي]7[، ظلت غالبية الشباب املغر�ج سب دراسة لملجلس القتصادي والج�ت منية. �ض
أ

ديدات ال ال�ت
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دته اململكة خالل  ض 15 و34 سنة، عىل “هامش النمو القتصادي املطرد الذي �ش اوح أمعارمه ما ب�ي ي ت�ت
الفئة ال�ت

م  ي املائة م�ض
ض

ض أن 50 � ي ح�ي
ض

ي املائة، �
ض

ي صفوف هاته الفئة بنسبة 20 �
ض

ة”. وتنت�ش البطاهلت � خ�ي
أ
السنوات الع�ش ال

ي الفئة نفهسا فقد انقطعت عن الدراسة.
جور زهيدة وغ�ي قارة، أما ثل�ش

أ
ي مناصب شغل �ج

ض
يعملون �

حتديات العودة إلى التجنيد

ية  دمة العسكرية الإجبار وع احلض وز مقاومة مل�ش هداف املعلنة، إل أنه اكن لفتا �ج
أ
وعية ال  من م�ش

ض
لرمع �ج

لس الوزاري، �ت  ي املج
ض

م بعد املصادقة عليه � سة أ�ي ي يوم 25 غشت 2018، أي �ض
عالنه. ف�ض وىل لإ

أ
منذ اللحظة ال

ا]8[:  دمة العسكرية لعدة أسباب م�ض
ض

دمة العسكرية” الذي دعا إىل رفض احل
ض

سيس “التجمع الشبا�جي ضد احل �تأ

ا مع القانون  ي �ت التعامل �ج
يعية ال�ت “عدم الوضوح التام من قبل احلكومة حول أهدافه احلقيقية”، و”ال�عة الت�ش

ي 
ض

، ول � ي مج انتخا�ج �ض ي أي �ج
ض

وع القانون ” مل يكن � ي الرفوف”. امك أن م�ش
ض

ك�ش أمهية ل زالت � ض أخرى أ الف قوان�ي ض �ج

ت منظمات حقوقية انتقادات  ، و�جّ ي ملان”. وإىل جانب التجمع الشبا�ج مج احلكومي الذي صّوت لصاحله ال�ج �ض ال�ج

 مع حرية الفكر والضم�ي 
ض

نسان أن مضامينه “تتنا� معية املغربية حلقوق الإ ت احلج وع القانون، فقد اعت�ج إىل م�ش

 ، ي ي القانون املغر�ج
ض

دمة العسكرية” � ي من احلض ي الستناكف الضم�ي
ض

حلق � اف �ج والوجدان”، ودعت إىل “الع�ت

نسانية”]9[. )..(، عىل أساس املعتقدات املذهبية أو الإ �ي �ي
ض �ض

يعية لملستنكف�ي ام بتوف�ي احلماية الت�ش و”الل�تض

اس” املوقف نفسه. فعىل سبيل املثال رفعت  ل�ت ضية أو ما يسم بـ”الإ لحقا ستتب�ض نوادي مشجعي الفرق الر�ي

ضية رافضة  ر نون�ج 2018، شعارات فوق املدرجات الر�ي ي �ش
ض

” مشجع فريق النادي القنيطري � اس حالهلت “إل�ت

اس” املغربية  ل�ت موعات “الإ ي سياق تنامي الحتجاجات وسط حمج
ض

للخدمة العسكرية]10[. وهو أسلوب أ�ت �

ة عىل 
ت

� موعات كقوة احتجاجية �ض زت تلك املج عية، حيث �ج ي وشعارات تنتقد غياب العداهلت الج�ت
بواسطة أغا�ض

سياسات احلكومة.

