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 ).م2018 یونیو 19(هـ 1439 شوال 5 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال سا�ات ودق�ق�انثالث : التوق�ت

  .بعد الزوالأ�ربعني السابعة و 
جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لسة خمصصة لتقدمي ا�ٔ : �دول أ�عامل

  :�لس�یاسة العامة، من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة، حول موضو�ني
اتفاق�ات التبادل احلر ؤ��رها �ىل املزيان الت�اري : "املوضوع أ�ول

  ؛"وتنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة
الس�یاسة العامة املتعلقة ب�منیة ا�لغات والتعبريات " :املوضوع الثاين

  ".اف�ة والوطنیةالثق

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

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم،
  الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء احملرتمون،

  م�اليت زماليئ املس�شارون احملرتمون،ز 
من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 

من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241
اجللسة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 

  :موضو�نيالس�ید رئ�س احلكومة احملرتم حول 
أ�ول، یتعلق �تفاق�ات التبادل احلر ؤ��رها �ىل املزيان الت�اري  -

  وتنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
ٔ�ما املوضوع الثاين، ف�تعلق �لس�یاسة العامة املتعلقة ب�منیة ا�لغات  -

  .والتعبريات الثقاف�ة والوطنیة
هذه اجللسة، وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول ٔ�عامل 

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع �ىل ا�لس �ىل ما �د من مراسالت 
  .وٕا�ال�ت، اللكمة الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  س�شار�ن احملرتمون،الس�یدات والسادة امل 

یونیو ٕاىل  12توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �الل الفرتة املمتدة من 
  :�ٔ�س�ئ� التالیة 2018یونیو  �19ایة یوم الثال�ء 

  ٔ�س�ئ�؛ 6: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  .سؤ� 50: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
 . شكرا الس�ید أ�مني

ن يف معاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �ملوضوع أ�ول، موضوع �رشع ا�ٓ 
ٕاتفاق�ات التبادل احلر ؤ��رها �ىل املزيان الت�اري وتنافس�یة املقاوالت 

  . الصغرى واملتوسطة
ٔ�س�ئ�، ٔ�ف�ح �ب التد�الت، ؤ�عطي اللكمة  8وعند� يف الرب�مج 

 .ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة احملرتم

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

�سائلمك عن تق�مي احلكومة التفاق�ات التبادل احلر اليت ٔ��رمهتا بالد� مع 
  :�دد من ا�ول، وعن العمل احلكويم من ٔ��ل

  ، اس�تفادة �ق�صاد الوطين من هذه االتفاق�ات؛ٔ�وال -
�نیا، من ٔ��ل حامیة املقاوالت الصغرى واملتوسطة من ا�ٓ�ر  -

السلبیة لهذه االتفاق�ات، ؤ�یضا ا�ٓ�ر السلبیة لها �ىل املزيان الت�اري 
 .املغريب

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة احملرتم

  :س�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالبامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل  ،�سائلمك

  .ضبط املزيان الت�اري ودمع تنافس�یة املقاو� املغربیة
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا
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  .ة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتماللكم

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�سائلمك عن ت�ٔثري وتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر �ىل الوضع �ق�صادي 

فس�یة املقاو� املتوسطة و�ج�عي ببالد� و�ىل املزيان الت�اري وتنا
  .والصغرية

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

  .للكمة ا�ٓن �لفریق احلريك احملرتم

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ٔ�خوايت وٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
وات مع العدید من الرشاكء �تفاق�ات التبادل تلزتم بالد� م�ذ �دة س�ن

احلر يف ٕاطار س�یاسة �نف�اح والتحر�ر �ق�صادي والت�اري، ونعترب ٔ�ن 
الوقت قد �ان ٕالجناز تق�مي موضوعي لهذه االتفاق�ات قصد الوقوف �ىل 

  .عنارص القوة وماكمن الضعف
 لهذه ما هو تق�ميمك: الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،و�لیه، �سائلمك

االتفاق�ات؟ وما يه التدابري اليت تت�ذوهنا لتفادي انعاكساهتا سلبا �ىل 
  ال�س�یج �ق�صادي واملقاواليت و�ىل املنتوج الوطين؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  الس�ید الرئ�س،
  كومة،الس�ید رئ�س احل

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕان الهدف من ٕا�رام اتفاق�ات التبادل احلر بني املغرب ورشاكئه 

ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لالس��رات اخلارج�ة �لمملكة وا�هنوض  ،الت�اریني
 تنافس��ه، ما هو ٔ��ر هذه االتفاق�ات �ل�س�یج �ق�صادي الوطين وحتسني

  �ىل املزيان الت�اري الوطين و�ىل تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟
  .شكرا

  :رئ�سالالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب احملرتم

  :املس�شار الس�ید معر مورو
  .ٔ�رشف املرسلني والصالة والسالم �ىل ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

تب�ت بالد� ا�هنج ا�لیربايل اكخ�یار صائب م�ذ �س�تقالل وا�ي �لق 
�القات اق�صادیة دولیة و�س�یج اق�صادي م�نوع، ح�ث بلغت �س�بة 

، ويه من %�80ق�صاد العاملي حوايل  �نف�اح �ق�صادي املغريب �ىل
  .بني ٔ��ىل املعدالت املس�� �املیا

ومن جتلیات هذا �نف�اح �ق�صادي ٕا�رام �دة اتفاق�ات �لتبادل احلر 
اليت س�شلك ا�لبنة أ��رية لالندماج إالفریقي " �یغايل"اكن �ٓخرها اتفاق�ة 

  .لٕالق�صاد الوطين
اق�صاد� ٔ�مام سوق واسعة، ٕاال ٔ�ن هذا الزمخ من االتفاق�ات ف�ح �ب 

الواقع یبني ٔ�ن بالد� مل �س�مثر كثريا إالماك�ت الهائ� اليت ت��حها هذه 
  .االتفاق�ات

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕاننا نالحظ ٔ�ن �ٓ�ر هذه االتفاق�ات اكن وال �زال حمدودا �ىل �منیة 

وضات وتنافس�یة املقاوالت، وذ� �س�ب �رجتالیة اليت طبعت املفا
وغیاب دراسات ٕاس�رشاف�ة حول ٔ��ر االتفاق�ات �ىل �ق�صاد الوطين، 
وهو ما یفرس �شلك �بري وجود �لل معیق وب��وي دامئ �ىل مس�توى 

ملیار درمه  200املزيان الت�اري، ح�ث تفامق العجز الت�اري ٕاىل ٔ�كرث من 
  .من الناجت ا�ا�يل اخلام %20ٔ�ي حوايل 

معلیة ت�ٔهیل ال�س�یج الصناعي ٕاال بعد الرشوع كام ٔ�ن احلكومة مل تبارش 
يف تفعیل اتفاق�ات التبادل احلر، مما نتج عنه صعوبة ولوج املنتو�ات 
الوطنیة لٔ�سواق اليت ف�حهتا هذه االتفاق�ات �س�ب �لق حواجز �ري 
مجر�یة، وهو ما دفع احلكومة بعد ٕا�رة فریق�ا مب�لس املس�شار�ن 

ل�سة الرت�یة �لسوق املغريب ٕاىل تفعیل تدبري ح م�توج ا�ٔ ك�سااكٕالشاكلیات 
وقايئ حمدد يف س�نة ٕالعطاء م�نفس لقطاع ال�س�یج الوطين، وهو ٕاجراء 

  .�ه يف �يق اتفاق�ات التبادل احلر� ا�رتازي واس�رشايف نت�ٔسف تغی 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2018 یونیو 19( 1439 شوال 5

فٕان الفا�لني �ق�صادیني املعنیني هبذا االتفاق، و�اصة  ،و�ملناس�بة
راجعة بنود اتفاق�ة التبادل احلر مع �ر�یا حامیة قطاع ال�س�یج، یطالبون مب

  .لتنافس�یة املقاو� الوطنیة
�س�ب�ت اتفاق�ة التبادل احلر يف اند�ر قطا�ات  ،ٕاضافة لقطاع ال�س�یج

�رمهتا، واليت اكنت ت�شط دا�ل السوق ا�ا�يل وما �رتب عنه من حتطمي 
  .قمي وفرص الشغل والرثوة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
اجللسة فرصة ليك نقف وقفة ت�ٔمل ٕال�ادة قراءة �ق�صاد  �شلك هذه

الوطين يف شقه املتعلق �لت�ارة اخلارج�ة �لك موضوعیة ٕ�جيابیاهتا 
ونواقصها، وخصوصا حنن مدعوون ومعنیون خبطاب صاحب اجلال� 

التفكري يف منوذج �منوي دامج وضامن �لعدا� الف�ویة وا�الیة لتعمیق 
  .�صادیةو�ج�عیة و�ق 

  : ولتحق�ق هذا املبتغى نقرتح بعض املدا�ل �لتفكري

من �الل حتسني �لتقائیة ما  :�رش�ید اتفاق�ات التبادل احلر ،ٔ�وال -
بني الس�یاسة الت�اریة اخلارج�ة و�يق �سرتاتیجیات القطاعیة وحتق�ق 
الت�ا�س ما بني الس�یاسات القطاعیة لتمثني وتنویع العرض التصد�ري 

   إالنتا�؛

العمل �ىل تق�ني وضبط تدفقات ٔ�حسن �لواردات �رب ٕارساء  ،�نیا -
قوا�د معیاریة مع تعز�ز �رسانة قانونیة ملراق�ة اجلودة ومطابقة املعایري، حامیة 

القطاع �ري املنظم  متظهرات�عتبارها ٕا�دى ٔ�مه  �یالیة،ح �لمامرسات �
 ا�ي خيرتق �ق�صاد الوطين؛

�ىل س��ل  :ال�ات يف جمال م�اخ أ�عاملتعز�ز مسلسل إالص ،�لثا -
املثال تعز�ز م�ظومة العدا� وماكحفة الفساد والولوج ٕاىل ا�متویل، خصوصا 
�ل�س�بة �لمقاوالت الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة والصا�دة، مع حتسني 

 .املرونة �ىل مس�توى �القات ٔ�طراف الشغل
مرشوع م�ثاق ماذا عن ٔ�س�باب الت�ٔ�ري يف تفعیل  ،وهنا ن�ساءل

�س��ر اجلدید ا�ي اس�رشف�ا خطوطه العریضة، وا�ي ركز �ىل 
بصفة  "الفعل �س��ري"القطاع الصناعي بصفة �اصة، بدل ٔ�ن �شمل 

  ؟�امة
ٕاذ ٔ�نه يف الوقت ا�ي تعرف ف�ه السا�ة الوطنیة وا�ولیة م�غريات 

مس�بوقة �ري  ٕاجنازات�ذریة، �شهد بعض القطا�ات طفرة نوعیة مس�� 
�ىل مس�توى التصد�ر، مهنا قطاع الس�یارات والطريان، مل تعرف قطا�ات 
ٔ�خرى نفس املوا�بة ونفس ا�ٓلیات الت�ٔهیلیة مع العمل ٔ�ن لها من املؤهالت 

 ما جيعلها �سامه �شلك هام يف دینام�ة التصد�ر وال�شغیل و�س��ر؛ 

  : مر�كزات 4رابعا یتعني يف نظر� ٕاقرار  -
  مسلسل ٕا�رام اتفاق�ات التبادل احلر، أ�مر ا�ي ٔ�وال، عقلنة

یتطلب توفر املغرب �ىل رؤیة مشولیة وم�دجمة ف� خيص الق�ادة واحلاكمة، 
النظر ٕاىل الشق املؤسسايت ملوا�ة �خ�الل الهیلكي �لمزيان الت�اري، 
اع�د مقاربة ٕادماج�ة ف� خيص املفاوضات ل�شك�ل فریق من مفاوضني 

 س مفاوض دامئ؛بق�ادة رئ�
  نیا، اخ�یار رشاكء ب�ٔولیة �رب فضاءات و�ات وم�اطق اليت �ربطها�

مع املغرب ام�یاز تنافيس، م�ل ٕافریق�ا ودول سوق اخللیج العريب وا�ول 
 الصا�دة اكلصني و�ور� اجلنوبیة؛

  لثا، تعز�ز وتقویة قدرات الیقظة و�س�رشاف ف� خيص س�یاسة�
 الت�ارة اخلارج�ة؛

 عا، �رسیع معلیة ت�ٔهیل إالطار املؤسسايت والتنظميي �لت�ارة راب
اخلارج�ة من �الل مالءمة الرتسانة القانونیة املتعلقة �لت�ارة اخلارج�ة 

 .وت�س�یط مساطر التصد�ر
عن الو�اء  ،الس�ید الرئ�س ،وبناء �ىل ما س�بق، فٕاننا �سائ�

ة مفاوضات املؤسسايت أ�م�ل لقطاع الت�ارة اخلارج�ة من ٔ��ل ق�اد
اتفاق�ات التبادل احلر، هل جيب ٕادرا�ه مع قطاع الصنا�ة ٔ�م ٔ�ن موقعه 
الطبیعي مع وزارة اخلارج�ة والتعاون، ضام� لبلورة رؤیة مشولیة م��ا�سة 

  .سفاراهتا �رب العامل يفرتابیة املمتث� ال اتم�داد�مع 
خلاص يف أ��ري، نقرتح �شك�ل جلنة مشرتكة بني احلكومة والقطاع ا

  .لق�ادة وت��ع وتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٕاذا ميكن توايف الرئاسة بنص املدا�� �ش �زیدوها يف الرصید 
 .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل احملرتم. الو�ئقي، اليس معر

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،ا

  الس�ید الرئ�س،
يف ظل س�یاق ی�سم بضعف تنافس�یة �ق�صاد الوطين جراء 
الس�یاسات املتبعة من طرف احلكومات املتعاق�ة، م�ذ ٔ�ن طبق املغرب 

س�نوات ب��اجئه الاكرثیة،  �10ىل مدى  �83ر�مج التقومي الهیلكي س�نة 
ة �املیة اكدت ٔ�ن تعصف ويف ظل وضعیة دولیة طبعهتا ٔ�زمة اق�صادی

�ق�صاد�ت ا�ول العظمى اليت معلت من ٔ��ل التخف�ف من أ�زمة �ىل 
تصد�ر تداعیاهتا ٕاىل ا�ول املت�لفة والسا�رة يف طریق ا�منو، يف ظل هذا 
الس�یاق معدت ا�و� املغربیة ٕاىل خوض غامر الت�ارة احلرة �لتوق�ع �ىل 

مهنا طبعا دول �حتاد أ�وريب دو�،  56اتفاق�ات �لتبادل احلر مع 
والوال�ت املت�دة و�ر�یا و�ريها، وفق س�یاسة �روم �ندماج يف إالق�صاد 

  .العاملي ومتكني الرشاكت املغربیة من الولوج ٕاىل أ�سواق ا�ولیة
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و�لرجوع ٕاىل النتاجئ ا�یبة ل�ٓمال لهذه االتفاق�ات، ن�ساءل الیوم، 
هل اكن ٕا�رام اتفاق�ات : س�یاس�یني و�ق�صادینيومعنا العدید من احملللني ال 

ٕا�راهات مالیة والزتامات املغرب اجلیو  هحرا ٔ�م قرارا ٔ�ملت االتبادل احلر خ�ار 
  ٕاسرتاتیجیة؟ 

هل قام املغرب بت�ٔهیل اق�صاده ق�ل اع�د هذه االتفاق�ات مع دول 
  عظمى واحتادات قویة؟

  االتفاق�ات؟ ماذا جىن املغرب اق�صاد� واج�عیا من هذه 
  الس�ید الرئ�س احلكومة، 

�الوة �ىل التعتمي التام عن الرٔ�ي العام والسلطة ال�رشیعیة حول 
جمر�ت االتفاق�ات وما شلكه من ٕا�اكر ��ميقراطیة، فالرشاكة املتقدمة �ىل 
غرار اتفاق�ات التبادل احلر مل تننب �ىل وضع م�اك� بني الطرفني، بل 

اس�ت�ٔ�ر فهيا رشاكؤ� حبصة أ�سد، ٕاذ مل  ،ازنٔ�سست �ىل م�طق �دم التو 
یوفق مفاوضو� التق�وقراطیون من الت�ٔثري يف مواز�ن القوى اليت مل �كن يف 

  .صاحلنا
فاالتفاق�ة الفالح�ة مع ٔ�ور� املوقعة حسب نظام �س�ت��اء يه يف 

 ،الواقع �رسانة هائ� من إالجراءات امحلائیة امجلر�یة و�ري امجلر�یة، اجلودة
ٕاخل، حتد من ولوج املنت�ات الفالح�ة املغربیة ٔ�سواق ا�ول  ...احلصص

الرش�كة ملنت�اتنا اكلطامطم واحلوامض، �لام ٔ�ن قطاعنا الفال� املرتبط 
�ل�ساقطات املطریة ٔ�ساسا یعاين من ٕاشاكالت مجة مرتبطة �ملاء والعقار 

والتمثني و�س�تغالالت الك�رية والصغرية واس�تعامل وسائل إالنتاج 
  .ٕاخل ...وال�سویق

وميكن ٔ�ن جنزم بنفس اخلالصة �ل�س�بة التفاق التبادل احلر مع ٔ�مر�اك 
اليت ٔ��رمت حتدیدا العتبارات ختدم أ�ج�دة الس�یاس�یة �لوال�ت املت�دة يف 
الرشق أ�وسط، وطبعا مل �كن املغرب قادرا �ىل �س�تفادة من م�افعها 

مرات يف  3ة اليت رفعت صادراهتا �فرتاضیة عكس الوال�ت املت�د
  .مرات 3الوقت ا�ي تضاعف جعز� 

وبغض النظر عن أ�سس إالیدیولوج�ة اليت تدمع طفرة التبادل احلر 
اليت تعرفها هذه املر�� من النیولیربالیة مفن املس�تف�د، و�ٔ�حرى من الراحب 

 200راحب؟ لقد اس�تف�ل العجز الت�اري �لمغرب م��اوزا  - مبنطق راحب 
ملیار من املبادالت الت�اریة املنجزة يف ٕاطار  64ملیار درمه، ثلهثا ٔ�ي 

 10مرات يف ظرف  4اتفاق�ات التبادل احلر املوقعة، وبذ� تضاعف 
س�نني، ح�ث ظلت الواردات يف ارتفاع مس�متر ن���ة ارتفاع الفاتورة 

  .الطاق�ة وما ٕاىل ذ�
قاوالت الصغرى كام طالت الت�ٔثريات الوخمية كذ� تنافس�یة امل

من ال�س�یج �ق�صادي واليت تع�ش  %95واملتوسطة اليت �شلك 
صعو�ت �برية يف رصاعها من ٔ��ل البقاء، �س�ب �دم قدرة �الب�هتا �ىل 
موا�بة التطورات التك�ولوج�ة ومعایري وم�طلبات ٕادارة اجلودة الشام� 

�ة الهشة ٔ�صال الهادفة ٕاىل حتسني تطو�ر ٔ�داهئا، وترضرت القطا�ات إالنتاج 

�ك�ف�ة معیقة �س�ب ٕاغراق السوق ا�ا�لیة �سلع �ارج�ة مدمعة، مما سامه 
يف تعمیق البطا� الب��ویة والهشاشة بفعل ٕا�الق الو�دات إالنتاج�ة 

وال�رسحيات ) مقاو� ٔ��لنت ٕافالسها الس�ید رئ�س احلكومة 5000(
هیلكیة لالق�صاد، امجلاعیة، وتفامقت املدیونیة بذریعة متویل إالصال�ات ال 

ٕاخل، وإال�از �ىل القدرة الرشائیة وما لهذه إالصال�ات  ...التقا�د واملقاصة
  .املفروضة من طرف املمولني من �ٓ�ر اكرثیة �ىل ال�سك �ج�عي

ٔ�مام غیاب رؤیة س�یاس�یة، و�لتايل س�یاسة فعا� لت�ٔهیل  ،ٕاذن ،حنن
  .ام الت�د�ت املطرو�ة�ق�صاد الوطين وتعز�ز قدرته �ىل الصمود ٔ�م

ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، نعترب ب�ٔن ال م�اص من مراجعة ا�منوذج 
�ق�صادي والتمنوي ٕ�قرار منوذج �راهن �ىل التصنیع، الس�ید رئ�س 
احلكومة، وتنویع �ق�صاد وتطو�ر املنت�ات ذات القمية املضافة العالیة، 

ق و�لق الرثوة وتدبريها �شلك منوذج قادر �ىل �لق م�اصب الشغل الالئ
یضمن احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة للك املواطنني، ویقلص الهوة بني 

وحيافظ �ىل ماكنة الطبقات الوسطى والتوازن  ،الطبقات �ج�عیة
�ج�عي، منوذج م�بثق من مرشوع جممتعي حتمكه رؤیة مشولیة �منویة، 

ايل، تدمج القطاع �ري املهیلك عن �رجع ٕاىل ا�و� التحمك يف قرارها امل
طریق توس�یع امحلایة �ج�عیة بدل س�یاسة تقشف�ة ترضب يف العمق 
اخلدمة العموم�ة والقطا�ات �ج�عیة إالسرتاتیجیة، ويف مقدمهتا التعلمي 

  .والص�ة وال�شغیل
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .سة، ٔ�را ذیك املدا�� �زیدها �لو�ئقشكرا الس�یدة الرئ� 

  .�ٓخر م�د�ل يف هذا احملور مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .الس�ید رئ�س احلكومة

�سائلمك حول انعاكسات اتفاق�ات التبادل احلر �ىل �ق�صاد الوطين؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

د رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة هبذا ٕاذن تفضلوا الس�ی
  .احملور

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  الس�ید الرئ�س،
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ني،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتم

بطبیعة احلال دامئا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر الس�یدات والسادة  ،يف البدایة
املس�شار�ن ؤ�یضا الفرق �ىل تفضلهم بطرح هذا املوضوع اخلاص �تفاق�ات 
التبادل احلر ؤ��رها �ىل املزيان الت�اري، ؤ��رها �ىل تنافس�یة املقاوالت 

صة، اعتبارا الصغرى واملتوسطة، وهو كام یعمل امجلیع موضوع ذو ٔ�مهیة �ا
لت�ٔثريه املبارش �ىل تطور �ق�صاد الوطين، وت�ٔثريه املبارش �ىل 

