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 زيارة استطالعية ميدانية تقريرعن 
 للحزام األمني باألقاليم الجنوبية

 

 عبد اللطيف اعمو             
 

لجنة الخارجية والحدود والدفاع اللجنتان البرلمانيتان بمجلسي البرلمان المغربي:  درت اب
لجنة الخارجية والدفاع الوطني و  بمجلس المستشارين الوطني والمناطق المغربية المحتلة

 ةزيار إلى تنظيمبمجلس النواب،  والشؤون اإلسالمية والمغاربة المقيمين بالخارج
مارس  6 إلى 4 منالفترة الممتدة خالل  ةالجنوبي باألقاليممني للحزام األ ةميداني ةاستطالعي

2020.. 

فعاليات اليوم األول بوصول الوفد البرلماني من مجلسي النواب والمستشارين إلى  انطلقت
من عالي في مستوى  ةوتنظيم برنامج الزياره فكان استقبال. بأكادير قيادة المنطقة الجنوبية

اللجنتين البرلمانيتين من االطالع على  أعضاءوالحرص على تمكين  ،والتنظيم ةالعناي
 . ةالجنوبي ةبالمنطق ةالملكي ةالمسلحلها القوات تبذ تيمجهودات الال

 

 

 

 ةالمذكور ةلمختلف المنجزات التي تحققت خالل المدالميدانية  ةوالمالمس ةومن خالل المشاهد
 موخالضباط وضباط الصف والجنود المرابطين في ت ، وااللتقاء معالمكانوالتنقل إلى عين 

تمكننا من مالمسة تطور النشاط العسكري للقوات المسلحة ، ةالجنوبي باألقاليم األمنيالحزام 
والمهام التي تضطلع بها. كما وعلى مختلف األدوار  ،سنة 40الملكية على مدى أزيد من 

 تهاتجهيزاالتكنولوجية ومستوى العلمية والمسنا مستوى تطور مواردها البشرية، ومؤهالتها 
 . وعتادها
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كلم، والذي يجسد المستوى  2400مراحل بناء الحزام األمني، الممتد على طول  ناكما تابع
ة الجنوبي ةالمنطقالرفيع الذي بلغته الهندسة العسكرية المغربية، بجانب االطالع على تنظيم 

 بشكل عام. 

 

 
 ( 1981 – 1974المرحلة األولى )



 

 

 (  2020 مارس 6 -4 )     زيارة وفد برلماني للمنطقة الجنوبية  | -عبد اللطيف أعمو  

 

3 

 
الراحل الحسن جاللة المغفور له من قبل  1974 سنة صيف ةالجنوبي ةمنطقالسست أتلقد 

بجانب  ،اسبانيا ةالمستعمر ةالتنسيق العسكري مع الدولبداية هو وكان الهدف منها   الثاني،
 .ةللمملك ةاالنتشار على طول الحدود الجنوبي

 
ووالء بين سكان  ةن هناك روابط بيعالذي أفضى إلى أ ة،العدل الدولي ةورغم صدور حكم محكم

 ةنشطأ ةمحاربآنذاك الوضع  ىفاقتض  كيانا وهميا ظهر حينها، لكن ة،العلويوالدولة الصحراء 
بوجود قبائل ة، التي كانت تتميز الجنوبي ةوحفظ السالم بالمنطق ةوبناء الخطوط الداخلي ،العصابات

 تنقل بين مناطق البالد ةمازيغيأو ةوهي قبائل عربي ،المواشي ةتربيالرعي وتعيش على الترحال و
للتبادل الثقافي كمجال  ،سوق كلميم ها فيوكان تجمع ،وال توجد حدود بين القبائل  ،بحرية

فقد  ة، ألهمية الروابط بين القبائل،الترابي ةدراكا من خصوم الوحدإو .ةرهوالتجاري وللمصا
 .وتحريض السكان على االنفصال ،الشباب على التمرد حاولوا تشجيع

 
راضي لأل ةالملكي ةقوات المسلحالل ودخ ةغدا 1975 ةعصابات سنوبدأ نشاط ال

استخدام لى إ التجهيز العسكري ثم تطورا، لغامأو ةخفيفة سلحأوكانت تستعمل   ،ةالمسترجع
، تملك دبابات ومدفعيات وصواريخ  إلى 1981 في سنة مرتطور األإلى أن   ،ةرشاشات ثقيل
، مع وانسحاب سريع  عمليات مباغتة حيث تميز الهجوم ب  زمور، كلتةالهجوم على تجسدت في 