ر نون�ج 2018  ي �ش
ض

� )GMT+1( ”ضافية التالميذ ضد “الساعة الإ ت احتجاجات  ي السياق نفسه، ع�جّ
ض

و�

دافه  وع القانون، لس�ت  عىل ذلك رفع شعارات تنتقد م�ش
ّ

يار التجنيد الإجباري كذلك، دل عن موقف رافض حلض

لفية الثالثة، بدل توف�ي املدارس وإصالح التعل�ي]11[.
أ

الشباب ممن ولدوا �ضي مطلع ال
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ض 10 شتن�ج  وع القانون بتار�ي لس النواب إحاهلت م�ش تلفة، قرر مكتب حمج ونتيجة هلذه املقاومات من فئات حمض

تصة  ة هي املض خ�ي
أ
، عملا أن ال ي

ارجية والدفاع الوط�ض نة احلض نسان بدل حلج يع وحقوق الإ نة العدل والت�ش 2018 عىل حلج

وع القانون  ض م�ش طوة بكون مضام�ي لس هذه احلض ر مكتب املج ّ . وقد �ج ي
بدراسة لك ما يتعلق بقضا�ي الدفاع الوط�ض

اع  لإ�ج نسان �ج يع وحقوق الإ نة العدل والت�ش نية، قّرر أعضاء حلج ي خطوة �ش
ض

نسان. و� ال حقوق الإ تتقاطع بقوة مع حمج

بداء الرأي  ي لإ
عي والبي�أ

لس القتصادي والج�ت نسان واملج ي حلقوق الإ
لس الوط�ض وع القانون عىل املج إحاهلت م�ش

مه،  نح الفرصة الاكفية ل�ض
ُ
ن الرأي العام مل �ي

أ
وع القانون، ل جة توسيع النقاش العمومي حول م�ش واملشورة، �ج

نصات هل. قراطي الإ ي املنطق الد�ي
ويقت�ض

وع  ملانية إحاهلت م�ش لس النواب رفض قرار اللجنة ال�ج طوة مل تصل إىل مداها، إذ قرر مكتب حمج غ�ي أن هذه احلض

ي 
ض

ا � رات تمكن خلفيا�ت �ج ، �ج ي
عي والبي�أ

لس القتصادي والج�ت نسان واملج ي حلقوق الإ
لس الوط�ض القانون عىل املج

ال املفوظ لمللك. ويبدو أن هذا القرار مرتبط بعودة اهلدوء إىل  ن املج بقاء عىل القضا�ي العسكرية �ض ي الإ
ض

الرغبة �

الشارع، خصوصا بعد تواري الحتجاجات التالميذية]12[.

ي   قرار “التجمع املغر�ج
ض

دمة العسكرية، رمع ض عىل احلض ض�ي ملان ملطالب املع�ت لذلك، يبدو مستبعدا استجابة ال�ج

ى  يئات حقوقية وشبابية �ت ي ذلك �ج
ض

دمة العسكرية” تنظ�ي وقفة احتجاجية يوم 15 ينا�ي 2019، مسنودا � لرفض احلض

عية”،  حلرية والكرامة والعداهلت الج�ت ج للشباب امُلطالب �ج دف “الضبط املم�ض وع تس�ت أن املرامي احلقيقية لمل�ش

و”الزج به �ضي الثكنات العسكرية”]13[.
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خامتة

ت  �ض ملان، امك حصل مع قانون ال�ض وع القانون املث�ي للجدل داخل ال�ج ر�ي م�ش
ت
ي �

ض
يبدو أن احلكومة ماضية �

اض بعض اهليئات احلقوقية والشبابية. والرا�ج أن   من اع�ت
ض

لرمع ض سنة 2012، �ج ساسية املمنوحة للعسكري�ي
أ
ال

عية،  ي الحتجاجات الج�ت
ض

ض � ييد جزء من الشباب الناشط�ي
ت

ي �
ض

وع قد ينجح، عىل املدى املنظور، � هذا امل�ش

عية والقتصادية، ل س�ي مشلكهت بطاهلت  ت الج�ت لكن ذلك سيكون نسبيا وحمدود النطاق، عىل اعتبار أن التحد�ي

وع  رد قانون أو إجراء همما اكنت فعاليته. هلذا، من املستبعد عىل املدى البعيد أن ينجح م�ش ك�ج من حمج الشباب، أ

ن، 
آ
ي تعرض هلا ح�ت ال

ي امتصاص غضب الشباب العاطل واملهمش، ليس بسبب املقاومة ال�ت
ض

دمة العسكرية � احلض

اد حلول معيقة  ج ي إ�ي
لف، وهو ما يقت�ض

آ
ئات ال ض يلجون إىل سوق الشغل سنو�ي يقدرون �ج ن الشباب الذ�ي

أ
ولكن ل

ملعضلت إدماج الشباب.
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