  .�س��رات اخلارج�ة، ت�ٔثريه املبارش �ىل تواز�ت �ق�صاد الوطين
وكام ال خيفى �لیمك، اتفاق�ات التبادل احلر دا�� يف تو�ه �ام بدٔ�ه 

ه احلكومة ٕامنا املغرب م�ذ عقود من الزمن، هذا مايش يش �ا�ة �اصة هبذ
هو تو�ه دو�، وهاذ التو�ه بدٔ� كام قال ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
بدٔ� م�ذ �خنراط املبكر لبالد� يف النظام الت�اري م�عدد أ�طراف، 

" GATT"1وخصوصا �النضامم ٕاىل االتفاق�ة العامة �لت�ارة والتعرفة امجلر�یة
ؤسسة ملنظمة الت�ارة العاملیة، واليت ، مما جعل بالد� من الب�ان امل1987

 .يه حتول حموري يف الت�ارة العاملیة
ؤ�ظن ب�ٔنه هذا خ�ار صائب اختذته بالد� ٔ�هنا اكنت س�باقة ٕاىل 

�بري بني ذاك �خنراط يف هذه التحوالت، و�ش نعرفو ب�ٔن اك�ن فرق 
 اليش ا�يل دارت بالد�، و�ا اح�ا ما يش مسؤولني �لیه، اح�ا كنا يف

املعارضة �ملناس�بة ٔ�و حىت ق�ل املشاركة �لربملان، ولكن �ش نعرفو القمية 
�شوفو ا�يل انضموا لهاذ املسار د�ل �نف�اح د�ل الت�ارة العاملیة وا�يل ما 
انضموش لها ونقميو هاذیك �ق�صاد�ت ونقميو هاذو ونعرفو الفرق، من مت 

كن ٔ�ن نقارن هكذا يف �ادي نعرفو ٔ�ش�نو رحبنا ؤ�ش�نو خرس�، ال مي
الفضاء، اك�ن ما �سمى �لتارخي ا�ي مل یقع، لو مل ینخرط املغرب م�كرا 
بطریقة ٕارادیة، حىت وا�د ما فرض �لیه، بطریقة ٕارادیة، ٔ�ن م�ذ بدایة 
�س�تقالل واملغرب عندو �نف�اح الس�یايس و�نف�اح �ق�صادي، 

یة مىت بدٔ�ها املغرب؟ بعد ابتدع التعددیة الس�یاس�یة، التعددیة الس�یاس� 
�س�تقالل م�ارشة واخنرط فهيا بطریقة ٕارادیة، اكن من املمكن خيتار نظام 
احلزب الوا�د، كام اخ�ارته دول ٔ�خرى، وتبني ٔ�ن املغرب �ىل الرمغ من 
صعوبة هذا �خ�یار، �ىل الرمغ من صعوبته، �ىل الرمغ من مشالكه، 

س�نة جنين ٕاجيابیاته ف�  60بعد  ولكن اكن هو �خ�یار الصائب، والیوم
ا��ن اخنرطوا يف الس�یاسة املنغلقة، يف نظام احلزب الوا�د، جيدون 

  .صعو�ت يف التحول ٕاىل التعددیة الس�یاس�یة
نفس اليشء �ىل مس�توى �نف�اح �ق�صادي، �نف�اح الس�یايس 

 راه يشء وا�د، فلسفة وا�دة، تو�ه وا�د، املغرب �ق�صادي و�نف�اح
ٔ�یضا م�ذ بدایة �س�تقالل اخ�ار �نف�اح �ق�صادي، �نف�اح 
�ق�صادي املعقلن، �نف�اح �ق�صادي ملصل�ة الوطن، �نف�اح 

                                                 
1 General Agreement on Tariffs and Trade (accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce). 

�ق�صادي مع �ح�یاطات، هاذ اليش لكيش رضوري، ولكن �نف�اح 
والیوم تیجين ال�ر د�لو إالجيابیة،  ،�ق�صادي هذا تو�ه اخ�اره املغرب

�، تیجين ال�ر د�لو إالجيابیة ف� دول ادي نربهن �ىل ذاك اليش دو�ا
ٔ�خرى اخ�ارت �نغالق �ق�صادي �رید ٔ�ن خترج وجتد صعو�ت يف 
اخلروج من نظا�ا �ق�صادي املغلق، وقارنوا بني ب�� وبني الب�ان اليت 

  .اخ�ارت املسار ا�ٓخر
مىش ف�ه، مع اني و ٕاذن املغرب اخ�ار هذا التو�ه م�ذ ذ� احل

التطورات اليت شهدها مث بعد ذ� �الل العقد املايض تطورت الوضعیة 
ٕاىل ٔ�ن املغرب اخ�ار ٕا�رام �دد من اتفاق�ات التبادل احلر سواء ثنائیة ٔ�و 
 م�عددة أ�طراف، نذ�ر مهنا �ىل و�ه اخلصوص اتفاق�ة التبادل احلر مع

الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، اتفاق�ة �حتاد أ�وريب، اتفاق�ة التبادل احلر مع 
التبادل احلر املربم مع �ر�یا، اتفاق�ة التبادل احلر ما �سمى �تفاق�ة ٔ�اكد�ر مع 
بعض ا�ول العربیة، وهاذ اتفاق�ات التبادل احلر �ش نقميوها دامئا جيب ٔ�ن 

  .�رجع ٕاىل ٔ�هدافها املسطرة يف دیبا�ة هذه االتفاق�ات
فاق�ات صودق �لهيا، اتفاق�ة التبادل احلر مع و�ملناس�بة، هاذ االت

الوال�ت املت�دة صودق �لهيا يف الربملان، ؤ�� كنت �رملاين �ٓنذاك، كنت يف 
ح�ا كفریق صوتنا �الم�ناع ل�س ٔ�ننا �رفض االطرف ا�ٓخر، و�ٓنذاك كنا 

خ�ار اتفاق�ة التبادل احلر معوما، ولكن صوتنا �م�ناع مطالبة مبزید من 
ات لتقویة �س�یج �ق�صاد الوطين و�لتحسب و�لوقایة من ٔ�ي إالجراء

  .سلبیات ميكن ٔ�ن تقع
ما يه ٔ�هداف اتفاق�ات التبادل احلر، واليت من الرضوري دامئا ٔ�ن 

  �س�تعرضها �ش نقميو واش وصلنا جزء مهنا قلیل ٔ�و كثري؟
ميكن تلخیص أ�هداف املشرتكة ٔ�و اخلاصة �لك اتفاق�ة لهاذ اتفاق�ات 

  :دل احلر ف� یيلالتبا

ٔ�ول هدف هو دمع احلوار الس�یايس مع هؤالء الرشاكء �ق�صادیني  -
وتعز�ز التعاون والرشاكة إالسرتاتیجیة، هذا ٔ�ول هدف یوقع، معناه مايش 
هدف جتاري حمض ٔ�و هدف اق�صادي حمض، ٕامنا هو جزء من �دد من 

  .أ�هداف

ملالءمة ال�رشیعات الهدف الثاين وا�يل �م تعز�ز ا�هودات الوطنیة  -
الوطنیة مع املعایري ا�ولیة، راه �نف�اح هو ا�يل �ميكن إال�سان �ش �كون 
يف مس�توى التطور العاملي، �نغالق دامئا �ی�لیه دامئا �ادي شویة �شویة 
ٔ�ن ما اكی�ش التنافس، التنافس هو ٔ�قوى �امل من عوامل تقویة قدرة 

یا، مبعىن ٕاذا درت وا�د �ق�صاد �ق�صاد الوطين �ىل املنافسة �امل 
م�غلق املقاو� الوطنیة عندها السوق د�لها مضمون، كت��ج كت��ع لهاذوك 

تقوى هذه املقاو�؟ حىت �كون يف تنافس�یة مع ت ٔ�مسو، ولكن ٕامىت �ادي 
املقاوالت ا�ولیة، ت��وض وتطیح وتضطر تطور أ�دوات د�لها وا�ٓلیات 

 .ٕاخل ...جیة واملوارد ال�رشیة تطورها ٔ�كرثد�لها التدبريیة إالسرتاتی 
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ف�� التنافس�یة �املیا ٕامنا هو قوة �لمقاو� ول�س ضعف، حصیح ٔ�نه 
دامئا تتكون مقاوالت تطیح فهاذیك املنافسة، ولكن مقاوالت ٔ�خرى تتقوى 

�الش الیوم يف �القات املغرب مع ٕافریق�ا امع مرور الوقت، ذاك اليش 
ٔ�ن تذهب وتنافس �املیا يف ٕافریق�ا، تنافس الرشاكت  ميكن �لمقاو� املغربیة

د�ل ا�ول الكربى يف ٕافریق�ا، ملاذا؟ ٔ�هنا تدربت من �الل اق�صاد مف�وح 
حبال املنظامت، املنظامت م�ال ٕاذا فهيا ا�ميقراطیة ا�يل اف�ه التنافس�یة، 

�ن �یطلعوا ٔ�جود العنارص ٔ�ن اك�ن التنافس�یة، ٕاذا ما اكی�ش التنافس�یة واك
وا�د النظام مغلق �یطلعوا الناس �ري بدون تنافس، �یطلع ٔ�ي وا�د، 

  .ا�ول نفس اليشء، املقاوالت نفس اليشء، التنافس�یة ال ت�ٔيت ٕاال خبري
طن لتعز�ز تنافس�یة ٕاذن هذا هو الهدف الثاين، هو تعز�ز �ود الو 

�ق�صاد الوطين وتعز�ز �اذبیة �ق�صاد الوطين، �اصة �ل�س�بة 
  اخلار� املبارش، وهذا ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال يف جو تنافيس؛��ر لٕالس 

�لثا، قلت تعز�ز جمهودات مالءمة ال�رشیعات الوطنیة مع املعایري 
  ا�ولیة؛

 رابعا، ٕانعاش الصادرات املغربیة حنو اخلارج؛
 �امسا، دمع التمنیة �ملغرب وحتسني مس�توى ��ش املواطن؛

 تبادل حر مع الرشاكء تتضمن �ىلسادسا، ٕارساء تدرجيي ملنطقة 
 .اخلصوص ٕالغاء الق�ود المكیة ٔ�و النوعیة عن تنقل السلع واخلدمات

وٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نقمي �اصنا نقميو �ىل  ،ٕاذن هناك �دد من أ�هداف
حسب هذه أ�هداف ا�يل سطرهتا هاد اتفاق�ات التبادل احلر معوما يف 

 .دیباجهتا
�مي موضوعي حلصی� س�یاسة �نف�اح فٕان ٔ�ي تق  ،ومن الناح�ة املنطق�ة

اليت جتسدت يف توق�ع مجمو�ة من اتفاق�ات التبادل احلر ی��غي ٔ�ن 
�س�تحرض لك هذه أ�هداف يف مشولیهتا، حبیث ال ی��غي النظر ٕاىل هذه 
االتفاق�ات من الزاویة التق�یة واحملاس�باتیة فقط، وٕامنا جيب اعتبارها كفرص 

�ىل و�ه ٔ�فضل ملا ف�ه مصل�ة �ق�صاد  جيب �منیهتا، وجيب اس��رها
  .الوطين ومصل�ة املقاو� الوطنیة يف اجتاه تعز�ز التنافس�یة

ٔ�وال، تق�مي اتفاق�ات التبادل احلر من ح�ث ٔ��رها �ىل املزيان الت�اري 
  :الوطين و�ىل تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة
احلر لق�اس ٔ��رها �ىل  اق�نا�ا من بالد� ب�ٔمهیة تق�مي اتفاق�ات التبادل

�ق�صاد الوطين بصفة �امة و�ىل تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
قامت  - ؤ�� ٔ�زن �يم  - �شلك �اص قامت احلكومات املتعاق�ة 

ٕ�جناز �دة  ،ٕاىل �انب �دد من املؤسسات الوطنیة ،احلكومات املتعاق�ة
مع خمتلف رشاكئنا  دراسات حول حصی� اتفاق�ات التبادل احلر املربمة

الت�اریني، �ري �ش نطم�ٔنو راه اك�ن تق��ت م�تظمة ومس�مترة، ومس�توى 
هذه التق��ت كتختلف، م�ال مع الوال�ت املت�دة عند� جلنة مشرتكة 

  .لتق�مي اتفاق�ة التبادل احلر جتمتع س�نو�، مرة يف واش�نطن ومرة يف الر�ط
ت جزئیة ٔ�و �امة تقوم هبا ومع اتفاق�ات التبادل احلر هناك دراسا

الوزارة املعنیة �س�مترار ملتابعة التطورات وتق�مي ت�ٔثريات اتفاق�ات التبادل 
احلر، ولكن ٔ�یضا بعض املؤسسات الوطنیة ٔ�یضا بت�س�یق مع إالدارة، م�ال 

، و�رشت يف 2013ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ قام بدراسة يف 
لتبادل احلر، املعهد املليك ��راسات إالسرتاتیجیة لتق�مي �ٓ�ر اتفاق�ة ا 2015

ٔ�یضا قام بدراسة م�شورة، هاذ اليش اكمل دراسات راه م�شورة، مبعىن ما 
نقولوش ب�ٔن راه ما اكی�ش تق�مي، هناك تق��ت م�تظمة وهناك حماوالت 
�لس�یاسات العموم�ة لتعدیل الكفة والتوج�ه و�س�تدراك وٕاد�ال 

�ني ٔ�ن هناك نقص ٔ�و هناك قصور ٔ�و هناك جعز �ىل إالجراءات عندما یت 
  .مس�توى معني

احلصی� إالجاملیة �لمبادالت الت�اریة �لمغرب، ٔ�ش�نو يه احلصی� 
إالجاملیة �لت�ٔثري يف اتفاق�ات التبادل احلر و�ش �ادي نعرفوها؟ �ادي 
نعرفوها نقولو الیوم ٔ�ش�نو يه الوضعیة د�ل املبادالت الت�اریة الوطنیة، 

فاش وقعنا �ٓخر اتفاق�ة �لتبادل احلر ا�يل مع الوال�ت  2007- 2006 ويف
املت�دة ٔ�ش�نو اكنت؟ ٕاذا قار� �ري ب�ٔرقام �س�یطة �ادي تبان لنا الن���ة 

  .الواحضة
ميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه الیوم �ملقارنة مع  ،ف� خيص املبادالت الت�اریة

حلصی� إالجاملیة انطالق اتفاق�ات التبادل احلر، هناك حتسن ملحوظ يف ا
مرا�ل، ميكن تقس�مي هذه الوضعیة  �2لت�ارة اخلارج�ة، وهذا �شمل 

الت�اریة لبالد� ملر�لتني، حصیح يف املر�� أ�وىل بعد م�ارشة تنف�ذ هذه 
االتفاق�ات اكن هناك تدهور يف بعض املؤرشات د�ل الت�ارة اخلارج�ة، 

-2011ا�ا�يل اخلام يف من الناجت  %24وعرف املزيان الت�اري جعز بلغ 
، و�رجع ذ� ٕاىل �دد من العوامل مايش فقط ٕاىل اتفاق�ة التبادل 2012

احلر وٕان اكنت اتفاق�ة التبادل احلر عندها �امل من العوامل، ولكن م�ارشة 
و�راجع جعز املزيان  ،بعدها عرفت مؤرشات الت�ارة اخلارج�ة حتس�نا �بريا

اخلام، كام ارتفع س�نة  اجت ا�ا�يلمن الن %�18دود الت�اري ل�س�تقر يف 
2017.  

، هذه القضیة %56كام ارتفعت �س�بة تغطیة الصادرات �لواردات ٕاىل 
) la valeur absolue(راه �مة ما �اصناش حنس�بو �ٔ�رقام ا�م� 

حشال صدر�، ال، �اصنا ند�رو �س�بة التغطیة، ٔ�ن ٕاذا زادت الصادرات ا
راه  جبوج، والفرق ب��اهتم مادام كزيیدوا جو راه زادت الواردات، كزيیدوا جب

كزيید الفرق، ولكن هذاك الز�دة د�ل الفرق يف ٔ�ي م�حىن �ش كنعرفوه 
  .�س�بة تغطیة الصادرات �لواردات، هذیك �س�بة التغطیة حتس�ت

، 43، 48، وبق�ت %48اكنت  2007حبیث ٔ�� نقرا �لیمك أ�رقام 
ال�س�بة د�ل الصادرات ، یعين %56والت  2017الیوم  48، 49، 50

  .�لواردات حتس�ت لصاحل بالد� �ىل العموم
�لیوم حتسن، �ري  2014نقط، و�ري من  8 ـ�لیوم حتس�ت ب 2007من 

�لیوم حتسن، ٕاذا اس�تطعنا حنس�نوه بنصف نقطة س�نو� تدرجيیا  2014من 
ما ميك�ش حنس�نوه مرة وا�دة طبیعي، ولكن ٕاذا حس�ناه نصف نقطة، 
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س�نوات حىت �كون املبادالت الت�اریة حنن يف  10دوزو نقطة س�نو� ما ن
  .وضع ٔ�قوى �ك�ري مما حنن �لیه

لكن جيب ٔ�ن نقول ب�ٔن املزيان الت�اري والوضعیة د�لو ما عندوش 
التبادل احلر و�دها، ودلی� ٔ�ن ٔ��لب العجز  ات�القة م�ارشة �تفاق�

ل احلر، راه قا�هتا الت�اري هو مع ا�ول ا�يل ما عند�ش معها اتفاق�ة التباد
أ�خت، الثلثني د�ل العجز الت�اري كند�روه مع دول ٔ�خرى �ري مشمو� 
�تفاق�ة التبادل احلر، وحىت هام معهم جعز جتاري ورمبا ٔ�كرث من العجز 

  .الت�اري ا�يل مع ا�ول ا�يل معهم اتفاق�ة التبادل احلر، ٕاذن هذا �امل ٔ�ول
ك عوامل ظرف�ة ا�يل مرتبطة هناك بطبیعة احلال عوامل ٔ�خرى، هنا

ٕاىل طلع و�زل راه �لكفة الطاقة م�ال، مرتبطة بوضعیة �ق�صاد العاملي 
عندو ت�ٔثري �لینا طبیعي، �ري ترتتفع املبادالت الت�اریة معوما ٕاقلميیا تی�ٔ�ر 

ح�ا ترنتفعو قلیال، �ري ت��خفض ٕاقلميیا حىت اح�ا املبادالت الت�اریة ا�لینا 
لت�ارة � مرتبط �لس�یاق إالقلميي والس�یاق ا�ويل ت��خفض، ٔ�ن هذا 

  .العاملیة
لكن هناك ٔ�یضا، عوامل هیلكیة ٔ��رت يف حتسن املزيان الت�اري ٕاىل 
الیوم يف �س�بة تغطیة الصادرات �لواردات، هاذ العوامل الهیلكیة ٔ�وال 
حتسن هیلكة إالنتاج الوطين معوما، م�ال الصنا�ة، أ�س�تاذة مشكورة 

الصنا�ة الوطنیة مز�ن، ولكن �یف �ادي نقوي الصنا�ة ٕاىل  تتقول تقویة
ما در�ش اتفاق�ة التبادل احلر؟ و�ون ما اكن�ش اتفاق�ة التبادل احلر مع 
ٔ�ور� واش �ادي نصدرو الس�یارات؟ ما ميك�ش، عندي العوائق امجلر�یة، 
وهذاك املصنع ا�يل �ادي جيي ما ميك�ش جيي و�ون ما عندوش ملیار 

  .يف هاذ اتفاق�ة التبادل احلر ا�يل ميكن نصدر هلم خشص ٔ�مامه
ٕاذن يه اتفاق�ة التبادل احلر ٔ�داة ٔ�ساس�یة لتقویة الصنا�ة الوطنیة 
وجلذب مزید من �س��رات أ�ج�بیة وحىت �س��رات الوطنیة حنافظو 
�لهيا، ٔ�ن املس�مثر الوطين نفسه ٕاىل عندو العوائق امجلر�یة ٔ�مامه �ادي 

و� ا�يل ميكن یصدر فهيا مللیار خشص، ٕاىل ما وفرت لیه ٔ�� هاذ مييش ��
الفرصة �لمقاو� الوطنیة �ادي مييش لعند وا�د ا�يل �ادي یوفرها لیه، ٔ�ن 
رٔ�س املال تیقلب �ىل الرحب ما ميك�ش هو ی��ج وما عندوش ملن ی��ع، 

  .طبیعي
ر فرصة ٕاذن يه فرصة لتقویة الصنا�ة الوطنیة، اتفاق�ات التبادل احل

لتغیري هیلكة ال�س�یج �ق�صادي الوطين، وهو ما �راه تدرجيیا یتطور طی� 
دور الصنا�ة يف الناجت  %18وصلنا ٕاىل  2018الس�نوات أ��رية، الیوم يف 

واح�ا  %14ن اكا�ا�يل اخلام، راه �ري م�ذ ثالث ٔ�و ٔ�ربع س�نوات 
، 2021نة س�  %23الهدف، كام قلنا يف الرب�مج احلكويم، ٔ�ن نصل ٕاىل 

ٕان شاء هللا، وهذا یقوي ٕاذن الصنا�ة الوطنیة و�ق�صاد الوطين وٕاماكنیة 
  .التصد�ر �ادي �زاد ٔ�كرث

فاقت قمية الصادرات من الس�یارات فاقت  2013ؤ�نمت تعرفون ٔ�ن م�ذ 
الصادرات د�ل الفوسفاط ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب، وهذا يشء �م، ما 

بغینا حىت القطاع ایتقوى ٔ�كرث، ولكن بغیناه اینقصش الفوسفاط اح�ا 
الصناعي یتقوى حىت هو وینافس ا�االت �ق�صادیة الوطنیة أ�خرى، 

  .وهذا هو إالنتاج، ٔ�ن هذاك ف�ه ٕانتاج قمية مضافة قویة
و�ملناس�بة هاذ الصنا�ة ا�ٓن تطورت، يف أ�ول اكنت �س�بة �ندماج 

)le taux d’intégration (،ا�ٓن اد %40، %30كذا و اكن من ق�ل �
 le taux(د�ل  %60والت يف ٕاتفاق�ات د�ل املس�تق�ل راه ت�رشطو 

d’intégration ( مبعىن د�ل مسامهة الرشاكت الوطنیة يف قطع غیار
هاذیك الس�یارات ٔ�و يف الصنا�ات اليت تصدر، هاذ اليش ما ميك�ش 