 .على شكل حرب عصابات ة،حتماء وراء الحدود المجاوراال
 

وبعد انتشار المراقبين   خارج الحدود. إلى ةالمنطقبتمشيط حينها  ةالملكي ةوقامت القوات المسلح
 .متطورة ةسلحأ ءبجانب اقتنا  "المحررة"،تصفها ب   قطمنا إلىاألممين، رجعت هذه العصابات 

 
ربع  القوات المسلحة الملكية على ، وسيطرت هدافهاألم تحقق العصابات خالل هذه الفترة، 

 ة.ق الجنوبيطالمنا (4/5) خماسأ
 

 منيبناء الحزام األ ةمرحل
 

د حيث وظف الحزام األمني وقتها لص  ،1980 إلى 1975 ةولى  من سناأل ةالمرحل امتدت
 .وقصف المواقع واأللغامعصابات ال
 
مساحات التي يجب حمايتها ال ةشساع بسبب ةالملكي ةالقوات المسلح ةبمعانا  ةهذه الفتر تميزتو

 األسلحةالوحدات وتحديث  ةهيكل إعادةتمت ف .حرب العصاباتبإكراهات لمام وضعف اإل، 
 ةالملكي ةالمسلح اتفاستطاعت القو  النطاق، ةداء والقيام بعمليات واسعوالمعدات لتحسين األ

 ة،المباشر ةالمواجه ذتختفي وال تحبتعتمد الكر والفر، وحباط عمليات العصابات التي إ
 (1991 – 1980 ) ة:الثاني ةالمرحل

باعتماد  ،حرب العصاباتلمن وضع حد ت مكن  ،ةحاسم ةتميزت بوضع استراتيجي ةوهي مرحل
 أمني، حيث تم : على شكل حزام بتأمين جل األراضي، 1980 ةسن ذسلوب جديد ابتداء منأ
  أجدادناغرار ما كان يقوم به ، على مع بعضها البعض ةمتصلالقالع ة من السلسل تشييد 

 .القوافل ضد قطاع الطرق ةلحماي
 غرب مع إبعاد العصابات وعزلها-جنوب وشرق-محاور شمال  مينأوضع تصميم لت. 
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 وحدات الدعم ةلحماي ةحزمأد يتشي: 
  ةوامتد من وادي درع ، كيلومتر  550ول طعلى  1981تم تشييده سنة  : األولالحزام 

 الحمراء ةحوض الساقي إلى
 كلم لربط بوجدور  200ول طعلى  1982 ةشغاله منذ سنأانطلقت   :الحزام الثاني

   بالعيون،
 :لتأمين كيلومتر  30ول طعلى  1983 ةسن ةثاني ةفي مرحلامتدت األشغال  الحزام الثالث

 .ةجنوب السمار بوكراع و ةمنطق
 ضبة لحمادةهتأمين لتشمل  1984 ةسن هذه األشغالامتدت  :الحزام الرابع والخامس ،

 .كيلومتر الحقا 490كيلومتر ثم  270ول طعلى 
  لتأمين كلتة كلم 650ول طدفاعي على الحزام الشيد  1985 ةفي سن السادس: الحزام ،

 ة(العيون والداخل) .دريكة أمزمور 
 :كيلومتر  620ول طعلى ، الحزامهذا الجزء من يد ش 1987 ةفي سن الحزام السابع

 .لسيةطالواجهة األمين باقي ألت
 
 يةمحاور الطرقالمع باقي و ،الربط بين شمال المغرب وجنوبهاألمني اليوم الدفاعي يؤمن الحزام و

مع سدود  ةنقط دعم متصل ةسلسليتكون من  حزام أمني للدفاعوهو  .موريتانيا ةمع الجار
 .رد العصاباتطل يتسهل ةدفاعيوحدات  ، إضافة إلى للدفاع ةكافي ةسلحأب ةمعزز  ،ةترابي

 
 

 :ةالجنوبي ةتنظيم المنطق
 

 ةوقطاعات جوي ةعات بريامنها ثالث قط ،على شكل خمس قطاعات ةالجنوبي ةالمنطق تنظم
 .وحدة 150 إلىودعم تصل  إسنادتعززها وحدات و  ،ةكويرل إلىكادير أمن  متدت ة،وبحري

 
 ةمهام التجنيد والتكوين والحفاظ على معنويات الجنود )من صح كذلك ةالجنوبي ةالمنطق وتتولى

حيث قامت بتعاون مع إدارة   :ةطرقيالمسالك مهام تأمين الب كلفة ...( كما تتووعظ ديني ورياض
، لغم ألف 97تفجير اإلضافة إلى ذلك، بقامت بو .المسالكمن كيلومتر  2000 التجهيز بإنشاء

ة، مواصالت متطور ةشبك  هذا بجانب إحداث. من مخلفات الحرب المنطقة  تطهيرإضافة إلى 
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، والمطارداتوقساوة المناخ ول المسافات طمع رغم المعاناة و .تنصتالتكنولوجيا معززة ب
 .عاما من الصمود 45ول طعلى واضحتان في محيى الجنود عزيمة الصرار وفاإل
 
. السكان ءحصاإ ( لإلشراف علىمينورسو) ةمم المتحدتم نشر مراقبين لأل،  1991 ةمنذ سنو
الحكم الذاتي تحت  ةمبادربالمغرب قدم ت ،ستفتاءالا إجراء ة عنالمتحد األممعندما عجزت و

وخالل  .ةق الجنوبيطللمنا األولويةالتي منحت فيها و ة، مع بروز الجهوي ةخاص ة،المغربي ةالسياد
 600كما أنشأ ة. الملكي ةصالح عتاد القوات المسلحإهيل الجنود وأإعادة تكوين وتهذه الفترة، تم 

لسية،  للقيام بمهام جديدة، من ضمنها طاألوفي الواجهة  األمني،ول الحزام طمركز للمراقبة، على 
 .السلعوتهريب  سريةالهجرة الرهاب ور اإلطمواجهة مخا

 
أمنية في المنطقة مهام  إليه أضيفتالذي   الدفاعي الحالي،، أنشئ النظام  2004 ةمنذ سنو

ول الحدود الجنوبية طوالهجرة السرية على  تهريب الشيرا ةمحاربالجنوبية، ومن ضمنها 
مع الحجز على قوارب  ،مهاجر سري 20.234على خالل هذه المدة تم القبض  حيث  ،للمملكة

ق عمل طمن منا األلغام إزالة ، إضافة إلىهذا  .من المخدرات ةهام ، إضافة إلى كمياتمحركذات 
 اللحاقاتممرات تنظيم ، ووشركات شق الطرق  الكهرباء ق عمل مصالحطمناو ،سورقوات المينو
 ةالرياضي ةنديمين النقل البري والجوي لألأكما يتم ت ...نية بالمنطقة الجنوبية طالدولية والو

 .التي تزور المنطقة ةوالدولي ةنيطوللفعاليات الو
 

تعاون العسكري ار الطالقوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية في إنظمت من جهة أخرى، 
والتي مكنت من  األمريكية، ةمع الواليات المتحد اإلفريقي األسدومن ضمنها مناورات  ،دوليال

 .في محيط متعدد الجنسيات ،على التخطيط ةالملكي ةقدرات القوات المسلحتقوية 
 

 ، الرامية إلىحفظ السالم الدوليكما ساهمت القوات المسلحة الملكية في عمليات 
ة السعودي – ةغينيا االستوائي :من ضمنها ة،ق عديدطمنافي  األمن تبابواست ةالدفاع عن الحري

ار عمليات حفظ السالم، طفي إو ،...كود ديفوار - السينغال – والهرسك ةالبوسن-الصومال   -
 .الوسطى إفريقيا ةجمهوريب ةالملكي ةلقوات المسلحلوحدات  حالياتتواجد 

 )صباحا( 2020مارس  4 : األربعاء األولاليوم 

 زيارة المركز العسكري األول للطب والجراحة بأكادير
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الذي  ،كاديرأالعسكري بلمركب الطبي الجراحي بالمستشفى ل ةزيارب افتتحت الزيارة الميدانية
 يةالذي يعتبر في نظري نموذجا خاصا ومتميزا للمراكز الطباختصاصا، و 25يتوفر على 

 ةطره العاليأتنظيمه المحكم وترتيب مرافقه وببو ةالدق ةالفائقالمتطورة وبتجهيزاته  ة،حديثال
 .التكوين

 

العناية التي يحظى بها أفراد ويترجم  ة،الملكي ةيشرف القوات المسلحطبي رائد، مركز وهو 
 ،االهتمام والرعاية في قلبالمركزية  مكانته حتل الجنديي التيالقوات المسلحة الملكية، و

لخدمات في مجال اار متطور ورائد سفي م المؤسسة العسكرية ماجعن اند ةويعطي صور
جعل البرلمانيين يطمئنون هو ما و .المقدمة ألفراد القوات المسلحة الملكية وألسرهم الطبية

 على المستوى النوعي للخدمات االجتماعية المقدمة ألفراد القوات المسلحة الملكية. 