جيون�ش، ما  %60هنار أ�ول ٕاىل رشطت �لهيم ا��كون من ا�هنار أ�ول، 
ولكن ا�ٓن فاش والو لقاو جمال ج�د والت اس�تقرت هاذ الصنا�ات وىل 
ميكن حنس�نو الرشوط د�لنا ٔ�مام املقاوالت ٔ�و املس�مثر�ن ا��ن ی�ٔتون 

  .لالس��ر يف الصنا�ات يف بالد�
ٕاذن، واصلت الصادرات تطورها إالجيايب ٔ�یضا صادرات الس�یارات 

احلدیثة، ٕاىل �انب حتسن تدفق �س��ر والصادرات يف جمال التك�ولوج�ا 
أ�ج�يب املبارش، مما ٔ�نعش ٕاح�یاطات النقد أ�ج�يب اليت وصلت ٕاىل 
مس�تو�ت ج�دة يف ا�ٓونة أ��رية، وٕاىل اس�تعرضنا اجلدول د�ل 

س�نوات من ق�ل  �10س��رات أ�ج�بیة يف بالد� ما معرها طی� 
ت لیه يف هاذ الس�نوات ، ما وصلت �لمس�توى ا�يل وصل2012، 2011

ملیار، الیوم يف  19، 2008ملیار،  22اك�ن  2007أ��رية، حبیث س�نة 
ملیار وحتس�نا  25ملیار ا�ٓن  31اكن  2015ملیار يف  25وصلنا  2017

وحنن نطمح ٔ�ن نتحسن س�نو� تدرجيیا �ش �رتفع  �2016ملقارنة مع 
  .�س��رات أ�ج�بیة يف بالد�

من التقار�ر ا�ولیة جتعل املغرب يف مقدمة  أ�ن �دد ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل
من ٔ�حسن ثالث دول يف ٕافریق�ا ا�ول اجلاذبة لالس��ر أ�ج�يب، واملغرب 

�اذبة لالس��رات أ�ج�بیة، وهذا يشء �م و�جت عن اجلهود اليت قام هبا 
 املغرب فهاذ ا�ال و�جت جزئیا ٔ�یضا عن اتفاق�ات التبادل احلر، �اصنا

  .نفهمو هاذ القضیة، رمغ الت�د�ت اليت تطر�ا
�نیا حصی� املبادالت الت�اریة مع �حتاد أ�ورويب ومع الوال�ت 

  :املت�دة أ�مر�ك�ة و�ر�یا ومجمو�ة ٔ�اكد�ر
ٔ�ول رشیك اق�صادي  مع �حتاد أ�وريب، یعترب �حتاد أ�وريب

ت املغربیة ؤ�ول من الصادرا % �66لمغرب، وهو ٔ�یضا ٔ�ول زبون ب�س�بة 
  .2017من السلع س�نة % 56مورد ب�س�بة 

 414ارتفعت املبادالت الت�اریة بني املغرب و�حتاد أ�ورويب لتبلغ 
، یعين يف 2007ملیار درمه س�نة  229، مقابل 2017ملیار درمه س�نة 

س�نوات تضاعفت صادرات املغرب لالحتاد أ�وريب، ٔ�ن ٕاىل غنقارنو  10
رنو ق�ل اتفاق�ة التبادل احلر وبعد اتفاق�ة التبادل احلر هذه �ٔ�رقام �اصنا نقا

يه املقارنة احلق�ق�ة، ويف مجیع املؤرشات حتس�ت بعد اتفاق�ة التبادل احلر 
  .عن ما اكنت �لیه ق�ل االتفاق�ات
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دامئا �س�بة تغطیة الصادرات �لواردات ا�يل هو الرمق ا�ال أ�سايس، 
، يف %54اكنت  2009يف  ،%54اكنت  2008ميكن ٔ�ن ٔ�قول يف 

�س�بة تغطیة  %66 ـالیوم وصلنا ل %57، 2012، يف 61%، 2010
الصادرات لالحتاد أ�وريب �لواردات، معىن ذ� �ىل العموم حتس�ت 
ال�س�بة وٕان اكنت أ�رقام معوما راه كزتید ولكن �س�بة تغطیة الصادرات 

  .�لواردات هو أ�مه
م�ذ دخول اتفاق�ة التبادل احلر ما �ل�س�بة �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة 

بني املغرب والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �زي التنف�ذ ارتفعت املبادالت 
 18الت�اریة املغربیة مع الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �شلك �بري لت��قل من 

س�نوات، وشلكت  10یعين يف  2017ملیار س�نة  39ٕاىل  2007ملیار يف 
من ق�ل راه املبادالت الت�اریة اخلارج�ة لبالد� من ٕاجاميل  %5.8ما یناهز 

  .%2اكنت �ري 
یبلغ معدل تغطیة الصادرات �لواردات الیوم مع الوال�ت املت�دة 

، 2009، يف %19؟ اكنت 2007 يف حشال اكنتا، %32أ�مر�ك�ة 
، معىن ذ� %32، الیوم %31، 2012، يف %26، 2010، يف 19%

ت �لواردات حىت مع الوال�ت املت�دة هناك حتسن �س�يب لتغطیة الصادرا
أ�مر�ك�ة، اح�ا ت�متناو حنس�نو ٔ�كرث، ولكن اك�ن حتسن �س�يب وقلیل، ما 

  .اكی�ش تدهور يف تغطیة الصادرات �لواردات
س�نوات من دخول اتفاق�ة التبادل  10مع �ر�یا نفس اليشء، بلغ بعد 

ملیار  26الب��ن احلر مع �ر�یا �زي التنف�ذ بلغ جحم التبادل الت�اري بني 
س�نوات  10، یعين يف 2007ملیار درمه س�نة  7، مقابل 2017درمه س�نة 

  .تضاعف ثالث مرات ٔ�و ٔ�ربع
، واكن من 2017س�نة  %35بلغ معدل تغطیة الصادرات �لواردات 

 %24اكن  2009، يف %27اكن  2008، يف %16اكن  2007ق�ل س�نة 
 2016د وینقص شویة، يف وهكذا، مبعىن ٔ�نه حتسن �س��ا مع الس�نوات تزيی

، ولكن �ملقارنة مع ق�ل اتفاق�ة %35اكن  2017يف  %41اكن ٔ�كرث شویة 
  .التبادل احلر هناك حتسن لتغطیة الصادرات �لواردات

مجمو�ة ٔ�اكد�ر ا�يل كتضم أ�ردن وتو�س ومرص، بلغ جحم التبادل 
 286مقابل  2017ملیون درمه س�نة  686الت�اري مع دول مجمو�ة ٔ�اكد�ر 

، 3، یعين تضاعف ثالث مرات ترضب �ىل 2007ملیون درمه س�نة 
، 2008، %48اكنت  �2007س�بة التغطیة نفس اليشء حتس�ت، يف 

، الیوم %47، 2012، %50، 2010، يف %42، 2009، يف 47%
، حتسن مضطرد بطيء ولكن مضطرد لك س�نة د�ل �س�بة %56وصلت 

  .تغطیة الصادرات �لواردات
جسلت  :غربیة يف ٕاطار اتفاق�ة التبادل احلرحصی� الصادرات امل

الصادرات املغربیة، وهذا هو النقطة أ�ساس�یة ا�يل قوت �ق�صاد الوطين 
وقوت �خلصوص التحول حنو اق�صاد ذي بعد صناعي، قوت الصنا�ة 
الوطنیة، هو ٕاماكنیة تقویة الصادرات الصناعیة، جسلت الصادرات املغربیة 

زاة مع حتسن مس�توى جودهتا وحمتواها التك�ولو� مما ارتفا�ا ملحوظا �ملوا
  :انعكس ٕاجيا� �ىل قدرهتا التنافس�یة، كام یظهر من �الل ما یيل

 %0,15حتسن حصة املغرب يف السوق العاملیة م�تق� من : ٔ�وال -
ن���ة تضاعف حصة السوق  2007س�نة  %0,11مقابل  2017س�نة 

ٓ ر�اك و �لمغرب يف ٕافریق�ا وكذا تعز�ز حصته يف ٔ�م   س�یا؛�

�سجیل تطور �د ٕاجيايب لصادرات املهن العاملیة �لمغرب �الل : �نیا -
يف املتوسط  %16س�نوات أ��رية، �اصة قطاع الس�یارات زائد  10

، %20تنوصلو بعض املرات حىت  %16لك س�نة تزنیدو م�وسط  ،س�نو�
 %7س�نو� والصنا�ات الغذائیة زائد  %13، والطا�رات زائد 24%

 .س�نو�
لو� �لصادرات املغربیة لفائدة و تطور إالجيايب �لمحتوى التك�ال 

املنت�ات املصنعة ذات التك�ولوج�ا العالیة واملتوسطة، واليت عرفت حصهتا 
، 2017س�نة  %45ارتفا�ا �بريا �ىل مدى الس�نوات أ��رية لتناهز �س�هتا 

، احملتوى التك�ولو� �لصادرات املغربیة، كنا 2007س�نة  %30مقابل 
نصدرو تصد�ر صنا�ات هذاك �ق�صاد أ�ويل، كنصدرو ٕاما مواد �ام، ت 

مش��ا لعملیة التصنیع ا�ٔكرث �ك�ولوج�ة، إاما معلیة التصنیع �س�یطة، الیوم 
التك�ولو�، وهذا يشء �م وهذا یعكس ٔ�ن  احملتوىمعىن تطور 

 .التنافس�یة د�ل �ق�صاد الوطين تتحسن تدرجيیا
رية الصادرات، تق�صادیني لبالد� من الرفع من و مكن تنویع الرشاكء �

مع  %6س�نوات أ��رية معدالت منو �مة �دا،  10واليت حققت �الل 
مع  %16مع �ر�یا،  %30مع الوال�ت املت�دة،  %�16حتاد أ�وريب، 

عن التق�مي المكي حلصی� املبادالت الت�اریة اتفاق�ة ٔ�اكد�ر، وبغض النظر 
فاق�ة التبادل احلر، هاذ االتفاق�ات سامهت ٔ�یضا يف ببالد� يف ٕاطار ات

�رسیع وثرية إالصال�ات اليت ٔ�رشت ٕا�هيا يف البدایة اليت تقوم هبا بالد� 
�ىل خمتلف املس�تو�ت، ٕاصال�ات �ىل مس�توى إالطار ال�رشیعي 
وإالطار التنظميي �لت�ارة اخلارج�ة ا�ي مت حتدیثه، مت ت�س�یط املساطر 

ذ اليش لكو ما اك�ش ممكن لوال ٔ�ننا يف متاس م�ارش وتنافس املرتبطة به، ها
  .مع �ق�صاد العاملي

إالسهام يف حتسني م�اخ أ�عامل ببالد� وتعز�ز القمية التنافس�یة والقدرة  -
التنافس�یة �لرشاكت الوطنیة واملقاوالت الوطنیة، ؤ�ذ�ر هنا ٔ�نه ف� خيص 

امل حتسن املغرب دار ممارسة أ�ع )Doing Business(مؤرش أ�عامل 
 2010طفرة يف الس�نوات أ��رية ت�ٔسست جلنة م�ا�ات أ�عامل س�نة 

، وٕان شاء 69، الیوم �رت�ب املغرب 128واكن �ٓنذاك �رت�ب املغرب يف 
هللا فهاذ الس�نة غنتحس�نو ٔ�كرث، ويف الس�نة أ�خرى ٕ�ذن هللا س��حسن 

وریة �ش �كون ٔ�كرث، ٔ�ن هذا خ�ار و�اصنا ��ذو مجیع إالجراءات الرض 
هاذ التحسن ونعرفو ب�ٔن قمية �ق�صاد الوطين هو يف قدرته التنافس�یة، ٕان 

 .شاء هللا و�ادي منش�یو فهاذ �جتاه
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وهذا من بني أ�مور اليت اس�تفد�ها جزئیا من اتفاق�ة التبادل احلر، 
ولكن ٔ�یضا من �دد من إالصال�ات أ�خرى اليت ٔ�د�لهتا بالد�، وبطبیعة 

ال�رشیعیة راه يه رشیك اكمل فهاذ ا�ال ٔ�ن  ةالربملان واملؤسساحلال 
  القوانني لكها كمتر من هنا وتناقش هنا و�یتصوت �لهيا يف الربملان؛

ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لالس��رات اخلارج�ة اليت عرفت قفزة نوعیة،  -
  وهذا ٔ�رشت ٕالیه والتطورات اليت عرفهتا؛

حتاد أ�وريب يف �دد من القضا� دمع احلوار الس�یايس �اصة مع � -
ذات البعد إالسرتاتیجي �ل�س�بة لبالد�، اكٔ�من إالقلميي والهجرة وقضا� 

� راه عزز، هاذیك اتفاق�ة التبادل احلر والت االب��ة و�ريها، هاذ اليش د
ؤ�ن ی�ٔ�ذوا بعني �عتبار  ،تلزم رشاكء� �ىل ٔ�ن یت�اوروا معنا س�یاس�یا

ني يف مس�توى �ايل، و�لتايل �س�تطیع ٔ�ن ننزتع حقوق�ا ٔ�ننا رشاكء اق�صادی
مهنم، راه �ري ذاك اليش ا�يل وقع ٔ��ريا يف االتفاق�ة د�ل الصید البحري راه 
هو منوذج، وهاذ اليش ما ميك�ش �كون مع دو� ما اكی�ش اتفاق�ات 
م�عددة معها، �حتاد أ�رويب ك�شوف �ىل حسب ٔ�ش�نو راحب واش�نو 

من هنا حىت اح�ا س�یاس�یا واق�صاد� �رحب .. فاش نوعیة�ادي یعطي، و�ی
ونفاوض وننزتع حقوق�ا، ولكن عندك وا�د إالطار ا�يل ميكن من هاذ 

  .اليش
ملنظمة التعاون والتمنیة  2017وبی�ت ا�راسات أ��رية س�نة 

حول املبادالت الت�اریة حتسن اندماج املغرب ) l’OCDE(�2ق�صادیة 
افة ا�ولیة، ؤ�ن �رت��ه یتحسن �ضطراد و�س�مترار، يف سالسل القمية املض

إالسهام يف تطو�ر القطا�ات إالنتاج�ة ببالد� واملو�ة �لتصد�ر والرفع من 
مس�تواه التك�ولو�، و�لتايل تنویع صادرات املغرب ل�شمل م�تو�ات 
�دیدة ذات قمية مضافة �الیة، صنا�ة الس�یارات، صنا�ة الطا�رات، 

  .لصنا�ة الك�ویة و�ريها من الصنا�ات ذات القمية املضافةإاللكرتونیك، ا
ومعوما، و�لرمغ من هذه احلصی� إالجيابیة التفاق�ة التبادل احلر، فٕان 
املزيان الت�اري لبالد� ال �زال یعاين من جعز هیلكي، حتسن قلیال لكن 
 هذا �ري اكيف، وال ميكن اجلزم �كون هذا العجز مرتبط �التفاق�ات، بل

بعوامل ٔ�خرى تتعلق ٔ�ساسا �حلجم الك�ري لواردات بالد� وب��اهتا اليت 
تتكون ٔ�ساسا من مواد التجهزي واملواد نصف املصنعة ارتباطا �الس��رات، 
ٔ�ن ٕاىل قوینا الصنا�ة كنقویو الواردات يف جمال الصنا�ة، ٔ�ن كثري من 

ال ن���ه، فٕاذن هو ا�ٓالت املعقدة وكثري مما حنتا�ه لتطو�ر صناعتنا حنن 
ٕاىل اكن تطورت الواردات ولكن ملنفعة الصادرات ولتقو�هتا فهذا راه ٕاجيايب 
مايش سليب، ما خصناش نظرو لیه دامئا �ىل ٔ�نه سليب، وهذا ال مينع ب�ٔن 
جزء من الواردات ميكن ٔ�ن �س�تغين عهنا عن طریق تطو�ر �ق�صاد 

  .الوطين
�شلك دامئا �ل�س�بة يف املبادالت وبطبیعة احلال هناك الطاقة ا�يل يه ك 

                                                 
2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 

الت�اریة ك�شلك وا�د العبء �ل�س�بة �لمغرب ولكن هذا مرتبط ب�ٔن 
  .املغرب �ري م�تج �لطاقة أ�حفوریة

ويف هذا إالطار، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔننا اح�ا واعیني بنقط الضعف 
املوجودة يف اق�صاد� الوطين، ؤ�ننا واعیني برضورة معاجلة هاذ نقط 

�ابعة هذا، وقد ٔ�دجمنا يف الرب�مج احلكويم �دد من املقرت�ات الضعف وم 
ومن إالجراءات اليت س���ذها ٕان شاء هللا يف هاذ �جتاه، واح�ا عند� 

  .لك إالرادة �ش منش�یو يف هاذ ا�ال
ضات الت�اریة وإالطار يف او املفو�ملناس�بة، وجوا� �ىل السؤال د�ل 

ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه وعیا من احلكومة، احلكومة وضات الت�اریة، ٔ�رید اهاذ املف
، وعیا مهنا وضاتااملاضیة يف احلق�قة يف ٕاطار املقاربة اجلدیدة د�ل املف

مب�ٔسسة مهنجیة التفاوض �ىل الصعید الوطين، �اء القانون اخلاص �لت�ارة 
املتعلق �لت�ارة اخلارج�ة، القانون ا�ي صدر يف اجلریدة الرمسیة يف مارس 

القانون وضع ٕاطار �دید �لتفاوض ین�ين �ىل تو�یل تفاويض  ، هاذ2016
)mandat de négociation ( تو�یل تفاويض یؤطر وحيدد أ�هداف

تفاق�ات الت�اریة االالت�اریة و�ق�صادیة والس�یاس�یة املنتظرة من ٕا�رام 
  .ا�ولیة

معىن ذ� يف املس�تق�ل وىل عند� ٕاطار �دید �ی�ٔطر هذا، وحيدد 
اوض نطاق التفاوض القطاعي وأ��شطة وا�االت اليت ی��غي تو�یل التف

ٕادرا�ا يف املفاوضات واملس�توى العام �لتنازالت املتباد� �ل�س�بة للك 
قطاع، و�شاط وجمال موضوع التفاوض، والتدابري املوا�بة اليت متكن من 

  .ضامن تنف�ذ االتفاق �شلك یعود �لنفع �ىل �ق�صاد الوطين
مة �ىل ٔ�ن تمت اس�شارة ممثيل امجلعیات املهنیة ا�ٔكرث وحترص احلكو 

متثیلیة عند ٕا�داد التو�یالت التفاوضیة و�الل املفاوضات وذ� بصفة 
دوریة مبا ميكن من تقویة وتعز�ز دور املقاوالت املغربیة يف هذا املفاوضات، 
ویمت العمل �الیا �ىل ٕا�داد مرشوع املرسوم التطبیقي �لقانون السالف 

�ر وا�ي یتضمن م�ٔسسة ا�لجنة الوطنیة �لمفاوضات الت�اریة اليت ا�
  .س�یعهد ٕا�هيا مبهمة ت�س�یق املفاوضات

وهذا املرشوع د�ل املرسوم قد ٔ��د تقریبا وهو يف مرا�� ا�هنائیة 
  .وس�مت وضعه تقریبا يف مسطرة املصادقة

�ل�س�بة �مع املقاوالت وخصوصا املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف 
ال التصد�ر، تعمل احلكومة �ىل موا�بة هذه املقاوالت املغربیة اليت جم

ت�شط يف جمال التصد�ر، وذ� من ٔ��ل تعز�ز حضورها �ىل مس�توى 
  .أ�سواق اخلارج�ة

ويف هذا إالطار، مت ٕاطالق �ر�مج دمع املصدر�ن املبتدئني، ا�ي 
دها يف السوق هيدف ٕاىل توس�یع قا�دة املقاوالت املصدرة، وكذا تعز�ز توا�

، �رشاكة بني كتابة 2017ا�ولیة، هذا الرب�مج ا�ي مت ٕاطالقه س�نة 
ا�و� امللكفة �لت�ارة اخلارج�ة ووزارة �ق�صاد واملالیة و�حتاد العام 
ملقاوالت املغرب، ومغرب تصد�ر، وامجلعیة املغربیة �لمصدر�ن، �س�هتدف 
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عهد بعملیة التصد�ر من حرص� املقاوالت الصغرى واملتوسطة �دیثة ال 
ٔ��ل موا�بهتا و�شجیعها �ىل �س�مترار يف التصد�ر وممارسة �شاط هذا 

مقاو� مصدرة يف  100ا�ال �شلك م�تظم، و�س�هتدف هذا الرب�مج 
  .الس�نة يف ٔ�فق الرفع من �دد املقاوالت املس�تف�دة يف الس�نوات املق��

�مع التقين �لمقاوالت �ر�كز هذا الرب�مج �ىل توفري ا�مع املادي وا
املبتدئة يف جمال التصد�ر �ىل مدى ثالث س�نوات، �متك�هنا من ٕا�داد 
اسرتاجتیات مالمئة يف جمال التصد�ر و�س�تفادة من الت�ٔطري والتكو�ن يف 
جمال التصد�ر وال�سویق ومجیع املعامالت املرتبطة �لت�ارة ا�ولیة مع 

  .�لرتوجي �ٔ�سواق اخلارج�ةٕاماكنیة متویل بعض التدابري املتعلقة 
مقاو� مصدرة،  140دمع وموا�بة ما یناهز  2017وقد مت �رمس س�نة 

لتعز�ز وجودها �ٔ�سواق " مصدر�ن م�تدئني"يف ٕاطار �ر�مج  50مهنا 
  .اخلارج�ة

، هاذ قانون 2018ولكن ٔ�یضا ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه يف قانون املالیة د�ل 
م، وهو ٔ�ن رشاكت املناو� �لرشاكت الكربى املالیة دجمنا وا�د إالجراء �

د من مجیع �املصدرة حىت يه تعطات لها صفة مصدر و�ادي �س�تف 
�م�یازات اليت �س�تف�د مهنا الرشاكت املصدرة، وهذا ٔ�یضا يف دمع 

 ح�ا كهندفو من �الل التصنیع ٔ�نااملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٔ�ن 
حول  مات صناعیةم�ظو ) Ecosystèmes(كون هناك م�ظومات �

املقاوالت الصناعیة الكربى، وهذه املنظومات الصناعیة جزء �بري مهنا يه 
الرشاكت الصغرى واملتوسطة، �خلصوص الرشاكت املتوسطة واليت متد 
هذه الرشاكت املصدرة بقطع الغیار حىت يه ا�ٓن وىل عندها صفة مصدر 

  .و�س�تف�د من نفس �م�یازات
، ال شك ٔ�ن )la normalisation(ا�رة مواص� حتسني نظام املع

بالد� بذلت جمهودات �برية يف جمال حتسني نظام املعا�رة ومالءم�ه مع 
م�طلبات م�ادالتنا الت�اریة، وذ� م�ذ ٕا�داث املعهد الوطين �لتق��س 

3)IMANOR ( املناط به �مة ٕا�داد املعایري املغربیة  2010س�نة
نظمة املرجعیة املعیاریة، فضال عن متثیل وإالشهاد �ملطابقة مع مواصفات ا�ٔ 

  .املغرب �ى املنظامت ا�ولیة وإالقلميیة �لتق��س
وس�تحرص احلكومة �ىل مواص� تطو�ر وحتسني نظام املعا�رة هو ا�يل 

هذوك احلواجز ) (�les barrières non tarifairesادي خييل هادوك 
ودة املنتوج املغريب، ها عن طریق رفع جو �ري امجلر�یة ا�يل خيلینا نت�اوز

 .وهذا �اص ف�ه تطو�ر نظام املعا�رة
، هذا الت�اریة ٕال�داث املرشوع الوطين، تنف�ذ تدابري امحلایة �امسا

مجیع اتفاق�ات التبادل احلر تتضمن هذه املق�ضیات ا�يل كمتكن يف �ا� 
إالغراق، يف �ا� املشالك الكربى، يف �ا� احلا�ة القصوى �كون هناك 

املتعلق �محلایة الت�اریة یوفر  15.09والقانون  ،ایة إالنتاج الوطينتد�ل محل

                                                 
3 Institut Marocain de Normalisation 

ٔ�یضا التدابري الالزمة والرضوریة يف هذا ا�ال، واحلكومة حرصت �ىل هذا 
ٔ�ول مرة يف هذا العمل أ��ري ا�يل قامت به احلكومة، ٕامنا  يمايش هذ

وا�ة التبادل احلر، قامت ٔ�یضا مب اتحكومات سابقة يف ٕاطار اتفاق�
س�یاسة إالغراق ا�يل تتكون ٔ�ح�ا� ٔ�و س�یاسات ٔ�خرى �ري رشیفة، �ري 

 اتتنافس�یة �ري رشیفة دارت هذه إالجراءات امحلائیة يف ٕاطار اتفاق�
التبادل احلر نفسها وا�يل كمتكهنا ا�يل يه قانونیة متاما، بطبیعة احلال يف 

 .ٕاطار ما هو مسموح به
ختاذ مجمو�ة من إالجراءات يف � 2012وقد قامت احلكومة م�ذ س�نة 

هذا ا�ال، مهت قطا�ات اخلشب، قطا�ات الورق، قطا�ات الصلب، 
قطا�ات أ�دویة، قطا�ات الصنا�ات الك�ویة، ؤ��ريا قطا�ات أ��س�ة 

  .و�ريها اليت یمت اس�تريادها من دول خمتلفة
� �لهيا، حتسن رضهامواص� حتسني م�اخ أ�عامل، هذي راه  ،سادسا

د � مز�ن واتفاق�ة التبادل احلر عندها دور �س�يب ولكن عندها دور امحل
يف حتسني م�اخ أ�عامل وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�یضا ب�ٔنه يف جمال الت�ارة اخلارج�ة 
بالد� حتس�ت كثريا، الیوم حتتل بالد� يف جمال الت�ارة اخلارج�ة يف العامل 

ت بالد� فعال يف س�نوات قفز  10، وهو مرتبة �مة يف ظرف 31املرتبة 
هذا ا�ال، وهو املرتبة الثانیة يف م�طقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا، 
وهذه مرتبة �مة �دا ن���ة خمتلف الس�یاسات املندجمة، ومن مضهنا اتفاق�ة 

  .التبادل احلر اليت ٔ�دت ٕاىل هذا
ال بد ٔ�ن �شري ٕاىل بعض التدابري ا�يل ق�ل القطاع الفال� وقد ٔ�شارت 

اذة ٕاىل القطاع الفال�، حظي القطاع الفال� يف ٕاطار �ل أ�س�ت
  :اتفاق�ات التبادل احلر مبعام� �اصة یمت احلرص �لیه ف� یيل

ٔ�وال، �ىل مس�توى التصد�ر عن طریق ضامن الظروف املواتیة لولوج 
املنت�ات الفالح�ة الوطنیة �تلف أ�سواق اخلارج�ة، �ىل مس�توى 

م�حمك فهيا لتحر�ر املنتو�ات الفالح�ة �ىل مدى  �س�ترياد اع�د طریقة
فرتة انتقالیة لتفادي ٕاحلاق ٔ�ي رضر �سالسل إالنتاج احمللیة، وذ� من 
ٔ��ل ٕا��ة الوقت الاكيف �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة لتحسني تنافس�هتا 

  .من ٔ��ل اندما�ا يف السوق العاملي
لك س�نة، وهو رفع ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري فقط ٕاىل وا�د إالجراء كند�روه 

الرسوم امجلر�یة �ىل اس�ترياد القمح من ٔ��ل حامیة املنتوج الوطين وحامیة 
  .الفالح املغريب عندما �كون هذا املنتوج الوطين م�وفرا

ٔ�سابیع حمدودة  يصدر�ه �ري هذ�ٔ و�� �ري يف املرسوم أ��ري ا�يل 
ش حنمیو �الش رفعناها؟ �ا %135ٕاىل  %30رفعنا الرسوم امجلر�یة من 

اليش ٕاجراءات موجودة ودا�� يف اتفاق�ة التبادل  ذإالنتاج الوطين، ها
احلر، وٕاال الفالح املغريب ما �ادي یبقاش �كون عندو القدرة د�ل إالنتاج 

التبادل احلر، بطبیعة  اتوهذه ٕاجراءات �ادیة �دا وتد�ل يف صلب اتفاق�
� ومس�تعد�ن ٕاذا �هبت احلال ٕاذا اكن يش ٕاجراءات ٔ�خرى ما فعلناهاش اح�ا

لها نفعلوها، ولكن ٔ��لب إالجراءات ا�يل موجودة وا�يل �ینة وا�يل بني 
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  .یدینا تنفعلوها �ني احلا�ة
كام مت وضع �ٓلیات مؤسساتیة يف ٕاطار هذه االتفاق�ات تتلكف بتق�مي �ٓ�ر 

و�متثل هذه ا�ٓلیات يف �شك�ل جلن  ،تفاق�ات املربمة �ىل القطاع الفال�اال
كة خمتصة �لشق الفال� ملكفة بت��ع تنف�ذ االتفاق�ات، وكذا دراسة مشرت 

  .�ل املواضیع ذات العالقة �لشق الفال� ٕالجياد احللول املناس�بة
ومن ٔ��ل تفادي ٕاحلاق الرضر �ٕالنتاج الوطين ا�ا�يل ن���ة انف�اح 
السوق الوطنیة، ومن ٔ��ل حتسني تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

وضع وتفعیل مجمو�ة من ا�ٓلیات املوا�بة لس�یاسة التحر�ر، من ٔ�مهها  مت
اع�د مواصفات اجلودة واملواصفات الصحیة، والصحیة النباتیة ٔ�ن خصنا 

  .حىت اح�ا �رفعو اجلودة د�ل املنتوج الوطين �ش ینافس �املیا
�نیا، �مثني املنتو�ات الفالح�ة من �الل ٕا�شاء والعمل بنظام 

املؤرشات اجلغراف�ة واملنت�ات البیولوج�ة ا�ي یضمن  ،ات املمزيةالعالم
جودة م�ت�اتنا يف السوق احمللیة ؤ�سواق التصد�ر، مما �سهم يف حتسني 
وولوج م�ت�ات املقاوالت الفالح�ة التضام�یة احلاص� �ىل هذه العالمات 

ٕاعطاء هذه  املمزية ٕاىل السوق العاملیة، هناك معل تقوم به اجلهات املعنیة يف
العالمات املمزية د�ل اجلودة �ش ميكن هاذ املنتوج د�لنا ینافس ٔ�یضا 
وطنیا، ولكن ینافس ٔ�یضا �املیا و�ارج�ا، ما يه اخلالصة اليت ٔ�رید ٔ�ن 

  ٔ��هت�ي ٕا�هيا؟
ٔ�وال، ٕاتفاق�ات التبادل احلر هو قرار س�یادي قرره املغرب يف ٕاطار 

يش قرار مفروض �لیه، ما س�یاسة بدٔ�ت م�ذ �س�تقالل كام قلت، ما
ٓ ما نرضوش بالد�، ٔ�� ما مسؤولش �لیه، اح�ا كنا .. نبقاش یعين نذاك يف �

 اكذاملعارضة، ما كن�ش، ولكن ٔ�یضا جيب ٔ�ن نعطي لبالد� حقها، و�مثن 
  ...مسوايش ا�يل يف بالد� ما خصناش �ين نعطیو وا�د ال

ٔ�ن لك املفاوضات  ال متىل �لینا، ٕامنا نفاوض وننزتع و�ٓخرون ینزتعون
د�ر، واش تفاوض �رحب بو�دك وال تبقى تفهيا �ذ واعطي راه ما عندك ما 

بو�دك، ولكن هذي اتفاق�ات فهيا الرحب املشرتك، الرحب املشرتك وهاذ 
اليش تیحرس �لیه املغرب وحنرسو �لیه، ٕاىل ما اكف�ش نعاود نعزوه �ش 

  . الكربى �لوطن�رحبو ٔ�كرث، ما اك�ن مشلك، ؤ�یضا خلدمة القضا�
�نیا، هاذ االتفاق�ات عندها ٔ�هداف م�عددة، ٔ�هداف ٔ�وال س�یاس�یة 
ٔ�ن جزء من �نف�اح الس�یايس وجزء من احلوار الس�یايس مع رشاكئنا 

وهذا خ�ار د�ل  ،الرشاكء ذاكت إالسرتاتیجیة مع هااوجزء من تعز�ز الرش 
 .املغرب ورحب ف�ه �زاف

 .وتعز�ز تنافس��ه�لثا، تطو�ر �ق�صاد الوطين 
رابعا، تعز�ز ال�رشیعات الوطنیة ورفعها ٕاىل مس�توى ال�رشیعات 

 .ا�ولیة، امحلد � هاذ اليش حقق ف�ه املغرب الك�ري
�امسا، تعز�ز املبادالت الت�اریة وتعز�ز �ق�صاد الوطين ودمع املقاو� 

�ا ف�ه ، قدر حقق وهاذ اليش حقق�ا ف�ه لك ،الوطنیة وتقویة ال�س�یج الوطين
وها اح�ا عند� إالرادة �ش منش�یو لها، قبقى ٔ�مور كثرية حنقاجزء �م، 

 .ماك�ن مشلك
احلصی� �ىل العموم حىت �ىل مس�توى املزيان الت�اري، كام قلت م�ذ 
قلیل حصی� ٕاجيابیة، ما اكف�اش، ٔ�� م�فق معمك، خصنا مزید من 

ند�روش العام ز�ن، إالصال�ات ٔ�� م�فق معمك، واحلكومة م�صتة اح�ا ما ت 
ها ؤ�ي �ا�ة نغريوها و ي �ا�ة نطور�ٔ اح�ا مس�تعد�ن  ،اح�ا م�صتون

حىت مما قلناه حنن �حكومة �الیة وٕان اكن اح�ا تندافعو الیوم �ىل قرارات 
ونفخر ب�ٔننا  ،بالد�ب اختذهتا حكومات سابقة نطورو حنس�نو ولكن نعزت 

ا لرنفع رٔ�س املغرب �الیا وس�ش�تغل مجیع ،مغاربة يف القرن الوا�د والعرش�ن
   .ٕان شاء هللا بني أ�مم

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ؤ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل  ،ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات
  .�لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل  ،سم هللا الرمحن الرحمي� 

  .ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

 اح�ا عرف�امك ب�ٔ�مك لس�مت وراء �دد من االتفاق�ات د�ل التبادل احلر ا�يل
يف املغرب ورصح�و يف بدایة احلدیث عندمك ب�ٔ�مك ملا كنمت يف املعارضة ميكن 

  .ام�نعمت �ىل هاذ التصویت �ىل بعض االتفاق�ات د�ل التبادل احلر
ت�سولمك ما يش �ىل أ�مهیة ٔ�و ال إالجيابیات د�ل هاذ اتفاق�ات  ،الیوم

ء مفروغ م�و التبادل احلر وانف�اح �ق�صاد د�لنا �ىل اخلارج، هذا يش
مسعتو لو اومعروف، ت�سولمك الیوم �رئ�س �لحكومة يف السؤال د�لنا ٕاىل 

مز�ن، واش�نا يه تتعمل احلكومة ا�ٓن من ٔ��ل اس�تفادة ٔ�كرث لالق�صاد 
الوطين من هاذ االتفاق�ات؟ و�یفاش متنع املشالك ا�يل ميكن حتققها ٔ�و اليت 

 الوطين؟ميكن توضعها هاذ االتفاق�ات ٔ�مام �ق�صاد 
 الس�ید رئ�س احلكومة،

الت�ارة اخلارج�ة حمرك "متعنوا معي يف وا�د العنوان ا�يل هو � بغیتمك ا
�ذاتو بعض ا�ول ٕاكسرتاتیجیة د�لها، ا، هاذ العنوان هو ا�يل "�لمنو

واش�تغلت �لهيا من ٔ��ل �منیة �ق�صاد د�لها، ميكن يف احلدیث ميكن جيي 
ش حول ا�منوذج التمنوي، ميكن الت�ارة توهی بدازال ما امن بعد ا�يل م

  .د�ل ا�منوذج التمنوي �ل�س�بة لبالد� �كون ٔ��د املفاتیحاخلارج�ة 
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مشات دارت االتفاق�ة د�ل التبادل احلر حرضت لها، اهاذ ا�ول فاش 
وبدات ت��وع أ�سواق د�لها، بدات تد�ر وا�د هاذیك اجلهات امللكفة 

تلكم �لكمة وا�دة، ت توح�د د�لها �ش �كون �لرتوجي د�لها، اكن وا�د ال 
هاذ ا�ول �دمت ٔ�و اش�تغلت �ىل العرض د�لها التصد�ري �ش �كون 

 .ف�ه قمية مضافة �برية �ام� �لتك�ولوج�ا و�ام� �لقمية املضافة
هاذ ا�ول ٔ�یضا، معلت �ىل التنویع حىت د�ل هاذیك املنت�ات د�لها 

عاملیة يف الاملؤرشات �ل وا�د ا�مو�ة دعطیتو� اد�ل التصد�ر، الیوم 
�ىل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،بغیت حنیلمكام�اخ أ�عامل ٕاىل �ري ذ�، 

، )l’indice de complexité économique(مسیتو اوا�د املؤرش 
هاذ املؤرش ا�يل ت��لكم �ىل در�ة ال�ش��ك ا�يل اكینة ما بني القطا�ات 

فكرة �ىل �یفاش غیتطور �ق�صاد د�ل  املصدرة يف وا�د البالد وتتعطي
س�نوات املق��، و�ٕالماكن د�لو  10س�نوات حىت  5هاذ البالد �الل 

س�نني وا�يل ما  10هذاك املؤرش تنعرفو م�و ا�ول ا�يل غتطور من هنا 
�اد�ش تتطور، وهو اكن �ٕالماكن د�لو ٔ�نه یظهر لنا التطور ا�يل وقع 

 .ٕاىل �ري ذ� ،یة�ل�س�بة لرت�یا و�ور� اجلنوب 
شف�وه، املغرب اكن تیحتل ف�ه املرتبة  وهاذ املؤرش الیوم ٕاىل د�لتو ل

در�ة هبطنا يف ظرف  30، 104، الیوم تنحتلو ف�ه املرتبة 2012يف  70
س�نوات، ٕاذن �ل�س�بة لنا، وهنا ترنبطو هاذ اليشء �لعمل  6د�ل 

رب�مج احلكويم، م�ارشة �منش�یو �شوفو ال ،احلكويم ٔ�ش�نو كتد�ر احلكومة
الس�ید الرئ�س، حىت �ٓخر املدا��  ،ما �لكمتوش �ىل الرب�مج احلكويم

ن� عندمك �ر�مج ت��لكم �ىل ا�مع االرب�مج احلكويم،  و�دتد�لمك �اد ج 
د�ل الت�ارة اخلارج�ة، �لكمتو ف�ه �ىل التقویة د�ل التنافس�یة د�ل 

ني هو؟ ف�ه املراكز اجلهویة �ق�صاد الوطين، ف�ه م�ثاق �س��ر ف
لالس��ر، فني يه؟ ف�ه دمع املقاو�، �لكمتو �لهيا بوا�د الشلك �س�یط 

مقاو�،  140حىت يف ا�مع د�ل املقاوالت املصدرة، يف أ��ري �لكمتو �ىل 
مقاو� �ادي نقویو القوة والتوا�د د�ل املغرب �ىل  �140مع د�ل �واش 

� املنافسة؟ اعطیتو بعض اا�ال ا�يل ف�ه د املس�توى العاملي يف وا�د
 .ٕاىل �ري ذ� ،الصادرات�ل أ�رقام د�ل التطور د

الیوم ما خصناش نبقاو نتعاملو مع العامل مبنطق د�ل �م��ان، ٕاىل 
د�ل ) le concours(ج�يت املعدل �ادي تنجح، �اصنا نتعاملو مبنطق 

املنافسني؟ املنافسني د�لنا  قارنة معملنت يف الرتت�ب د�� �احشال ا
�ذیتو وا�د املؤرش د�ل ات��طوروا بوا�د الشلك �بري، اح�ا تنرتاجعو، 

حشال تغطیة الصادرات �ىل الواردات، ودرتو م�و هو احملور د�ل ا
املدا��، هو احملور د�ل اجلواب �ىل لك أ�س�ئ�، راه اكینة مشالك الیوم، 

 �بري، وهاذ الواردات فاش تتكرب یعين الواردات راها �زادت بوا�د الشلك
ت�س�توردو البطا� من عند ا�ول ا�يل تتصدر لنا املنتو�ات د�لها، هذا 
هو واقع الیوم، اك�ن ترضر د�ل �دد د�ل الرشاكت يف �دد من 
القطا�ات، يف قطا�ات ٕاىل �ایة س�نوات قریبة اكنت يه املهمة �ل�س�بة 

 .الیوم �راجعت واك�ن خطر �لهيا �لتصد�ر و�ل�س�بة �لبالد د�لنا،
ٕاذن �ش �رجع معمك �لرب�مج احلكويم، �لكمتو ف�ه �ىل التق�مي د�ل 
هاذ االتفاق�ات د�ل التبادل احلر، وٕان اكن عندمك ٔ�عطیمت لراسمك �اود 
طریقة �ش تعملوا التق�مي، ولكن اكن �اصو یتعمل وا�د التق�مي و�كون 

و�ىل دراسة ٔ�خرى يف  س �ق�صاديا�ل 2013، �لكمتو �ىل يموضوع
 س�نوات أ��رية؟  6س�نوات ٔ�و  5 ذ، فني هو التق�مي �الل ها2014

اكن التجمیع د�ل املؤسسات امللكفة �لرتوجي �لمغرب، و�ا وقع وا�د 
العمل �ىل مس�توى وزارة وا�دة د�ل وزارة الصنا�ة والت�ارة، ولكن �یبني 

جتمعوا  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،شٔ�یضا �ىل ٔ�نه عند� مشلك ما اس�تطعتو 
لك املؤسسات ا�يل تتقوم �لرتوجي �ش �كون وا�د الرؤیة شام� مو�دة 
د�ل بالد� �ىل مس�توى العامل، مازال لك قطاع �ش�تغل لو�ده �س�یاسة 

ما اكی�ش التقائیة، اك�ن هدر  ،قطاعیة و�دو، ما اكی�ش م�دجمة
 .ذ� ٕاىل �ري ،لٕالماكنیات وهدر �لموارد ال�رشیة

ٕاذن هذا هو ا�يل �اطینا وا�د احلصی� الیوم ا�يل صعیبة، حصی� ا�يل 
فهيا املزيان الت�اري، و�ا �لكمتو �ىل العالقة بني الصادرات والواردات، 

  .ولكن العجز الت�اري �یكرب بوا�د الشلك �بري
 ذ االتفاق�ات، هاذ اليشاالیوم �س�تف�د م�ه ا�ول ا�يل معلت معنا ه

ة �لیه اكم�، الیوم هذیك ا�ول ا�يل معلت معنا اتفاق�ات الناس م�فق
% 70حىت  60التبادل احلر ك�س�تفد يه املنتو�ات د�لها ك�س�تغل تقریبا 

د�ل هذیك �م�یازات ا�يل �اطهيا اتفاق التبادل احلر مقارنة مع الصادرات 
 ، مازال اكینة عراق�ل �ري%25د�ل املغرب، ما ك�س�تافد ٕاال بوا�د �س�بة 

مجر�یة �ىل الصادرات املغربیة �اصها �ش�تغل، مازال عند� ال�س�یج 
مقاو� ٔ�و ٔ�قل ا�يل كتصدر، ٕاذا قار�ها مع  5000املقاواليت ضعیف �دا، 

مقاو� ا�يل كتعمل التصد�ر،  70000مقاو� وال  �60000ر�یا راه عندها 
�ىل ٔ�نه  یعين هاذي الیوم اكینة وا�د ا�مو�ة د�ل املعطیات ا�يل كتبني

اش �جلدیة وذهذه االتفاق�ات د�ل التبادل احلر والت�ارة اخلارج�ة ما موخ
ا�يل �اصها �كون يف جمال �لتقائیة د�ل الس�یاسات الوطنیة ومن �الل 

 .العمل مو�د�ن لتقویة املبادالت الت�اریة مع اخلارج
الس�ید رئ�س احلكومة، عند� لمك بعض  ،و�لتايل، �ش خنمت

�ات وٕان اكن ال نعتقد ٔ��مك تولون ٔ�ي اه�م القرتا�ات املؤسسة �قرتا
ال�رشیعیة ٔ�و ال �لفرق الربملانیة، ٔ�ن س�بق لنا معلنا اقرتاح يف وا�د العدد 
�بري د�ل إالجراءات من ٔ��ل تقویة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ومن 