من إغناء ومكننا كبرلمانيين  ،متكامالغنيا ولقد كان ف  ،في جانبه الميداني ةأما برنامج الزيار
إدراك مدى ضرورة في النشاط البرلماني و ةالملكي ةالقوات المسلح ةمكان ، وتعزيزتصورنا

 .بها ةالعناي ةتقوي
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 ةفي الواجه ةالسمارة منطقزوال اليوم األول،  األولى،في محطته  وشمل برنامج الزيارة
زيارة نقطة الدعم التاسعة التابعة للفوج ب، األمنيتخوم الحزام في  ةقاليم الجنوبيلأل ةالشرقي

 ةقيادالمركز والتدخل  ةمجموع على أنشطةوالوقوف  السادس عشر لمشاة القطاع،
المسنا  حيثمع زيارة إلحدى مجموعات الدعم التكتيكي للواء السادس للمشاة،   الميداني،

القوات  ألفراد انخراط كاملوب  ،ةودقيق ةوطببمقاييس مض ة، والمنفذةبعناي  الخطط المهيئة
وجوههم عالمات  ، وفي حاورناهموالذين  ة،المرابطين بالمناطق المذكور ةالملكي ةالمسلح
 وحماية حدوده. البالد ةعن وحدوبتواجدهم في واجهة الدفاع واالفتخار بصدارتهم  ةالبشاش
مهمته بشكل كامل  ة: وكل يعرففي الموقع وفي الممارسوثبات  ةقدو ةنشاط وحيويوكلهم 
 .ودقيق

 

 2020مارس  5 لخميس: ا لثانيااليوم 

 الفرعي ألوسردزيارة للقطاع 
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التابع  األمنيلحزام ل ةالزياركانت بعد توقف بنادي الضباط بمدينة الداخلة،  وفي اليوم الثاني،
الرابعة عشرة التابعة للفوج األول الدعم  ةعند نقط ،وادي الذهبب دوسرالفرعي أل قطاعلل

المحمول  11السريع التابع للواء  لتدخلل ةمجموع ظةعند نشاط ويق لمشاة القطاع، حيث وقفنا
 .األمنيفي عمق الحزام تابعة للمدفعية الملكية  للمشاة، مع سرية تابعة لمجموعة مدرعات

 

تجهيزات على للوقوف  ة، عند زيارة مركز تكوين الجنود بأوسرد،لنا الفرصكما سنحت 
 .يابدنتقنيا و  هموإعدادلجنود  الخاص بتأهيل التكوين والتكوين المستمر امركب وموارد 
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 ةتوضيحي اتلقى عروضسواء بمنطقة السمارة أو بمنطقة أوسرد، ن، وخالل كل هذه الزيارات
بما  ،مختلف الضباط وضباط الصفيقدمها  ةرقام وتصاميم ومعطيات دقيقأببيانات ومعززة 

 ومختلف ة،و القتاليها من ة، الحربيةفي ذلك المعطيات عن مختلف التجهيزات اللوجيستيكي
 .لها باستمرار ةوالتجهيزات المرافق ةومتطلبات الصيان والتدابير ،العتاد أنواع

 

 

 ةأسئلعلى  ةجوب، من خالل األوتساؤالت كل هاته الزيارات حوارات ونقاشات تخللوت
، واإللمام بالمعطيات التقنية والتمكينؤكد التمكن ت طريقةوب ،تلقائيبشكل البرلمانيين 

عن حوزة  ة للدفاعالعسكري ةوالوظيف ةواالعتزاز بالمهم ةمن الثق ةعاليوالميدانية، بدرجة 
 .البالد

 اتــالصـــخ
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 :يمكن تسجيل ما يلي ة،االستطالعي ةمن الخالصات التي يمكن تسجيلها من خالل هذه الزيار