، جملس ٔ��ل ال�شغیل ومن ٔ��ل الرفع من أ�جور وحامیة ا��ل واملنافسة
املنافسة ٕاىل �ري ذ�، ولكن مل جتیبو� �لهيا واعطیتو� بطریقة �ري م�ارشة 
بعض ا�فو�ات الشلكیة ال �سمن وال تغين من جوع، ولن تغري يف أ�مر 

 .ولن تنقص من �دة �ح�قان �ج�عي ،ش��ا
اك�ن ٔ�ول اقرتاح هو ما یتعلق هبذه االتفاق�ات د�ل التبادل احلر مع 

 .نطلب م�مك ٔ��مك تعاودوا النظر فهيا وتعاودوا مراجعهتا و�ٕالماكن ذ� �ر�یا،
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مث �لكمتو �ىل وا�د �ج��ات ا�يل كتكون س�نو� �لتق�مي �ل�س�بة 
س�نني ما معرو تعمل  10 يدار اج�ع وا�د هذتلالتفاق�ة مع �ر�یا �اله 

 .اج�ع د�ل التق�مي د�ل اتفاق�ة التبادل احلر مع �ر�یا
س اليشء �ل�س�بة لالتفاق�ة مع �حتاد أ�وريب، وقف�و املفاوضات نف
د�روا وا�د التق�مي مس�بق، ولكن النتاجئ د�لو الیوم ما �ارف��ش ت�ش 

 .ٔ�ش�نو واقع فهيا
�لكمتو �ىل م�اخ  ،د�ل أ�ش�یاء �مة جوجٔ��ريا ول�س �ٓخرا، 

متویل، ٔ�ن الیوم البد ف�ه وا�د ا�هود ٕاضايف �اصة ف� یتعلق ��  ،أ�عامل
فاش نقویو یهذاك م�اخ أ�عامل د�لنا يف املر�� الصعبة ا�يل يه د�ل � 

 .ذ ا�ال هذاااملؤرش د�ل ا�متویل يف ه
وهذا هو أ�سايس ٔ�ن الت�ارة و�ق�صاد ٕاىل ما اك�ش �ادي  ،ؤ��ريا

مك یؤدي �ل�د من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة ال قمية �، و�لتايل نطلب م�
�ش تعملوا ٔ�یضا �ىل توطني �س��رات د�ل القطا�ات احلكوم�ة من بعد 
ما تعمل وا�د �لتقائیة د�لها، توطیهنا �ىل املس�توى اجلهوي �ش �كون 

 .كو�ت د�ل املواطنني ود�ل بالد�املالرحب �ل�س�بة مجلیع 
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الرئ�سالس�ید 
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

 .اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

 :�ن الطالب احلب�باملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٕان م�اقش��ا ملوضوع التبادل احلر ال ینصب �ىل اخ�یار املبدٔ� ا�ي 
یندرج يف �نف�اح والتحر�ر ا�ي �رسه املغرب �الل العقد�ن املاضیني، 

ینصب �ىل مدى اس��ر هاذ التو�ه يف حتق�ق أ�هداف بقدر ما 
إالسرتاتیجیة وكذا مدى انعاكس تزنیل مق�ضیات اتفاق�ات التبادل احلر 
�ىل تقویة تنافس�یة �ق�صاد الوطين، و�ىل ت�ٔهیل املقاو� املغربیة، و�ىل 
ٕانعاش ال�شغیل، و�ىل �لب �س��رات أ�ج�بیة، و�ىل توازن املزيان 

 .، و�ىل توس�یع وتنویع العرض التصد�ريالت�اري
ٕاذن مفقارب��ا هتم ٔ�ساسا مساء� س�یاسة حكوم�مك حول التعاطي يف 

الت��ع، التق�مي، : تزنیل مق�ضیات اتفاق�ة التبادل احلر يف املس�تو�ت التالیة
 .ة والتقوميءمالتحیني، املال

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ا�ي اس�تفاد ٕاجيابیا من تزنیل اتفاق�ة ٕان �س�ت��اء �س��ر أ�ج�يب 

التبادل احلر، خصوصا يف ا�االت املرتبطة بصنا�ة الس�یارات والطا�رات 
و�ك�ولوج�ا االتصاالت، فٕان مجیع املؤرشات املرتبطة �تفاق�ة التبادل احلر 

 .�سري يف اجتاه سليب

 ريةتٔ�وال جعز املزيان الت�اري يف تفامق مس�متر، من �الل ارتفاع و 
الواردات ويف ظل حمدودیة الصادرات، وهاذ الوضع �شمل مجیع ا�ول 

 .اليت �ربطنا وٕا�ها اتفاق�ة التبادل احلر دون اس�ت��اء
�نیا، �س�یج مقاواليت هش وضعیف، وال یقوى �ىل حماذاة قوة 
املقاوالت أ�ج�بیة، وال یتوفر �ىل املقومات الكف�� مبنافس�ته ملنتو�اهتا، كام 

  .لیا و�ارج�او�یفا، دا� 
كام ٔ�ن االتفاق�ات املربمة مع ا�ول املعنیة تتضمن بنود تلزم املقاو� 
املغربیة عند ولو�ا لٔ�سواق ا�ولیة �لتق�د ٕ�جراءات وتدابري وضوابط 
�لتطابق واجلودة صارمة وملكفة، يف �ني ٔ�ن احلكومات املتعاق�ة مل �متكن 

وا�بة وتقویة املقاو� املغربیة، بل من بلورة �رامج م�دجمة، مشولیة، �یلكة مل
يف كثري من أ�ح�ان إالجراءات احلكوم�ة مل خترج املقاو� املغربیة من زاویة 

الس�ید رئ�س  ،الرتاجع يف أ�داء و�دم القدرة �ىل الصمود، ف�أ�حرى
 .القدرة �ىل التنافس�یة ،احلكومة

 ري حمدود، حبیث ال نتوفر �ىل عرض تصد�ري��لثا، عرض تصد
مشويل م�اكمل ذو تنافس�یة �الیة، ال �ىل مس�توى إالنتاج، ال �ىل 

  .مس�توى اجلودة، وكذ� ال �ىل مس�توى العرض
وهنا نعود ملساء� الس�یاسة احلكوم�ة �رمهتا يف جمال دمع وتقویة وموا�بة 
املقاو� املغربیة يف ٔ�فق الرفع من قدراهتا إالنتاج�ة والتنافس�یة �متك�هنا من 

ن أ�سواق املف�و�ة يف ٕاطار اتفاق�ات التبادل احلر، ؤ�سواقها �س�تفادة م
يف ٕاطار التبادل احلر، ٔ�سواق ا�يل يه مف�و�ة وم�ف��ة و�متزي �ش�تداد 

 .املنافسة ووفرة وتنوع إالنتاج
وهنا، الس�ید رئ�س احلكومة، ندعو احلكومة عند ٕا�داد القوانني املالیة 

إالنتاج�ة والتنافس�یة �لمقاو�  عد تقویة القدراتلبالد�، اس�تحضار بُ 
املغربیة، و�ىل س��ل املثال املقاو� الفالح�ة اليت يه الیوم مطالبة مبنافسة 
مقاوالت ا�ول اليت �ربطنا هبا اتفاق�ات �لتبادل احلر، واليت �س�تف�د من 

  .ٕا�ا�ت م�عددة ودمع �بري
انون يف �ني هل ميكن ذ� والقطاع الفال� یمت ترضیبه يف ٕاطار الق

ايل ودون ٕارشاك الفال�ني يف تزنیل مضامني هذا الترضیب؟ هل ميكن امل
ذ� والقطاع الفال� یمت ترضیبه يف ٕاطار غیاب دراسة �شخیصیة دق�قة 
لواقع القطاع، ودون متكني املقاو� املغربیة، املقاو� الفالح�ة من فرتة 

س��رات ء والت�ٔهیل؟ هل ميكن ذ� والتحفزيات ا�صصة لال�رتقا
الفالح�ة اليت من ش�ٔهنا تطو�ر وحتدیث الفال�ة املغربیة، ومن مت الرفع من 

  قدراهتا إالنتاج�ة، ومن مت الرفع من قدراهتا التنافس�یة یمت ترض�هبا؟ 
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حرمان صغار  ،هل ميكن ذ�، وكام قلمت

التحفزيات الرضی��ة؟ الفال�ني من مصدر �ري م�ارش و�لتايل حرماهنم من 
هل ميكن ذ� وم�تو�ات صغار الفال�ني ال تلج ٔ�سواق امجل� ٕاال بعد ٔ�داء 

، هل ميكن ذ� واللكفة الطاق�ة ا�يل )hors taxes% (7رمس حميل 
وا�يل كرتكز كتكون ٔ�ساسا من % 30كت�اوز يف القطاع لفال� ٔ�كرث من 
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  .الكهر�ء يف ارتفاع مس�متر
مقابل % 10الرضیبة �ىل الرشاكت الفالح�ة  يف �ني ٔ�ن تو�س م�ال،

، �44ر�یا %. 31، 21بعد % 17.5يف �يق القطا�ات، اح�ا الیوم % 30
من ٕا�رادات % 44هاذو دول ا�يل كرتبطنا هبم اتفاق�ات رشاكة، �ر�یا 

القطاع الفال� عبارة عن دمع، مرص ا�يل دو� صا�دة، الیوم مرص بفضل 
كتخرج�ا من ٔ�سواق�ا التقلیدیة، ا�مع ا�صص  إال�ا�ت وا�مع واملوا�بة،

�ىل مس�توى النقل ا�ويل، ا�مع ا�صص �ىل الصادرات كتخرج�ا من 
 ...املقاو� املغربیة ت��عٔ�سواق�ا ا�يل ما نقدروش 

إالحتاد أ�ورويب الیوم، خصوصا ٕاس�بانیا، ما نقدروش، �اصنا ن��عو 
�كونوش يف املس�توى نظرا ق�ل ما جتي اس�بانیا، ميل جتي �ري ممكن ما 

�لتحفزيات ا�يل ك�س�تفدوا مهنا، اح�ا ما كنقولوش ما اكی�شاي، ولكن 
  .كنقولو ال جمال �لمقارنة مع ٔ�ش �یتدار يف دول ٔ�خرى

ولهذا، حنن نعود ندعو احلكومة ٕاىل رضورة دمع املقاو� الفالح�ة �ش 
 يف متوقع تبقى �سامه يف توفري أ�من الغذايئ يف بالد�، و�سامه كذ�

املغرب �ىل مس�توى ال�شارك والتبادل �رشیك قوي مس�تدام وذو 
 .مصداق�ة

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل اليس عبد الصمد

 :عبد الصمد مرميي الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة،
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس�ید الرئ�س،

وجوا�مك القمي ف� یتعلق ب�ٓ�ر هذه بعد �س��ع ٕاىل عرضمك 
االتفاق�ات، البد ٔ�ن نؤكد لمك ب�ٔننا نتفهم ب�ٔن هذا �نف�اح وحتر�ر املبادالت 

فة ٕاىل حتسني ا�منو وتقویة الت�اریة مت ٕاك�دى اخلیارات إالسرتاتیجیة الهاد
تنافس �ق�صاد الوطين و�لق فرص اس��ریة �دیدة لبالد�، بطبیعة 
احلال مع توس�یع هذه السوق، السوق �س�هتال�یة انطالقا من املغرب، 
وهذا زاد من حضور اململكة مضن الب��ة �ق�صادیة ا�ولیة ٔ�وال، مث ف�ح 

املقاوالت املغربیة �اصة  ٔ�سواق �دیدة وبدون ق�ود يف و�ه صادرات
املتوسطة والصغرية، واكن وراء �ذب اس��رات ٔ�ج�بیة م�ارشة ٕاىل بالد� 
بطبیعة احلال، ٔ�هنا �رى يف ٔ�ن السوق املغربیة سوق م�ف��ة �ىل ٔ�سواق 
ٔ�خرى، و�لتايل �شلك سوق مو�دة مع ا�ول اليت لنا معها اتفاق�ات 

  .التبادل احلر

ن الناجت ا�ا�يل اخلام ويه لكها ٔ�هداف مث يف أ��ري، الرفع م
وطمو�ات اكنت من وراء ٕا�رام هذه االتفاق�ات والسعي ٕاىل ٕا�رام اتفاق�ات 

 .ٔ�خرى مع دول، سواء اكنت دول م�قدمة ٔ�و دول صا�دة
و�لنظر ٕاىل قمية هذه أ�طراف يف هذه االتفاق�ات، یتضح جحم هذا 

ی� هذه االتفاق�ات اليت الطموح وهذه التطلعات، لكن �الطالع �ىل حص 
س�نوات �ل�س�بة التفاق�ة  10ذ�رمت وبعد مرور يف �د ٔ�دىن ٔ�زید من 

س�نوات �ل�س�بة لالتفاق�ات أ�خرى، سواء مع  10ٔ�اكد�ر، ؤ�كرث من 
الوال�ت املت�دة ٔ�و مع �حتاد أ�وريب ٔ�و مع إالمارات ٔ�و مع �ر�یا �ل�س�بة 

طالع بعض �نعاكسات �ىل لالتفاق�ات الثنائیة، تت�ىل من �الل �
  .�ق�صاد املغريب، ويه مع اكمل أ�سف انعاكسات سلبیة

تفامق العجز يف املزيان الت�اري، وبطبیعة : ومن ٔ�مه هذه الت�لیات
احلال ال ميكن لنا ٔ�ن نقارن هذا العجز القامئ مع دول لنا معها اتفاق�ة 

بادل احلر، ٔ�ن يف التبادل احلر، مع ٔ�خرى ل�ست لنا معها اتفاق�ات الت 
�ٓخر املطاف هؤالء ٔ�و هاته ا�ول اليت لنا معها اتفاق�ات التبادل احلر، لنا 

يف جمال الرسوم ويف جمال ) le manque à gagner(معها وا�د 
  .املداخ�ل

�ىل الناجت  ،وبطبیعة احلال انعاكس ذ� �ىل حتر�ر املبادالت الت�اریة
ٔ�ن ن�ٔ�ذه بعني �عتبار، ویعزى ا�ا�يل اخلام، وهو مؤرش ق�ايس البد 

هذا أ�مر يف نظري ٕاىل ضعف العرض التصد�ري ٔ��لب املقاوالت 
املتوسطة والصغرية، وضعف مس�توى الب��ة الرت�ی��ة �لصنا�ات ا�ا�لیة، 
هذاك املؤرش د�ل �ندماج الصناعي �ىل مس�توى الصنا�ة وهو يف 

 le taux de(�ی��ة الب��ة الرت  ذتطور، لكن البد ٔ�ن �راعي كذ� ها
complexité ( ا�يل مرتبط �لصنا�ات ا�يل عند� فهيا طموح و�ٓفاق

  .مس�تق�لیة
قوة وتنافس�یة مقاوالت ا�ول املتنافسة، وهذا حيتاج ٕاىل دراسة وٕاىل 
متعن ٔ�ن بعض ا�ول م�ل �ر�یا ا�يل عند� معها اتفاق�ة ثنائیة لها مس�توى 

لكن �ىل مس�توى حتفزي املقاوالت، م�قارب بی��ا وب�هنا يف �ق�صاد، و 
واش حتفزي املقاوالت الواقع يف �ر�یا هو ٔ�فضل من التحفزي الواقع يف 
بالد�؟ ٔ�م ٔ�ن التحفزي ا�ي یقع يف بالد� مردوده ؤ��ره يف التنافس�یة هو 
دون املس�توى؟ لك ذ� یؤدي بطبیعة احلال ٕاىل �دم قدرة املغرب �ىل 

ا�ي نناقشه لك س�نة �ىل مس�توى قانون التحمك يف هذا العجز الت�اري 
 .املالیة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
�لنظر ٕاىل ٔ�ن ٕاشاكلیة جعز املزيان الت�اري من القضا� ذات أ�ولویة 
�ل�س�بة ٕالیمك وما طرح يف الرب�مج احلكويم من طموح ٕاىل خفض هذا 

�ىل  العجز يف املزيان الت�اري ارتباطا �لتمنیة ٔ�وال، وبرضورة احلفاظ
التواز�ت املا�رو اق�صادیة من �ة �نیة، فٕاننا ندعو من ٔ��ل جتاوز هذه 

 : الوضعیة ٕاىل ما یيل
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ٔ�وال رضورة تق�مي ٔ��ر اتفاق�ات التبادل احلر �ىل املس�تویني  -
�ق�صادي و�ج�عي كذ�، وبطبیعة احلال حنن س�نطلب ابتداء من 

ا هذه التقار�ر اليت تقوم هبا يف الس�نة القادمة من الوزارة املعنیة ٔ�ن تقدم لن
 ٕاطار هذه االتفاق�ات �لمناقشة واملدارسة �ىل أ�قل مبناس�بة قانون املالیة؛

 حتلیل ٔ��ر التبادل الت�اري احلر �ىل البطا� وسوق الشغل؛ -
دراسة املس�توى احلايل �لتحفزيات املقدمة �لمقاوالت املتوسطة  -

 والصغرية؛
ٔ�سواق ا�ول الرش�كة يف  �اج�اتمالءمة الس�یاسات إالنتاج�ة مع  -

 .ٕاطار هذه االتفاق�ات
 :ــ�ىل مس�توى البعد �ج�عي، ندعو ٕاىل الق�ام ب

 دراسة أ��ر �ىل سوق الشغل والبطا�؛ -
فرض ا�رتام معایري الشغل �رشط �مع املقاوالت املصدرة  -

 واملس�تف�دة من وضعیة التبادل احلر؛
مل ووضعیة العامل مضن وضع مق�ضیات �اصة ��رتام معایري الع -

 اتفاق�ات التبادل احلر مس�تق�ال؛
وتقدمي تقر�ر س�نوي عن وضعیة املقاوالت املصدرة ومدى ا�رتا�ا،  -

وميكن ٔ�ن جتري هذه ا�راسة وزارة الشغل بت�س�یق مع م�ظمة العمل 
 .ا�ولیة

و��الصة، ميكن الت�ٔ�ید �لرمغ من املسامهة املتواضعة التفاق�ات التبادل 
ليت وقعها املغرب واليت �سهم يف اس�تقطاب �س��رات أ�ج�بیة، ال احلر ا

بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ذ� جيب ٔ�ن خيضع ٕاىل ق�اس أ��ر والتحوالت اليت 
تطرٔ� �ىل سوق الشغل ومعدالت أ�جور وا�فع ٕاىل ا�س�ام الس�یاسات 

لصنا�ة إالنتاج�ة مع م�طلبات هذه االتفاق�ات ورفع معدل الب��ة الرت�ی��ة � 
الوطنیة، ووضع خمطط لت�ٔهیل �ين �س�تجیب ملتطلبات الوضع 
�ق�صادي ليك �كون م�نافسا قادرا �ىل �لق التوازن املطلوب مضن 
حتر�ر املبادالت، س�� مع الب�ان الصا�دة �ق�صاد�ت تنافس�یة تتطور من 

 .س�نة ٕاىل س�نة
 .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .احملرتم شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

 :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ق�صادي �شكرمك الس�ید الرئ�س �ىل توضی�ا�مك القمية حول موضوع ا

 .جیةی هام ذو ٔ�بعاد س�یاس�یة وٕاسرتات 
وتفا�ال مع جوا�مك، نؤكد يف الفریق احلريك ٔ�ن ٕا�رام اتفاق�ة التبادل احلر 
مع لك من الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�حتاد أ�وريب و�ر�یا و�ريها من 

دو�، �شلك خطوة �مة يف تطو�ر مسار  56ا�ول اليت یصل �ددها ٕاىل 
املغرب وهذه ا�ول وا�مو�ات، �اصة يف اجلانب  العالقات بني

 .راحب - �ق�صادي يف ٕاطار م�دٔ� راحب 
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٕاذا اكنت اتفاق�ات التبادل احلر قد سامهت �شلك واحض يف ف�ح 
ٔ�سواق �دیدة �لسلع املغربیة ويف ف�ح �ٓفاق وا�دة �لت�ارة والصنا�ة 

قدر حبوايل  اوهیلكی ب��و� أ�هنا لٔ�سف ٔ�فرزت جعز واملس�مثر�ن املغاربة، ٕاال 
ملیار درمه كن���ة حمتیة الخ�الل املزيان الت�اري وٕا�راهات ال�سویق  200

وإالشاكلیات ا�تلفة �لمقاو� املغربیة وهشاشة ب��ة �ق�صاد الوطين 
 .وضعف تنافس��ه

لس�ید ا ،ويف هذا الس�یاق، نقرتح يف الفریق احلريك، يف هذا املوضوع
 :رئ�س احلكومة احملرتم

ٔ�وال، تق�مي وتقومي وحتیني اتفاق�ة التبادل احلر ضام� ملردودیة ٔ�فضل  -
 راحب؛ -وحتق�قا ملبدٔ� راحب 

�نیا، تقومي وتطو�ر إالسرتاتیجیات القطاعیة لتتالءم مع هذه  -
 االتفاق�ات؛

�لثا، متكني الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات، ا�ي  -
تقومي ال س�رشاف �ىل �صادق الربملان �ىل قانوهنا مؤخرا من وظیفة 

 س�متر لهذه االتفاق�ات؛امل 
رابعا، رضورة حتفزي املقاو� املغربیة �ىل مس�توى ا�متویل وال�سویق  -

 .�لولوج ٕاىل أ�سواق اخلارج�ة
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

لواردات د�ل �ىل ا% 135 ــل% 30مسعنا م�مك ب�ٔن رفع الرسوم من 
الفال�ة، وما مسعناش واش �ري �ىل احلبوب بو�دها، ٕاىل اكنت �ري 
احلبوب راه اكینني �س ا�يل خمزنني وا�د العدد ا�يل �يق یدهيم مدة �برية، 

�ذیتوه بعني �عتبار وال ال؟ وما قلتوش اما عرف�اش واش هاذ الفالح 
�� فهيا اخلرض الس�ید رئ�س احلكومة، واش هاذ الرسوم واش دا ،لنا

�یف ما قالوا  - والفواكه والقطاين؟ وما ٔ�دراك �لقطاين، ٔ�ن القطاين 
 ـرشاو العدس باوا�د العدد د�ل أ�س�ئ� راه فرمضان الناس  -إالخوان 

 .درمه، �ري �ش ��ذوه بعني �عتبار الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم 30
 .وشكرا

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�س اللك
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 .احملرتم