 بجميع  جنوبه إلىشمال المغرب من  ةالمغارب توحدقد الخضراء  ةذا كانت المسيرإ
استكمال رغبتهم في وعززت  ة،الترابي ةهم بالوحدتتشب توقو ،وبدون استثناء ،أطيافهم
تجسد  ة،ومنيع ةحصين ةداخلي ةوخلقت جبه ة،محتلالراضي ألما تبقى من اتحرير 
 ةالقوات المسلحن فإ  ،ةالترابي ةعلى استكمال الوحد ةالقوي ةواإلراد ة الثابتةالعزيم
المغاربة، واستجابت إلرادة الشعب في تأكيد وحدته حلم  تحقيقببقوة  أوفتة الملكي

 التخطيطو التفكيرعقود من  ةربعأعبر  ،بشكل قوي ةاإلرادوعززت هذه الترابية، 
 ةخطوضع و ةمنظوم ةمن خالل بلورو  ،التحديثو التطويرو التجهيزو هيلأالتو

والكيفيات  ،في الزمان والمكان ةوالمراحل الدقيق ةالمتعدد األبعادتعتمد  ةاستراتيجي
 ةالملكي ةوهو ما جعل القوات المسلح .ةهداف كل مرحلألتحقيق  ةالمتنوعوالطرق 

 وطني. ومصدر اعتزاز ةكل المغارب مفخرة

 جعلت المغرب ، ونجاعتها بعين المكان أهميتها ناتشعرسا التي ةاإلستراتيجي ةن الخطأ
في  الوطنيالتراب حصانة تضع  ،شمولي ذات طابعهي و ،من ثمارهااليوم ستفيد ي

 ةبشرفه وكرامته وعز، هااترهان في قلبالمغربي تجعل المواطن و ،هااتاهتمام عمق
  .نفسه
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التقليدية لمهام القوات المسلحة  ةوالوقائي ةوالحمائي ةجوانب الدفاعيال بجانبف

المهام المدنية، التي تجسد عدد من ب يتقوى الكالسيكيفاألداء العسكري  ،الملكية
 بتوفير الدعم في مجال ،ةالجوانب التنمويمساهمة القوات المسلحة الملكية في 

، وتعزيز شبكات االتصال ومد الطرق والتنقيب عن المياه، ةالتجهيزات والبنيات التحتي
ة فراد القوات المسلحألجنود واء يالبإوتوسيع االستفادة من الخدمات االجتماعية، 

جانب  إلى ة،الحاجيات المختلف ةوتلبي ةمن خالل الدعم والمساعد ،الآلزمة ةالعناي
 .ةالجنوبي األقاليم ةساكنمن شرائح المن مختلف   المواطنين ةمساعد

 

خالل العقود تجربتها  ةحصيللتكون قدوة، ب ةالملكي ةالقوات المسلح أهي ،كل ذلك
تكنولوجيا  ةدفاع في المجاالت المتطور ةلتكون قوو بفخر واعتزاز،وة، الماضي ةربعألا
جديدة، تؤكد مهام ووظائف القيام بو ة العابرة للحدود،المنظم ةالجريم ةمحاربفي و

دور قوي في  قواتنا المسلحة الملكيةصبح لأف  ،ةالتزامات المغرب الدوليوترسخ 
، وأضحت ةالمتطور ةالجريم ةوالتهريب ومحارب ة السريةوالهجر اإلرهاب ةمحارب

 . مصدرا للتوازن اإلقليمي والقاري

 

ضمن لتدخل خدمة المسار السلمي عبر العالم، بإرسال قوات لتجربتها في  تكما وضع
، وخصوصا على في مختلف نقط التوتر  ةالمتحد األمم ةلهيئ ةالتابع ةاألمميالقوات 

 .المستوى القاري

 

 كن تم ، ةالملكي ةالتي اعتمدتها القوات المسلح ةاالستراتيجي ةالخط  نه بفضل نجاحأ
 ةالدبلوماسي نتمك ،لإلقالع الدبلوماسي ةمتكامل ةعصري ةرساء منصإ المغرب من

 ةالهجوم واالستباقي ةمرحل إلىوربح الوقت  ةالمهادن ةمرحل ة من االنتقال منالرسمي
انطالقا من مقترح الحكم  ،التي قطعتها شواطاألصبحت حيث، أ ،ةالمبادراألخذ بزمام و

وربح عدد من المعارك والمواقع  نية،طة الووحدالكل خصوم  أمامالذاتي والصمود 
 .مميالحقل الدولي واألوالمكتسبات في 

 