 :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
 يف ٔ��ید ٔ�ن هناك حتد�ت �لمبادالت الت�اریة مع رشاكئنا �ق�صادیني

فرضت ) GATT(�حتاد أ�وريب والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، اتفاق�ة 
�لینا هذا التو�ه، ٔ�ن بالد� ل�ست مبعزل عن املنظومة الت�اریة ا�ولیة 
اليت تؤطرها املنظمة العاملیة �لت�ارة، �� فٕان اتفاق�ات التبادل احلر 

ويل، و� امحلد �اءت يف س�یاق تعز�ز توا�د بالد� يف هذا املنتظم ا�
قطعنا ٔ�شواطا �مة �دا، ؤ��ید ٔ�ن احلكومة �ش�تغل �ىل تعز�ز هذا التو�ه 
�رب تقویة العرض التصد�ري لبالد� من �الل �ش�تغال �ىل عنرص 

 .اجلودة، ٔ�هنا احملفز أ�ول �لمبادالت الت�اریة
 الس�ید رئ�س احلكومة،

لوطين، خصوصا بالد�، و� امحلد، اش�تغلت �ىل حامیة املنتوج ا
الفال� وم�ت�ات الصید البحري، واليت د�لت �زي التنف�ذ يف ٔ�كتو�ر 

ولتعز�ز هذا التو�ه اخنرطت بالد� يف سلوك یبني اخنراطها التام . 2012
يف املنظومة الت�اریة العاملیة، معززة بذ� �القة بالد� مع رشاكئنا 

یة وجعلها ٔ�كرث ا�س�اما مع �ق�صادیني �رب حتدیث املنظومة القانونیة املغرب 
النظام املرجعي لهذه ا�ول، خصوصا �حتاد أ�وريب والوال�ت املت�دة 
أ�مر�ك�ة، وذ� هبدف ضامن ا�س�ام سلس يف ٔ�سواق هذه ا�ول، وهو 
ما وحضته أ�رقام اليت ٔ�عطیمت، واليت ٔ�دت ٕاىل حتسن ٔ�داء املزيان الت�اري 

�لواردات، رمغ ٔ�ن هذا الرمق الزال بفعل ارتفاع �س�بة تغطیة الصادرات 
یقلق�ا، ٕاال ٔ�نه ینحو م�حى تصا�د�، لهذه الس�نة هناك مؤرش ٕاجيايب، ولكن 

س�ب املبارش الرتفاع �س�بة ال  ویبقى ارتفاع الفاتورة النفطیة ه رمغ ذ�
 . الواردات �ىل الصادرات
 الس�ید رئ�س احلكومة،

�بري سعي احلكومة �س�ل يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رتیاح 
م�ظومة  30وٕارصارها �ىل حتق�ق التوازن يف الت�ارة اخلارج�ة، �رب ٕاطالق 

م�اكم� �متویل من صندوق �س��ر الصناعي يف قطا�ات ال�س�یج، 
ٕاخل،  ...الس�یارات والطا�رات، املیاكنیك، الكميیاء، البناء و�رح�ل اخلدمات

�ز املاكسب �ق�صادیة ح�ث س�تعمل هذه املنظومات الصناعیة �ىل تعز 
�لطلب العمويم، �رب املقاصة الصناعیة وحماربة لك ٔ�شاكل ممارسة املنافسة 
�ري املرشو�ة عند �س�ترياد وموا�ة لك ٔ�شاكل ٕاغراق أ�سواق املغربیة 
 .�ملنتو�ات الرت�یة وا�ٓس�یویة يف ا�رتام �م لاللزتامات ا�ولیة بطبیعة احلال

وهنا البد ٔ�ن �ش�ید ونف�خر مبا حيققه لك ٔ�فراد احلكومة، خصوصا 

الفریق احلكويم حلزب التجمع الوطين لٔ�حرار، و�ىل رٔ�سهم الس�ید وز�ر 
الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت والس�ید وز�ر 

اد الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، والس�ید وز�ر �ق�ص
واملالیة �ىل �ودمه املقدرة يف ا�فاع �ىل املقاو� الوطنیة و�شجیع القطاع 
اخلاص، من ٔ��ل العمل �ىل اس��ر الفرص اليت متنحها هذه االتفاق�ات 
احلالیة والبحث عن و�ات �دیدة توفر ٔ�سواق ج�دة، من ش�ٔهنا 

 .اس�تقطاب املنتوج الوطين
 الس�ید الرئ�س،

د فيت ووا�د، وجيب حامیته وصیانته �رب حامیة �ق�صاد الوطين اق�صا
املقاو� الوطنیة و�شجیعها وف�ح لك ا�ٓفاق ٔ�ما�ا من ٔ��ل �س��ر، ٔ�نه 
یبقى �ل�س�بة ٕالینا هو مف�اح لك احللول �لمعضالت �ج�عیة اليت توا�ه 
بالد�، �اصة ؤ�ن بالد� ٔ�صبحت �ددة، وحمط ٔ�نظار خصوم�ا يف حمیطنا 

املضطرب، و�لتايل جيب �لینا ٔ�ن �كون یقظني من ٔ��ل حتصني  إالقلميي
بالد� ٔ�مام لك ٔ�شاكل �ح��ا�ات املس�توردة الغریبة �ىل منوذج�ا املغريب 
املمتزي، ٔ�ننا �لك �ساطة حمسود�ن �ىل نعمة �س�تقرار اليت تنعم هبا 

ن �ىل بالد�، حمسود�ن �ىل التفاف�ا مجیعا �ىل ثواب��ا ومقدساتنا، حمسود�
غنا� الثقايف املتنوع القادر الیوم �ىل الت�ٓلف و��س�ام، حمسود�ن �ىل 
قدراتنا مكغاربة يف تدبري �الفاتنا وتطو�رها من ٔ��ل حتسني صورتنا ؤ�دائنا 

 .جتاه اكفة أ�مم والشعوب
�لینا مجیعا ٔ�ن �سعى محلایة شعبنا وحتس�سه ب�ٔمهیة �شجیع  ،��

لیه، ٔ�نه دمع �لمقاو� الوطنیة و�شجیعها، املنتوج الوطين وإالق�ال � 
فاالس�هتالك احمليل هو عنوان جناح ٔ�ي اس��ر م�تج، ٔ�نه ٔ�ساس التطور 

 .واحملرك أ�سايس ��ورة �ق�صادیة الوطنیة ي�ق�صاد
الس�ید رئ�س احلكومة، �ش�تغال �ىل حتسني  ،يف مقابل ذ�، �لیمك

وق الوطين من املضار�ت �رب تعز�ز القدرة الرشائیة �لمواطنني وحامیة الس
 .�ٓلیة املراق�ة والبحث عن ٔ�سواق �دیدة لرتوجي املنتوج الوطين

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ؤ�ظن اس��فذ احلصة 
  .د�لو من الوقت

  .�لشغل، ٔ�یضا اس��فذ احلصة د�لو من الوقتفریق �حتاد املغريب 
 .��ساناللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل اليس 

 :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید رئ�س احلكومة،
ؤ�� اس�متع ٕالیمك، ختیلت ب�ٔن املغرب راحب يف لكيش هاذ االتفاق�ات 
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�ٔكدوا ب�ٔننا نفاوض و�رحب، ونفاوض وننزتع، والواقع الس�ید امجلاعیة، ون� كت
رئ�س احلكومة، وا�يل ث��و لنا الواقع ٔ��مك مفاوض فاشل، بدلیل ٔ��مك ما 

دفع الكونفدرالیة ااس�تطعتوش توصلوا التفاق�ة حىت مع النقا�ت، اليش ا�يل 
عرف�ش اا�ميقراطیة �لشغل ٔ�هنا �دا غتد�ر ٕارضاب �ام يف املغرب، ما 

اش يف راسك وال ال الس�ید رئ�س احلكومة؟ اح��ا�ا �ىل ٕایقافمك �لحوار و 
ن� هنا� يف املنصة الیوم ا، و أ�مورو�ىل الغالء و�ىل وا�د العدد د�ل 
 .كتقولوا لنا نفاوض وننزتع، نفاوض و�رحب

املفاوض ا�ي �س�هتزئ �لطرف ا�ٓخر مفاوض فاشل، الس�ید رئ�س 
د�ل االتفاق�ات د�ل التبادل احلر، املغرب  و�ىل س��ل التفاوض. احلكومة

 .فاوض دامئا من موقع ضعف، مل یفاوض قط من موقع قوة
الس�ید رئ�س احلكومة، ب�ٔنه اح�ا م�ني كنا يف املعارضة  ،ن�اكتقولوا لنا 

ام�نعنا عن التصویت �ىل االتفاق�ة د�ل مر�اكن، ا�ٓن واش درتوا ميل 
 انتوما يف احلكومة؟ 

الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نه وهذا راه �یرضب حىت العمل  ،ما یثري�
الس�یايس والثقة يف الس�یاس�یني، ميل كنكون يف املعارضة كنقول �م 
وك�رس ممارسة، وميل كنكون يف احلمك كنجي كندافع �ىل ذاك اليش ا�يل 

بغیتو الشعب املغريب مازال یثق يف اكنت كن��قدو ؤ�� يف املعارضة، �یف 
 یثق يف احلكومات د�لو؟  بغیتوا؟ �یف الس�یاس�یني

 الس�ید رئ�س احلكومة،
كام قلت هذه االتفاق�ات د�ل التبادل احلر فهيا ا�يل �ميس املصاحل العلیا 
�لوطن، ما �لكمتوش لنا �ىل االتفاق�ة د�ل �یغايل؟ وا�يل صادق�و �لهيا يف 

یو، قل هاذ ا�لس احلكويم، وا�يل فهيا املغرب موقع ٕاىل �انب البول�سار 
اليش �لمغاربة �ش یعرفوه، ومازال ما �ا�ش �لربملان، ٔ��ید �ادي �كون 
عند� فرصة فني �قشوها يف الربملان، وٕان كنمت كتجیو �لربملان فقط �ش 
تدوزوا هذیك االتفاق�ات، من دون ٕاعطاهئا الوقت يف املناقشة، وهاذ 

املعنیني �ٔ�مر، معرها  االتفاق�ات د�ل التبادل احلر لكها معرها ما رشاكت
ما رشاكت ال املهنیني وال النقا�ت وما كرتا��ش اجلانب �ج�عي فهيا، 

  .ٔ��لهبا ال �راعي اجلانب �ج�عي
احلر راه نا ب�ٔننا هاذ اليش د�ل االتفاق�ات د�ل التبادل كتجي وكتقول ل 

فهيا املغرب نا �ري اتفاق�ة د�ل التبادل احلر و�دة يف مصل�ة املغرب، قول ل 
ك�س�تورد، لكهم االتفاق�ات د�ل  ايف املزيان الت�اري هو �یصدر ٔ�كرث مم

التبادل احلر فهيم جعز د�ل املزيان الت�اري، فهيم جعز اليش ا�يل یؤ�ر لنا 
�ىل مزيان أ�داءات، اليش ا�يل �یجعلنا منش�یو لالس�تدانة وا�يل كريهن 

قول لنا تبقو ذاك اليش ا�يل ك وكنولیو كنط  ٔ�یضا القرار الس�یادي املايل،
 .املؤسسات املالیة املاحنة
 الس�ید رئ�س احلكومة،

هاذ االتفاق�ات ٔ��لهبا وال لكها ال ختدم مصاحل املغرب، وا�ول ا�يل 
كتوقعها، سواء ٔ�ورو� وال ٔ�مر�اك كتوقعها �عتبار ٔ�ن املغرب سوق �ش 

شوفوا املنت�ات الرت�یة  جتي �روج ف�ه املنت�ات د�لها، اتفاق�ة مع �ر�یا ا�ٓن
مع .. ش�نو ا�يل دارت يف املنت�ات د�ل�ٔ ٔ�ش�نو ا�يل دا�رة يف املغرب؟ و 

 اكمل أ�سف

 :الرئ�سالس�ید 
 .مكل امجل�، مكل امجل� د��، بضع ثواين مايش مشلك

 :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
ا�دة ال �اصنا �مكلو املدا�� لكها، ٔ�ما �ري مج� و  ..� امجل�أ�ودي د

 .داعي لها، ها يه

 :الرئ�سالس�ید 
  .طیب، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 .تفضل الس�ید رئ�س احلكومة، عندمك اللكمة �لتعق�ب �ىل التعق�بات

 :الس�ید رئ�س احلكومة
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .شكرا جزیال
يف احلق�قة �ادي نبدا من هاذیك أ��رية، �لعكس احلكومة مفاوض 

ش �رجع، �ىت مع النقا�ت، ولكن النقا�ت �اصهم یتفقوا، وما ختلین �حج ح
تفق�وش، هذا اتفاق ثاليث، ا�ك اح�ا يف اج�ع ٔ�نمت �السني مجمو�ني وما 

امسح يل هذا حوار ثاليث، واح�ا حتول لنا ٕاىل حوار سدايس، �اصنا 
 شویة �شویة حىت �مكلوه، ما عند�انتحملو النتاجئ د�لو ومنش�یو ف�ه 

 .مشلك، هذا من �ة ٔ�وىل
من �ة �نیة، ٔ�� ك�س�تغرب، االتفاق�ات لكها ل�ست يف صاحل املغرب، 
هذا عكس مجیع التق��ت ا�يل دارهتا ال املنظامت ذات املصداق�ة ا�ولیة 
ا�يل كتقمي �ق�صاد العاملي و�ق�صاد الوطين وال حىت التق��ت الوطنیة، 

قل من ذاك اليش ا�يل �یتصدر يل، هاذ راه مايش املشلك ٔ�ين كنصدر �ٔ 
 le taux de(اليش اكن حىت ق�ل، واش حس�ت �س�بة 

recouvrement( ،؟ واش حس�ت �س�بة التغطیة؟ هذا هو النقاش
والت % 40ٔ�ش�نو هو حس�ت �س�بة التغطیة؟ اكنت �س�بة التغطیة 

، ٕاذن رحبت، ٔ�ن قللت العجز، ٔ�ن هو العجز اكن ٔ�صال، ٔ�ن 50%
ق�صادیة د�ل قرن وال قرنني من الزمن ويه الصنا�ة عندها دو� �برية ا

قویة، طبیعي �كون العجز، ولكن واش كنقلل �س�بة العجز؟ ال�س�بة مايش 
)en valeur absolue(، ٕاىل ما تفهمناش يف امايش يف الرمق العام، د �

 ...هاذ املفاهمي یظهر يل ما �اد�ش هنرضو يف
االتفاق�ات اكن الفا�لني �ق�صادیني ٔ�ما املفاوضات اليت اكنت يف مجیع 

موجود�ن، ؤ�� عقلت �ىل اتفاق�ات التبادل احلر مع الوال�ت املت�دة 
أ�مر�ك�ة، الفا�لني �ق�صادیني، الوفد ا�يل �مييش لواش�نطن، والوفد ا�يل 
�یفاوض هنا اكنوا ف�ه، اكنوا ف�ه الناس د�ل ال�س�یج، اكنوا ف�ه الناس د�ل 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2018 یونیو 19( 1439 شوال 5

وا ف�ه، و�يق �ارض�ن هاهام ح�ني، �یف نقول ب�ٔنه مل یمت الفال�ة، اكن
فهم�ش هاذ القضیة، هاذ اليش اك�ن، وحنن مل �كن ضد إارشاك؟ ٔ�� ما 

االتفاق�ة، ما صوتناش بال، كنا ضد، كنا م�حفظني �ىل بعض أ�مور، 
طبیعي ٔ�ن يف املعارضة، وهذیك يه املعارضة كنصوتو �الم�ناع ومبع ٕاذا 

عند�ش انصوتو مبع، وشف�ا ب�ٔن أ�مور ٕاجيابیة، اح�ا ماكن رضوري 
كناش ضد امشلك، ولكن ٔ�� قلت صوتنا �الم�ناع �ش نربهن ب�ٔن اح�ا م

� االتفاق�ة راه ااتفاق�ة التبادل احلر، ٔ�ن كنطلبو حتسني الرشوط، ولكن د
موجودة، واح�ا اختذ� �دد من إالجراءات لتحسني رشوط �ق�صاد 

 .�س�تفدوا ٔ�كرث من هاذ االتفاق�اتالوطين �ش 
بو�دو اختذت �دد  2018وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �ري قانون املالیة د�ل 

من إالجراءات ذات ٔ�مهیة �لغة، ٔ�� هنرض �ىل بعضها، راه هرضت �لهيا 
 .هاشویة ولكن مع ذ� �رجعو ل ا

ٔ�وال، الرضیبة التصا�دیة �ىل الرشاكت، هاذي ٔ�ول مرة وحشال وهو 
ت كتطالب هبا، ٔ�ول مرة تدارت يف املغرب، ويه ملصل�ة املقاوال

الرشاكت املتوسطة ٔ�كرث، ٔ�ن كتخفف �لهيا، فهذا ٕاجراء وٕاجراء حتملنا 
 .املسؤولیة د�لو

�نیا، ٕاعفاء الرضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة لٔ�جور اليت ال تت�اوز 
ٔ�جراء،  5د�ل أ�جراء بدل  10شهر يف �دود  24درمه �الل  10000

ذا يف دمع ال�شغیل �ل�س�بة لهاذ املقاوالت ودمع املقاوالت اجلدیدة ملدة ه
 .س�ن�ني أ�وىل د�لهاال 

إالعفاء من الغرامات والعقو�ت �ل�س�بة �افعي الرضائب، ا�يل عندمه 
 .ت�ٔخر يف ٔ�داء الرضائب و�لهيم الغرامات �ش �سهلو �لهيم ٔ�داء الرضائب

طار مسطرة التحكمي يف �زا�ات ٕاعفاء التعویضات احملكوم هبا يف إ 
 .الشغل يف نفس الوقت د�ل أ�حاكم القضائیة ا�يل صدرت

وهكذا �دد من إالجراءات، بطبیعة احلال هذاك إالجراء أ��ري ا�يل 
ٔ�رشت لیه د�ل املقاو� املناو� �لمقاوالت املصدرة تعطات �هيا وضعیة 

�رخي املغرب، ٔ�� مصدر، هاذي حىت يه راه �مة، وتدارت ٔ�ول مرة يف 
فهم�ش �یفاش تتقول يل هاذ اليش ٕاجيايب، ولكن ما اكف�ش نفهمو، اما 

هذا .. ٕاىل �ٓخره، لكها يف صاحل ،ما اكی�ش ،ولكن نقولو ما اكی�ش ٕارشاك
ال�م العام العديم الاكمل ا�يل ك�سد مجیع، هذا مايش �م معقول وال 

  .م�طقي
ن إالجراءات ا�يل تدارت ولكن ٔ�� ا�رتفت وقلت ب�ٔن اكنت �دد م

التبادل احلر حس�ت �دد  اتات معوما يف صاحل املغرب واتفاق�هاذي مش
من املؤرشات، مبا فهيا تدفق �س��رات أ�ج�بیة ووضعیة املقاو� 

من اتفاق�ات  واملغربیة، تنافس�یة �ق�صاد، هاذ اليش لكيش رحبنا جزء م�
 .التبادل احلر

هاش و�اصنا �زیدو أ�مور ٔ�خرى ما حس�ننقولو اك�ن صعو�ت ٔ�خرى و 
 . ٔ�� م�فق معك، واح�ا موجود�ن لهاذ اليش

�ادي ند�ر وا�د القضیة ٔ�ن الوقت، ترضیب القطاع الفال�، ٔ�� 
ك�س�تغرب أ�خ ا�يل طر�ا، ٔ�ن فعال اك�ن ترضیب القطاع الفال� بدا 

ة �لرشاكت بدینا و�ش بدا يف القوانني املالیة ولكن �ل�س�بافاش  2014من 
الكربى فقط، ما �اد�ش یوصل �لفال�ة الصغار ٔ�بدا، ٔ�ن حتدد حىت رمق 

ملیون د�ل ا�رمه رمق معام� س�نوي هاذو �یكون عندمه من  25املعام� 
  .فقط%  17.5تدار الترضیب د�هلم، �ملناس�بة  2015 ـل 2014

ملیون درمه،  20بدا د�ل ا�يل عندمه  2016مث من بعد ابتداء من 
ملیون درمه وغتبقى يف الرشاكت الكربى  10، 2019-2018ابتداء من 

فقط، ٔ�ظن ب�ٔنه �اكفل الرشاكت الكربى ولو فالح�ة مع الفال�ة الصغار 
 .ٔ�ظن ب�ٔنه يشء معقول وطبیعي و�اصنا منضیو ف�ه

�ل�س�بة التفاق�ة التبادل احلر إالفریق�ة هاذي راه تت�دم املصاحل العلیا 
ن املغرب من الب�ان اليت سارعت ٕاىل توق�عها، من �لبالد، وكنف�خرو �ٔ 

  .أ�وائل د�ل الب�ان ا�يل وقعهتا
بطبیعة احلال عندها لكفة، ولكن �ادي منش�یو ٕان شاء هللا يف دمع 
وا�فاع عن املصاحل الوطنیة، ٔ�ن �ري فاش قرر� �ندماج والرجوع ٕاىل 

یقي راه اخ�ار مسار، �حتاد إالفریقي قرر املغرب الرجوع لالحتاد إالفر 
بغیت�ش ابغیيت تد�ر وا�د اخلطوة وما انت انتاجئ،  ووهذاك املسار عند

 .جتين النتاجئ د�لها مس�تحیل، ال بد مهنا
النتاجئ لكها ٕاجيابیة وامحلد �، وال ٔ�ظن ٔ�ن احلكومة يه ا�يل وقفت 

وار احلوار �ج�عي وقلناها، طبیعي ٔ�نه من بعد فاحت ماي كنا متن��ا احل
�ج�عي �س�ت�ٔنفه م�ارشة بعد فاحت ماي، ولكن بعد فاحت ماي كنا �اصنا 
ن��ظرو �نت�ا�ت د�ل احتاد مقاوالت املغرب حىت مكلت �نت�ا�ت، 
انتظر� حىت مت االتصال أ�ول كام هو �روتو�ولیا �یمت �ادة، وفعال اس�تق�لت 

  .الس�ید الرئ�س واكن اس�تق�ال ج�د ورائع
ل هاذ أ�س�بوع ٔ�و أ�س�بوع املق�ل راه �ادي نبداو بعد ا�ٓن �ال

االتصاالت أ�ولیة الس�ت��اف احلوار �ج�عي، اح�ا دامئا مف�و�ني 
 .وموجود�ن وما اك�ن حىت يش مشلك

احلوار �ج�عي هو حوار �ادي یوصل ٕاىل اتفاق، ٕاىل ما وصلناش 
ي حوار التفاق واش االتفاق هو فرض الرشوط؟ راه احلوار �ج�ع

كنتفقو، ٕاىل ما اتفق�اش راه ما اتفق�اش، ما ميك�ش حتمل �ري طرف وا�د، 
امجلیع یتحمل مسؤولیة �دم الوصول ٕاىل اتفاق �ادي نقولها هنا، امجلیع، ٔ�ما 
ٕاىل ج�نا ٔ�� عندي وا�د الالحئة ق�لها ٔ�و رفضها وٕاال تنوقف هذاك مايش 

وط ما اكی�ش يف حوار اج�عي، هذاك فرض الرشوط، هذاك فرض الرش 
 .إالدارة جمال التفاوض وجمال احلوار

ٕان شاء هللا، اح�ا احلوار �ج�عي �يق عند� النیة وٕارادة اكم� �ش 
�س�ت�ٔنفوه ٕان شاء هللا، واح�ا مف�و�ني وا�ا هاذ اليش ا�يل مت دا�، هذا ال 
 یفسد �لود قضیة، هذا جزء من أ�مور العادیة ا�يل تمت، واح�ا ٕان شاء هللا

�ادي �س�تق�لو املسؤولني د�ل النقا�ت يف القریب العا�ل، وٕان شاء هللا 
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 .و�س�ت�ٔنفو و�متناو �ىل هللا نوصلو ٕاىل اتفاق �ريض امجلیع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

 7ين، وعند� فهيا وا�ٓن ٕاىل امسحتو ن��قلو لٔ�س�ئ� املرتبطة �حملور الثا
  .ٔ�س�ئ�

السؤال أ�ول �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید 
 .الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

  احلضور الكرمي،
الس�ید رئ�س احلكومة، ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة �لحفاظ �ىل ا�لغة 

  وطنیة مع �ح�فاظ �ىل إال�س�یة والهویة الوطنیة؟ والتعبريات الثقاف�ة ال
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  . اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .نفس السؤال

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .فریق العدا� والتمنیة

   :وا�رشياملس�شار الس�ید عبد الكرمي له
  .نفس السؤال

  :الس�ید الرئ�س
  .الفریق احلريك، نفس السؤال اليس حيفظه، تفضل

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
س�نوات �ىل اع�ده وضع إالطار القانوين  �7ذ رمغ ٔ�ن ا�س�تور وم 

�لس�یاسة ا�لغویة الوطنیة مبكو�هتا ؤ�بعادها املب��ة �ىل م�دٔ� الو�دة يف 
  .التنوع

�س�تطع حلد ا�ٓن تزنیل هذه املرجعیة  ٕاال ٔ�ننا �س�ل ٔ�ن احلكومة مل

  .ا�س�توریة
�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما يه  ،و�ىل هذا أ�ساس

طوط العامة لس�یاسة احلكومة يف جمال التمنیة، �منیة ا�لغات وا�هنوض اخل
�لثقافة الوطنیة؟ ما يه اخلطوات العملیة لتفعیل مق�ضیات ا�س�تور ذات 

  الص�؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك، الس�ید الرئ�س

  :س�شار الس�ید محمد �لميامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
الفریق �شرتايك �سائلمك حول الس�یاسة احلكوم�ة املتعلقة ب�منیة 

  ا�لغات والتعبريات الثقاف�ة ا�تلفة ببالد�؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة �ٓیتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
سؤالنا ٔ�ي مقاربة تعمتدها الس�یاسات العموم�ة لبلورة واغتناء و�مثني 

  التعدد ا�لغوي الثقايف يف املغرب خلدمة التمنیة معوما؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

  .فضل الس�ید النق�باللكمة �مو�ة العمل التقديم، ت

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف امعو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
الوضع ا�لغوي يف البالد یعترب ٔ�عقد ؤ�صعب �ٕالشاكلیة اليت تعیق 
التمنیة فشلت فهيا لك احلكومات م�ذ �س�تقالل ٕاىل ا�ٓن ويه س�ب 

  .ف� حصل يف نظام�ا الرتبوي ئ�يسر 
ة لكغتني رمسیتني وكذا عیاریوضع بني العربیة الفصحى وأ�مازیغیة امل 
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احلسانیة وا�له�ات وخمتلف التعبريات الثقاف�ة املغربیة جبانب التعا�ش مع 
لغات ٔ�ج�بیة، �رى فهيا البعض فوىض لغویة، ب�� �رى ف�ه البعض ا�ٓخر 

  .مصدر تنوع وغناء وتفرد
وبني هذا وذاك، تبدو س�یاسة ا�و� يف ا�ال ا�لغوي �امضة 
ومرتبكة، ینقصها التدبري العقالين �لتنوع ا�لغوي، ح�ث یتعني توضیح 
الوضع القانوين �لغتني العربیة وأ�مازیغیة وا�لغات أ�خرى وحتدید وظائف 

ال الرتبوي، حتدد ا�لك لغة من هاته ا�لغات جبانب صیا�ة س�یاسة يف 
اكنة ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة و�يق ا�لغات املتوا�دة �ملدرسة واجلامعة م

  .املغربیة، ٕاىل �د ا�ٓن مل نتغلب �ىل هذا املوضوع
وا�و� بدون شك يه املسؤو� يف املقام أ�ول عن �شخیص الوضع 
ا�لغوي من �الل وضع س�یاسة لغویة یوازهيا ختطیط لغوي، ولقد ٔ�حضى 

ار س�یاسة لغویة م�صفة وختطیط لغوي عقالين لتدبري من الرضوري ٕاقر 
واقع تعددي، سواء تعلق أ�مر �حلفاظ �ىل إالرث احلضاري والهویة 
�لمغاربة ٔ�و بضامن احلق يف التعمل بلغة أ�م ٔ�و ٕ�خراج املنظومة الرتبویة من 

  .الیا ؤ�رسته�الر�بة والتخبط ا�ي یؤدي الطفل ا�مثن 
  :�لغویة مبنظوم�نا الرتبویة یتعنيولت�اوز �ا� الفوىض ا

ٔ�وال، �نطالق من واقعنا �مجلع بني م�طلبات الهویة و�ن�ء وبني 
  . ر التقدم العلمي والتك�ولو��مس�تلزمات �نف�اح وما �سا

ویتعني �نیا، حتدید وظائف لك لغة �ىل �دة وت�ٔهیلها وٕا�دادها 
الو�دان يف  ةهویة وأ�م ولغلٕالدماج يف املنظومة الرتبویة بتغلیب لغة ال 

  .ٔ�سالك ما ق�ل التدر�س
و�ىل املس�توى الرتايب حتیل اجلهة يف املقام أ�ول �ىل الوطن وإالطار 
املو�د، وحتیل من �ة ٔ�خرى �ىل �اصیة �خ�الف والتعدد اليت تف�ح 
ٕاماكنیة تطبیق س�یاسة لسانیة حملیة �رافد لس�یاسة وطنیة �امعة، فالتنوع 

  .�ل بناء الو�دة وتقد�ایتضافر من �ٔ 
و�مكن الت�دي أ�سايس بني التوف�ق بني �اج�اتنا ٕاىل تث��ت لغاتنا 
وثقاف�نا وبني م�طلبات العرص من الت�اطب والتواصل مع العامل اخلار�، 
والتدبري ا�لغوي یتدا�ل ف�ه ما هو س�یايس وٕایدیولو� وما هو هو�يت 

ت�ٔج�ج الطابع العدايئ ا�ي �سد  ومؤسسايت، و�لینا توق�ع هدنة لغویة و�دم
لك ٔ�بواب احلوار، حىت �متكن من جتاوز مر�� الت�اذب الهو�يت، ومنكن 
ٔ�هل �خ�صاص واخلربة من ضبط السوق ا�لغویة واخلروج �س�یاسة 
م�صفة و�اد� وم�دجمة يف ظل تناسل املؤسسات املتخصصة املتعددة 

  ...والك�رية �دا، ومع ذ� ال �س�تف�د مما
  :ٔ�س�ئ� ةس�یدي رئ�س احلكومة، ٔ�طرح �لیمك ثالث ،القا من هذاانط

رها �ىل ما يه املالمح العامة �لس�یاسة ا�لغویة يف املغرب؟ وما �ٓ�
  الهندسة ا�لغویة �ملدرسة املغربیة؟

�نیا، ما يه ا��امات أ�ساس�یة ٕالرساء س�یاسة لغویة م�صفة و�اد� 
  لتدبري التعدد ا�لغوي �ملغرب؟

�ٔي وضع لغوي س�س�تق�ل ما �سمى بعرص العوملة والثورة �لثا، وب
  التك�ولوج�ة الرمقیة وب�ٔي وعي لساين س�نلج هذا العرص؟

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

  .تفضل ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
ٕاىل ٔ�س�ئ� ا�لغة والثقافة انتقلنا من ٔ�س�ئ� الت�ارة و�س��ر و�ق�صاد 

  . الهویةو 
ٔ�ول موضوع یطرح �ىل مس�توى اجللسات الشهریة، ٔ�ول  ا�ملناس�بة هذ

  .مرة یطرح هذا املوضوع يف ٕا�دى �لسات أ�س�ئ� الشهریة

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

   .شكرا الس�ید الرئ�س
وبطبیعة احلال كنلقى رايس م�دمج ف�ه  ،ٔ�� معزت ٕ��رة هذا املوضوع

حىت ما �ساوا الشلحیت �ولت، ٔ�یت مادي "، �شلحیت ،اكم�بطریقة 
  ".�منريت نون ،اس�� ٔ��ونصلح ريب

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكر بطبیعة احلال مجیع الفرق ومجیع الس�یدات 
  . والسادة املس�شار�ن احملرتمني ا��ن طرحوا هذا املوضوع

ة ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري م�ذ البدایة ٕاىل ٔ�ن هذا واجب دس�توري، بطبیع
احلال، وا�س�تور ٔ�وىل اه�م �اص �لغات وخمتلف التعبريات الثقاف�ة 
الوطنیة �عتبار ا�لغة أ�مازیغیة وا�لغة العربیة لغتني رمسیتني، �عتبارهام معا 
رصید مشرتك مجلیع املغاربة بدون اس�ت��اء، صیانة احلسانیة �عتبارها جزءا 

دة وحامیة ا�له�ات والتعبريات ال یتجزٔ� من الهویة الثقاف�ة املغربیة املو�
الثقاف�ة املس�تعم� يف املغرب، والعمل �ىل ا�س�ام الس�یاسة ا�لغویة والثقافة 
الوطنیة و�ىل تعمل وٕاتقان ا�لغات أ�ج�بیة أ�كرث تداوال يف العامل �عتبارها 
وسائل �لتواصل و�خنراط والتفا�ل مع جممتع املعرفة و�نف�اح �ىل خمتلف 

  . و�ىل حضارة العرصالثقافات 
وقد ٔ�وىل الرب�مج احلكويم اه�م �بري لهذه احملاور مجیعا، وف�ه �دد 
من إالجراءات، ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري م�ذ البدایة ٕاىل ٔ�ن اس�تكامل الرتسانة 
القانونیة يف جمال �منیة ا�لغات والثقافة الوطنیة هو ٔ�ولویة أ�ولو�ت يف هذا 

  . ا�ال
یتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل  26.16تنظميي رمق وهناك مرشوع قانون 

الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و�یف�ة ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جمال احلیاة 
  .العامة ذات أ�ولویة

ا�ي یتعلق ��لس الوطين  04.16قانون التنظميي الوهناك مرشوع 
م�ذ س�نة،  ن موجودان يف الربملانا�لغات والثقافة املغربیة، وهذان املرشو�

  . ال ما صدروش ما �اد�ش ندققو بصفة هنائیة الس�یاسة احلكوم�ةیإ 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2018 یونیو 19( 1439 شوال 5

ووعیا م�ا ب�ٔن هاذ الورش هو ورش ٔ�ولوي، هو  ،ولكن رمغ ذ�
ورش رضوري وورش �م، قامت احلكومة بعدد من إالجراءات يف انتظار 
املصادقة �ىل مرشوعي قانونني �ش �كون خریطة الطریق هنائیة، ولكن 

 نفس املنطق د�ل املرشو�ني، نفس املنطق، و�لتايل مقنا بعدد �اد�ن يف
من التدابري اختذ�ها يف هذه الس�نة، س�نة وا�دة ورمغ ذ� در� �دد من 

  :التدابري
التدبري أ�ول هو �منیة ا�لغات والثقافة املغربیة يف ضوء إالسرتاتیجیة 

سرتاتیجیة ٕالصالح املعمتدة يف تدر�س ا�لغات، وذ� ا�س�اما مع الرؤیة االٕ 
، خمطط العمل لفرتة 2030-2015املنظومة الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن 

يف جمال تدر�س ا�لغات ولغات التدر�س، �ركز �ىل  2007-2021
لغات يف التعلمي �بتدايئ، ویتعلق أ�مر  3التواصل الشفه�ي، و�ىل 

بوصفها لغة �لعربیة وأ�مازیغیة بوصفهام لغتني رمسیتني ؤ�یضا �لفر�س�یة 
انف�اح، تضاف ٕا�هيا �جنلزيیة ابتداء من الس�نة الرابعة ابتدايئ يف املدى 
املتوسط ولغة ٔ�ج�بیة ٔ�خرى اخ�یاریة ابتداء من الس�نة أ�وىل �نوي 

  . ت�ٔهیيل
و�ر�كز الهندسة ا�لغویة كام يه حمددة يف ٔ�فق إالصالح الرتبوي ا�ي 

 :ٔ�رس�ته الرؤیة إالسرتاتیجیة، �ىل ما یيل
اعتبار ا�لغة العربیة لغة ٕالزام�ة يف لك مس�تو�ت التعلمي املدريس 

 .بوصفها لغة مدرسة ولغة التدر�س
�نیا، تعممي تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة يف الس� �بتدايئ يف أ�مد 

 .املتوسط يف ست س�نوات لكها
وت�سري بعض التعلامت ��لغة أ�مازیغیة يف نفس الوقت يف الس�نوات 

التعلمي �بتدايئ، وتطبیق نفس املقاربة �ىل مس�توى الس�  أ�وىل من
  . 2030إال�دادي والثانوي يف تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة يف ٔ�فق 

تعممي ا�لغة أ�مازیغیة يف  2022-2021مبعىن ٔ�نه يف ٔ�فق ست س�نوات 
�بتدايئ، مث بعد ذ� يف ٔ�فق تعمميها �ىل مس�توى الس� إال�دادي 

ذا لكه يف ٔ�فق التعممي التدرجيي لتعلمي ا�لغة أ�مازیغیة والس� الثانوي، وه
  .�عتبارها لغة ٕالزام�ة

اليت س�ی�ددها القانون التنظميي املتعلق بتفعیل الطابع  مة�وحسب الرز
الرمسي لٔ�مازیغیة يف جمال التعلمي فٕان العمل ینصب �ىل اختاذ �دد من 

  :التدابري مهنا
مازیغیة مبكو�ته ا�لس��ة واملعجمیة ٕا�داد الرب�مج ا�رايس �لغة ا�ٔ 

ومحولته الثقاف�ة �رشاكة مع املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة، وامحلد � الیوم 
عند� وا�د املؤسسة �مة، عندها جتربة طوی� فهاذ ا�ال �رجع ٕاىل �ربهتا 

  .ونعمتدها
ات س�مت العمل �ىل جتدید مهناج ا�لغة أ�مازیغیة �ىل غرار �يق ا�لغ

املدرسة مبنظومة الرتبیة والتكو�ن، وس�مت ذ� بعد صدور القانون املتعلق 
بتفعیل الطابع الرمسي �لغة أ�مازیغیة ا�ي س�ی�دد الزتامات لك أ�طراف 

  . والرزمانة الزم�یة �لتفعیل
كام س�مت احلرص �ىل توفري العدد الالزم من أ�ساتذة لتغطیة اخلصاص 

مدرس  �18000ادي خيصنا  2030 ٕاىلة من هنا يف هذا ا�ال، و�ملناس�ب
يف إال�دادي  9000يف �بتدايئ ومن بعد ذ�  �9000لغة أ�مازیغیة، 

  .والت�ٔهیيل
وميكن ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه حلد السا�ة مت حتق�ق مج� من املك�س�بات يف هذا 
إالطار م�ذ بدٔ� تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة وٕاىل �دود املومس احلايل، ميكن 

  : یيلتلخیصها ف�
مؤسسة تعلميیة تدرس هبا ا�لغة أ�مازیغیة جزئیا ٔ�و  4200ٔ�كرث من 

  .لكیا
ٔ�لف  300ٔ�لف تلمیذ وتلمیذة یدرسون ا�لغة أ�مازیغیة،  500ٔ�كرث من 

ملیون یعين السدس د�ل التالم�ذ الیوم �یدرسوا ا�لغة أ�مازیغیة،  7من 
  .السدس د�ل التالم�ذ فقط

ٔ�س�تاذ  414ن ا�لغة أ�مازیغیة، من ب�هنم ٔ�س�تاذ ؤ�س�تاذة یدرسو 5000
م�خصص من خرجيي املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن، و�لتايل هاذ 
العام زد� ضاعف�ا �دد املدرسني ا��ن مه يف طور التكو�ن، الیوم اك�ن 

فهاذ الس�نة وس�نعمل �ىل الرفع التدرجيي لهاذ العدد د�ل أ�ساتذة  150
در�س ا�لغة أ�مازیغیة تدرجيیا يف الس�نوات املق��، املكونني �اصني بت

  .وذ� لسد اخلصاص املوجود و�س�ت�ابة �ل�اج�ات
وبطبیعة احلال، وا�د املشلك اكن فوا�د الوقت ن���ة مربرات 
م�عددة ولكن ما اك�ش مق�ول، ولكن اكن فوا�د الوقت هو ٔ�نه بعض 

ٔ�ح�ا� اكن �لكیف ٔ�ساتذة تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة مع أ�سف الشدید 
بتدر�س لغات ٔ�خرى و�یحیدومه من ا�لغة أ�مازیغیة، هاذ القضیة الیوم 
بت�س�یق مع وزارة الرتبیة الوطنیة ا�هت�ى هاذ الزمن وجيب ٔ�ن �هنیه هنائیا، 
أ�ساتذة د�ل تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة �ادي یبقاو یدرسوا ا�لغة أ�مازیغیة 

س ومنش�یو به يف التعممي التدرجيي ٕاىل ٔ�ن بغینا نطورو هاذ التدر�أ�ن اح�ا 
  .یمت التعممي ٕان شاء هللا

ٕاذن هذا ف� خيص تعممي تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة وبطبیعة احلال هاذ 
  .أ�وراش لكها یمت فهيا الت�س�یق مع املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة

غیة يف إالجراء الثاين ا�يل مقنا به، هو الرشوع يف تدر�س ا�لغة أ�مازی 
بعض املؤسسات واملعاهد العلیا، وذ� ٔ�نه ٔ�طلق�ا واختذ� تدبري ٕاجرايئ 
لتزنیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة من �الل م�شور رئ�س احلكومة رمق 

�ش�ٔن تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة يف �دد من  2017یونیو  8بتارخي  05.2017
يف ا�لغة املؤسسات واملعاهد العلیا �لعمل �ىل وضع �رامج �كوی��ة 

أ�مازیغیة هبذه املؤسسات بغیة ت�ٔهیل ا��ن یتابعون �كو�هنم فهيا يف جمال 
  .ا�لغة أ�مازیغیة، وذ� بت�س�یق مع املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة

وتفعیال ملضامني هذا امل�شور، فقد مت فعال ٕاطالق معلیة تدر�س ا�لغة 
  :أ�مازیغیة يف هذه املعاهد
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يل لٕال�الم واالتصال، ومت الرشوع يف تدر�س ٔ�وال، املعهد العا
 - 2017أ�مازیغیة به �الل أ�سدس أ�ول من الس�نة اجلامعیة احلالیة 

لطلبة الس�نة أ�وىل من إال�ازة أ�ساس�یة يف إال�الم واالتصال،  2018
حصة، ویمت التق�مي عن طریق  29ومعدل ساعتني يف أ�س�بوع موز�ة �ىل 

من أ��شطة  ة��ان ا�هنايئ �ىل ٔ�ساس مجمو�املراق�ة املس�مترة و�م 
  .البیداغوج�ة

املعهد العايل �لمهن السمعي البرصي والس�� ٔ�یضا، حىت هو اختذت 
  .تدابري اس�تع�الیة �مج تدر�س أ�مازیغیة ف�ه

�لثا، املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة، هاذ املدرسة تعمل �ىل ٕادراج 
واملقررات ا�راس�یة هبا بت�س�یق مع  �زوءاتواناجه امل ا�لغة أ�مازیغیة مضن 

املعهد املليك، ح�ث مت ٕا�رام اتفاق�ة �روم تزنیل �ر�مج �اص ٕالدماج 
أ�مازیغیة يف �كوینات املدرسة، بغیة ت�ٔهیل طلبة املدرسة ا�يل هام أ�طر 

العلیا، تطو�ر قدراهتم يف د�ل إالدارة املس�تق�لیة املغربیة وخصوصا أ�طر 
  . غة والثقافة أ�مازیغیتنيجمال ا�ل

كام مت وضع رصید و�ئقي �م من طرف املعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة 
  .رهن ٕاشارة طلبة املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة �مع البحث يف هذا ا�ال

 .رابعا، املعهد العايل �لفن املرس� والت�ش�یط الثقايف
 .اث�امسا، املعهد الوطين لعلوم ا�ٓ�ر والرت 

ويه لكها ٔ�یضا معاهد بدٔ�ت فهيام وضع هاذ الس�یاسة د�ل تدر�س 
  . ا�لغة والثقافة أ�مازیغیة

 ءاملعهد العايل �لقضاء ا�يل هو ٔ�یضا تو�دات مجیع إالماكنیات لبد
التدر�س ابتداء من ش�ت�رب املق�ل �تفاق مع املعهد املليك، تعیني مدرس، 