 منه واستقراره أالبالد و ةفي الدفاع عن وحد ةالملكي ةنجزته القوات المسلحأن ما أ
وبالخصوص على المستوى القاري، باعتباره نموذجا ه دوليا، ى بدنموذجا يحتأضحى 

 .يدمج بين األمن واالستقرار والتنمية  وتحقيق االزدهار

 

 ةالرسمي ةالدبلوماسي ةدور في دعم ومساعد ةالملكي ةذا كان لمنجزات القوات المسلحإف 
من  ة،المصطنع في المنطق التوترنهاء إ ة في اتجاه الترابي ةفي درب الدفاع عن الوحد
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 ،زال على المحك ما ةالموازي ةدبلوماسيال  ن دورإف  ،ةصوم وحدتنا الترابيخرف ط
مجهود وهو ال  على المستوى الشعبي.وبالخصوص،  ،دجهلتطلب مزيدا من اوي

 ةتمثيليال ومن المؤسساتومن األحزاب السياسية،  المطلوب من هيئات المجتمع المدني
 .ةواسع ةمجتمعي ةستدعي تعبئوهو ما ي ة.وغرف مهني ةمن برلمان وجماعات ترابي

 
ة جأشها تنكسر كل طألن القوات المسلحة الملكية هي مفخرة كل المغاربة. وبهمتها وربا

ماع االنفصالية، وبتضحيات نسائها ورجالها، يظل المغرب بلدا مستقرا وآمنا، وبتجنيد طاأل

يده طمحب للسالم، وكمساهم في توأفرادها تتعزز مكانة المغرب بين باقي أمم العالم، كبلد 

 في مختلف بؤر التوتر واالضطراب قاريا ودوليا.

 

رف أفراد القوات المسلحة الملكية، على مدى طالجهد المبذول من كل هذا ونحن نستحضر 

قوات المسلحة لنستحضر كذلك ضرورة وواجب دعم اوالذي عاينا جزءا منه ميدانيا، عقود، 

 الضرورية لتيسير عملها.الملكية بكل الحاجيات 

 

"مواصلة الرفع ـ بـالبوا طأن ني، طمناقشة ميزانية الدفاع الو بمناسبةن، يلبرلمانيسبق لوقد 

نظير الخدمات التي تقوم بها والظروف  ،من أجور العسكريين، خاصة لدى الفئات الصغرى

وعلينا جميعا،  ". تستحق كل الثناء والتقدير "  الفئات  مـؤكدين أن تلك التي تعمل فيها"،

كما على الدولة، أن نوفر لهم، وألسرهم، الحماية الكاملة والرعاية الآلئقة، ونحسن ظروفهم 

 في الحال والمئال.
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نرى أن من الضروري توفير الدعم الآلئق والضروري ألننا ونجدد بالمناسبة هذا المطلب، 

إلى الرفع من في ذات الوقت،  داعين .. ألفراد القوات المسلحة الملكية، للرفع من معنوياتهم

المهام الجسام التي يقوم بها أفراد  بالنظر إلىني، طالميزانية المرصودة إلدارة الدفاع الو

 . ، وإلى الرهانات التكنولوجية واللوجيستية المطلوب رفعها مستقبالالقوات المسلحة الملكية

 

كبير، وما تقدمه من عطاء جميل ال  مع العلم أن ما تبذله القوات المسلحة الملكية من جهد

يمكن أن يقاس بجزاء مادي، مهما عظم مبلغه وارتفع أجره، ألن أهمية وقيمة اإلحساس 

 باألمن والطمأنينة ال تقاس بثمن.

 

هي وليدة يقظة دائمة ألفراد القوات المسلحة الملكية، ونتيجة حزم وإصرار  ةميزوأن هذه ال

في مواجهة الشدائد. وأن الواجب يحتم علينا أن نبادر إلى تحسين وضعية الجنود المرابطين 

 بتخوم البالد بقدر اإلمكان.

 

. فالمغاربة  فتحية عالية لكل أفراد القوات المسلحة الملكية، اعترافا وتقديرا للجهد المبذول

جندي يقاوم قساوة عطاء من ، ، وليس أدل على جميل العطاءجبلوا على الكرم في العطاء

 .ليهنأ غيره باألمن والهدوء والطمأنينة ، ويظل متأهبا،الظروف
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في خدمة  التي تظل رمزا قويا للتضحية والوفاء فتحية إجالل وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية

  .نطالو

 أعموعبد اللطيف 
 مستشار برلماني
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