الرب�مج حيتاج ٕاىل اج��ات وٕاىل تعیني الرب�مج، امحلد �، ٔ�ن وضع 
ٕا�دادات، مك�ف مع لك معهد من هذه املعاهد، الربامج تتك�ف �لطلبة 
د�ل هاذ املعاهد، و�لتايل القضاة، ٕان شاء هللا، ا�يل �ادي یتخرجوا من 
هنا لبضع س�نوات، ٕان شاء هللا، �ادي �كون عندمه قدرة �ىل أ�قل �ىل 

یغیة و�كون عندمه معرفة د�ل احلد أ�دىن من الفهم والتواصل ��لغة أ�ماز 
عرفة �لثقافة أ�مازیغیة، حىت ومل �كونوا ٔ�مازیغ ومل �كن لغهتم أ�م امل

  .ٔ�مازیغیة
تنظن ب�ٔن هذا راه وا�د ا�ال �م خطینا ف�ه هاذ اخلطوة، و�ادي 
نعززو ٔ�كرث هاذ اخلطوات يف الس�نوات املق��، ٕان شاء هللا، ابتداء من 

  .املق��الس�نة 
لمعهد املليك �لثقافة أ�مازیغیة ومجیع � وبغیت �شكر هنا شكر �اص 

أ�طر اليت تطوعت و�لكفت بوضع الربامج وٕاعطاء اخلربات د�لها الطوی� 
يف هذا ا�ال، ؤ�یضا لٔ�طر اليت س�تدرس أ�مازیغیة، ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�و�ه 

واالتصال، وزارة الشكر ٕاىل الوزارات املعنیة، وخصوصا وزارة الثقافة 
الرتبیة الوطنیة ؤ�یضا كتابة ا�و� يف التعلمي العايل ٔ�ن لكهم سامهوا يف هذا 

  .الورش

 :�لثا، تعز�ز موقع ا�لغة والثقافة املغربیة يف جمال السمعي البرصي
دارت ف�ه �دد من اجلهود �ىل مس�توى الرشكة الوطنیة تهذا ٔ�یضا 

�ا واعیني �لصعو�ت ا�يل اكینة، واعیني لٕالذا�ة والتلفزة، وبطبیعة احلال اح 
ب�ٔنه ٕاما �دد سا�ات البث ٔ�و المكیة د�ل الربامج ا�يل ت��ج من ق�ل 

القمية الرضوریة، وحنن ٕان  اشالفا�لني أ�مازیغیني ٔ�نفسهم �يق ما تعطاهت
شاء هللا س�ن�اول ٔ�ن نطور هذا يف املس�تق�ل، و�لتايل �ادي نعطیو مزید 

  .�الم أ�مازیغيمن ا�مع �مع االٕ 
 :رابعا، توس�یع ٔ�صناف �ا�زة املغرب �لك�اب ل�شمل إالبداع أ�مازیغي

�ىل الرمغ من ٔ�ن �ا�زة املغرب �لك�اب من �الل املرسوم احملدث لها، 
اكن یتضمن ٔ�نه ميكن اجلا�زة �ك�ب ��لغة العربیة ٔ�و ��لغة أ�مازیغیة، ولكن 

غرب يف أ�دب مف�و�ة تی��افس ن���ة ٔ�ن التنافس مف�وح، تنقولو لغة امل
فهيا �ٔ�مازیغیة و�لعربیة، وث�ت ٕاىل �د السا�ة حىت يش ٕانتاج ٔ�مازیغي ما 
اس�تطاع حيصل �ىل اجلا�زة، و�لتايل قلنا �اصنا نعدلو هاذ املرسوم 
وند�لو وا�د اجلا�زة �اصة �شجیعیة لٕالبداع أ�ديب أ�مازیغي و�ا�زة 

الثقافة أ�مازیغیة، وفعال �دلنا املرسوم  ٔ�خرى �شجیعیة ��راسات يف جمال
وصدر يف اجلریدة الرمسیة هاذ املرسوم، وس�هتم ٔ�یضا و�اصة �ٔ�دب 

  .أ�مازیغي وا�راسات يف جمال الثقافة أ�مازیغیة
ٕاذن هذا يف جمال �ا�زة املغرب �لك�اب، �ش نعطیو هاذ اجلا�زة �كون 

وبلغتیه الرمسیتني، مايش فقط  فعال �ا�زة املغرب مبختلف تعبرياته الثقاف�ة
  .�ا�زة �لغة وا�دة

 ٕاذن �ل�س�بة �مع الثقافة أ�مازیغیة، بطبیعة احلال هاذ اليش دا�
تدارت ف�ه �دد من إالجراءات، ٕادراج قضا� ا�لغة والفكر وإالبداع 
والف�ون أ�مازیغیة يف خریطة الربامج الثقاف�ة الكربى، ٕاما يف املعرض 

ك�اب، وهاذ اليش اكن من ق�ل هاذ احلكومة، ولكن ٔ�یضا ا�ويل �ل�رش وال 
يف املهر�ا�ت الثقاف�ة ويف ا�لقاءات والندوات الفكریة، ومزید من ا�مع 
�لف�انة و�لمثقفني أ�مازیغ و�ه�م �لرتاث الالمادي أ�مازیغي، و�ىل س��ل 

تنظمها وزارة الثقافة س�نو�، ختصص مخس �ر�ان  22املثال مفن ٔ�صل 
�ر�ا�ت لكیا �لثقافة والفن أ�مازیغي، كام حترض أ�مازیغیة �شلك ملموس 

  .يف ست �ر�ا�ت ٔ�خرى �ىل املس�توى الوطين
�ل�س�بة لتمنیة الثقافة احلسانیة، بطبیعة احلال الثقافة احلسانیة ٔ�یضا تقع 
يف صلب اه�ماتنا ويف صلب ٕاسرتاجتیة خمططات معل قطاع الثقافة 

ٔ�سايس من مكو�ت الهویة املغربیة املو�دة، وذ� من �عتباره مكون 
�الل العرض الثقايف يف شق�ه الفين والرتايث، وذ� من �الل دمع 
املهر�ا�ت، ومن �الل دمع املرسح احلساين، ومن �الل صیانة الرتاث 
الثقايف الشفه�ي احلساين، من �الل مج� من املشاریع املتعلقة �ملكون 

�ر�مج متویل وٕاجناز �رامج التمنیة املندجمة للك اجلهات  الثقايف ٕ��داد عقد
، وهو �رامج التمنیة ا�يل اكن وف�ه 2021 -2016وأ�قالمي اجلنوبیة من 

  .املكون الثقايف مكون ٔ�سايس
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  ما يه اخلالصات اليت ٔ�رید ٔ�ن ٔ��هت�ي ٕا�هيا؟
ٔ�وال، حموریة البعد الثقايف �امة وا�لغوي �اصة يف بعد� التمنوي ويف 

  .وذج�ا التمنوي ويف مسرية إالصالح اليت ن�شدهامن
�نیا، هاذ املوضوع اعطیناه اه�م، ودلی� ٔ�نه در� �دد من إالجراءات 
ا�يل ما اكن�ش ق�ل �ىل الرمغ ٔ�نه �يق ما صدرش القانون التنظميي ا�يل هو 
ا�ٓن يف الربملان ون��ظرو ٕان شاء هللا النقاش، �متىن تقدم التعدیالت �ىل 

رشوع ٔ�و �ىل أ�قل مرشوع القانون أ�ول، من بعد مرشوع القانون امل 
الثاين ا�يل هام يف جملس النواب يف القریب، ویتصادق �لهيم يف أ�سابیع 
املق��، ويف هاذ ا�ورة �ش یت�ال �ىل جملس املس�شار�ن ٕان شاء هللا، 

 ق�ل املر�� ا�يل معٔ�ن بصدورهام �ادي تبدٔ� مر�� �دیدة فهيا قطیعة 
  .مهنا، غتويل عند� خریطة وطنیة �دیدة مؤطرة بقوانني

�لثا، هذا مرشوع جممتعي �بري حيتاج ٕاىل اندماج امجلیع، امجلیع جيب ٔ�ن 
احلكومة بطبیعة احلال  تینخرط ف�ه، و�كون التعاون د�ل امجلیع، سواء اكن

وعندها املسؤولیة وإالدارات املعنیة واملؤسسات العموم�ة عندها 
ؤولیة، ولكن ٔ�یضا الربملان، ولكن �خلصوص ا�متع املدين، فهذا مرشوع مس

�اصو اخنراط جامعي، رمسیا، شعبیا، �ربو�، تعلميیا، ٕا�الم�ا، ف�یا، من 
ق�ل امجلیع، بطبیعة احلال اح�ا مس�تعد�ن لٕالنصات ٕاىل مجیع �نتظارات 

  .وٕاىل مجیع الطلبات
لمي ا�يل ٔ��لنت �لیه الیوم وا�يل ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن تعممي التع

�ادي منيش ف�ه وغمنش�یو ف�ه، هذا عندو وا�د اللكفة �الیة، لكفة مالیة، 
لكفة �رشیة، ورمغ ذ� حنن مصممون �لیه، ٔ�نه واجب وطين، دس�تور� 

  .ووطنیا ويف الو�دان د�ل مجیع املغاربة و�ادي جنحو ف�ه ٕ�ذن هللا
  .هوالسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكت

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات، ؤ�ول مدا�� �لفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلیة، تفضل اليس الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئ�س،الس�ی
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  احلضور الكرمي،
ٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، وهو �شارك يف م�اقشة 
موضوع �منیة ا�لغات والتعبريات الثقاف�ة الوطنیة يف �لسة الیوم، یود ٔ�ن 
یؤكد �ىل مس�ٔ� ٔ�ساس�یة ويه ٔ�ن ��شغال �ملس�ٔ� ا�لغویة ببالد� ال 

ٔ�ي ظرف من الظروف مس�ٔ� �دیدة ٔ�و طارئة، بل  ميكن اعتباره حتت
لقد اكنت دامئا يف صلب معركة احلریة و�س�تقالل، معركة الو�دة اليت 

  .�اضهتا القوى الوطنیة وا�ميقراطیة احلیة م�ذ امخلس�ی��ات
وطی� هذه الس�نوات شهدت السا�ة الس�یاس�یة واحلقوق�ة واملعرف�ة 

ٔ�مهیة و�ىل قدر �بري من ا�اوف نقاشات وتدافعات �ىل قدر �بري من ا
وا�اطر كذ�، هذا النقاش حول ا�لغة یصب يف الغىن الثقايف واحلضاري 
لبالد� وإال�س�یة املغربیة ا�ي حتمیه وتضمنه الو�دة الوطنیة القامئة �ىل 

لرص لبنات  ااملشرتك و�ىل التنوع و�خ�الف ا�ي �شلك اسام حق�ق�
  .بق�ادة �ال� امل� نرصه هللا الو�دة الوطنیة بعضها ببعض

وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، عندما نطرح مشلك ا�لغة يف بالد�، فٕاننا 
�روم الوقوف �ىل ما تضمنه ا�س�تور من مق�ضیات ومضامني تتعلق 
�لس�یاسة ا�لغویة، �اصة ؤ�هنا �شلك �س�متراریة �لحكومة السابقة، سواء 

  .�ىل مس�توى �ر�جمها �ىل مس�توى الق�ادة ٔ�و االئتالف ٔ�و
الس�ید الرئ�س، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، �اء بعیدا  ،لكن جوا�مك

لك البعد عن هذا ا�متثل ح�ث ٔ�عطیمت �لغة أ�مازیغیة ٔ�كرث، واكن اه�ممك 
�بري ��لغة أ�مازیغیة و�س�مت ٔ�ن ا�لغة العربیة حتترض، ٔ�عطیين الیوم من 

وحيسن التلكم هبا، وهنا ٔ�قول صدق �افظ  املثقفني من هيمت ��لغة العربیة
  :ٕا�راهمي عندما قال

  عقمت فمل ٔ�جزع لقول �دايت      رموين بعقم يف الش�باب ولی�ين
  .ر�اال و�ٔكفاء ؤ�دت بنايت       و�ت وملا مل ٔ��د لعرا�يس

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

يف أ��م أ��رية لوالیتمك ان تقد�ام تٕان ا�لغة والثقافة املغربیة وا�ل 
ت� القوانني التنظميیة وتعمدمك  ءالسابقة نؤكد لمك ٔ�ن الت�ٔ�ري املمهنج يف هتيي

�دم ٕاطالق حوار وطين شامل �ش�ٔهنا قد انعكس �شلك سليب �ىل 
خبصوص قضا� ا�لغة والهویة  2011ا�ینام�ة اليت انطلقت مع دس�تور 

  .الوطنیة
، وبعد مرور 2011ع س�نوات �ىل دس�تور واحملص� الیوم ٔ��مك وبعد س�ب

س�ن�ني من ٕا�داد القانون، القوانني الزلمت مل �راوحوا بعد غرفة �نتظار، 
الزلمت مع اكمل أ�سف يف نقطة البدایة، سواء تعلق أ�مر بوضعیة ا�لغتني 
الوطنی�ني الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة ٔ�و حىت ف� یتعلق �لتعبريات 

ة �ىل ا�ال اجلغرايف الوطين الواسع ويف مقدمهتا التعبري الشفهیة املن�رش 
  .ا�لغوي والثقايف احلساين

الس�ید الرئ�س، ٔ��مك ٕ�ر�اعمك املس�متر للك القضا�  ،فهل تعتقدون
احلساسة وتتعمدون طر�ا جف�ٔة يف هنایة والیتمك دفعة وا�دة �لرٔ�ي العام 

 �حلكومة ٕاىل شط س�متك�ون من جتنب أ�س�ئ� احملر�ة وس�تعربون بذ�
  أ�مان؟

هناك �دة قضا� ساخ�ة جيب ��ك�اب �لهيا من ا�ٓن وال تتطلب 
الت�ٔخر وال�سویف، ويه التقا�د، املقاصة، القوانني �نت�ابیة وقوانني 

  .ٔ�خرى ال تقل ٔ�مهیة عن ما ذ�رت
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هل تعتقدون فعال ٔ�ن التلكفة إالجاملیة والس�یاس�یة لهذا الت�ٔخر، الس�ید 
هنا �لكفة ال �دود لها، �لكفة تنطوي �ىل خماطر كربى، ومع الرئ�س، إ 

  .س�تاكنة ٕاىل احللول السه� وال�س�یطةاكمل أ�سف ا�رتمت �
ٔ�ظن ٔ�نه مل یبق يل الوقت الاكيف لقراءة لك ما كت�ت، ولكن ٔ�ود ٔ�ن 
ٔ�قول لقد ت�ٔخر� مكغاربة، ت�ٔخرمت �حكومة مسؤو� عن ٕاخراج القوانني 

  .مازیغیة ٔ�و �لغاتالتنظميیة، سواء ا�ٔ 
الیوم نتعامل ��لغة الفر�س�یة اليت حيمهيا ا�س�تور دون ٔ�ن �كون رمسیة 
مذ�ورة ف�ه، نعم ا�لغة العربیة حيمهيا ا�س�تور وا�لغة الفر�س�یة ال حتتاج ٕاىل 
حامیة دس�توریة، نتعامل ��لغة الفر�س�یة ويه قارصة �ىل البحث يف �يق 

  .العلوم وحنن نت�ٔخر تدرجيیا
املوضوع ما �س�تحقه، نظرا ٔ�ن الوقت  وفؤ�عتذر ٔ�نين مل �ٔ  شكرا

  . دامهين، ف�ٔس�سمح
  .ولمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ٔ�در�مك الوقت

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  حرضات الس�یدات والسادة،
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

الس�ید رئ�س احلكومة، رمبا لن تغفر � التحیة ا�يل و�ت لنا 
�ٔ�مازیغیة، لن تغفر � احلیف وا�هتم�ش ا�يل تعرضت � ا�لغة أ�مازیغیة 

، ولكن التحیة مق�و� 2011س�نوات، یعين بعد ا�س�تور د�ل  7طی� 
  .بطبیعة احلال

ؤكد �ىل وا�د أ�مر ميكن ن�شار�و ف�ه، هو ٔ�ن مس�ٔ� بغیت نا ،بدایة
ا�لغة والثقافة ل�س �رفا فكر� ٔ�و ٔ�مر د�ل الرتف�ه، وٕامنا ا�لغة والثقافة 
یندر�ان مضن ٔ�و يف صلب املرشوع التمنوي ٔ�ي جممتع، ما ميك�ش �منیو 
 لبالد� و�منیو جممتعنا بدون �ه�م والر�ایة والتمنیة د�ل ا�لغة ود�ل

، وهاذ اليش لكو 2011الثقافة، كنعتقد هاذ اليش ٔ�كد �لیه ا�س�تور د�ل 
كرنددوه يف اخلطا�ت د�لنا ويف الشعارات د�لنا، يف الك�ري من أ�ح�ان 
مع أ�سف كتكون شعارات �اصة فهاذ ا�ال لالس�هتالك الس�یايس ل�س 

  .ٕاال
ها رئ�س ٔ�متىن صادقا من لك قليب ٔ�ن الوعود و�لزتامات ا�يل قطع 

هبا من  احلكومة الیوم حتت هذه الق�ة �ىل نفسه و�ىل احلكومة ٔ�هنم یوف�و
ولكن �ات بعض أ�مور مغلوطة يف اخلطاب د�ل ، هنا �هنایة الوالیة

  .الس�ید رئ�س احلكومة �غي نصححها
حتدث الس�ید رئ�س احلكومة عن املك�س�بات عن ا�لغة أ�مازیغیة، 

ازیغیة ولكن هاذ اليش ما �یعن�ش ٔ�ن عند� حىت ٔ�� �رنكز �ىل ا�لغة أ�م
مالحظة حول ا�هتم�ش د�ل ا�لغة العربیة، ولكن س�ٔركز �ىل ا�لغة 

  .أ�مازیغیة ٔ�نه ٔ�كرث هتم�شا وح�فا
ٔ�لف  500الس�ید رئ�س احلكومة، حتدثمت �ىل املك�س�بات ٔ�نه وصلنا 

حلكومة، تلمیذ ا�يل �یدرس ا�لغة أ�مازیغیة، �زلنا �راجعنا، الس�ید رئ�س ا
، اك�ن �راجع ول�س الیوم  ٔ�لف 500ٕاىل  2009ٔ�لف يف  600من 

  .مك�سب
مدرس،  5000الس�ید رئ�س احلكومة، تذا�رتو وجسلت هنا �ىل 

مدرس يف عهد احلكومة  14000الس�ید رئ�س احلكومة، اكن عند� 
  .مدرس ما خط�ٔ�ش يف الرمق 9000 ـالسابقة، والیوم �راجعنا ب

 ،21 :2015مف�ش،  21مف�ش الیوم  60من �دد املف�شني من ٔ�زید 
  .رمبا الیوم ٔ�قل

مؤسسة مع انطالق العملیة د�ل  �4000دد املؤسسات اكنت 
نطالق، ٕاذن فني هو املكسب؟ بل �مع  2004-2003التدر�س 

  .وصلنا وا�د العدد ٔ�كرب �ك�ري من هاذ الرمق �2009لعكس يف 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

مع أ�سف، وا�د ا�مو�ة من املغالطات  اخلطاب د�لمك محل لنا،
مايش معقول ٔ�نت كتعجبك املقارنة �ادي ند�ر � املقارنة، ما بني ٔ�ش�نو 

وما بني ما ج�تو ٔ�نتوما هاذ  2011اكن الوضع د�ل أ�مازیغیة ق�ل 
  . 2011االئتالف احلكويم بعد 

ة مع اخلطاب املليك د�ل ٔ��د�ر ت�ٔسس املعهد املليك �لثقاف 2011ق�ل 
أ�مازیغیة ومهلتوه، الس�ید رئ�س احلكومة، وهذه يه احلق�قة، و�ت هلم 

  . التحیة مز�ن، هذا الصواب د�لنا اح�ا مكغاربة، ولكن مهلمت املعهد
، �یف اكن؟ �یف وىل يف العهد د�ل 2004و 2003التدر�س بدا يف 

  احلكومة السابقة واحلكومة احلالیة؟
اك�ن وا�د الرتاجع خطري يف الق�وات  فأ�مازیغیة يف الفضاء إال�اليم

س�نوات، الس�ید  7العموم�ة، ويف مجیع الفضاءات العموم�ة، ٕاذن يف هاذ 
وهناك هدر �لزمن  ،رئ�س احلكومة احملرتم، هناك هدر �لزمن ا�س�توري

الثقايف ا�يل هو �ول وعندو �لكفة اق�صادیة واج�عیة وحقوق�ة، مفا 
ل الهام �دا والنف�س ا�يل هو امهاذ الرٔ�س عند�ش الرمق حشال املقابل د�ل

الرٔ�س املال الثقايف وا�لغوي، و�ا يف التقر�ر د�ل ا�لس �ق�صادي 
 املو�ج�عي حول الرثوة �ري املادیة، �ا �ىل ٔ�نه حنن هندر وا�د الرٔ�س

مثني �دا واكن س�سامه يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة ويف الرفع من 
� وإالسهام واملسا�دة �ىل اخلروج من هذا ا�منوذج التمنوي ا�منو يف بالد

احلايل ا�يل ما بقاش قادر وما عندوش إالماكنیات ا�اتیة �لتطور ٕاىل منوذج 
  .�منوي ا�يل قادر �ىل التطور

فالس�ید رئ�س احلكومة، يف تقدرینا، اح�ا ما غتكو�ش عند� ٔ�حاكم 
ا�يل �امكها �ش جتهز وتعمل  مس�بقة �ىل النوا� د�ل احلكومة، یعين ٔ�ش�نو
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هاذ التدابري یعين املناهضة �لغة و�لتعبريات الثقاف�ة يف بالد�، واش م�طق 
ٕایدیولو� ا�يل �امكمك وال ما قاميی�ش الوزن احلق�قي �لرٔ�سامل الرمزي 
�لثقافة وا�لغة يف �منیة الشعوب وا�متعات، وال ٔ��مك عندمك ٔ�ولو�ت ٔ�خرى 

ال تندرج مضن أ�ولو�ت د�لمك، قولوا لنا  ..نهاذ اليش كد�روه مض
س�نني د�ل ا�هتم�ش  7احلق�قة، ولكن احلق�قة ماث� وساطعة ٔ�مام�ا هو 

ود�ل احلیف ود�ل الرتاجعات ود�ل إال�از ٕاىل �د السعي ٕاىل ٕاق�ار 
  .ا�لغة والثقافة أ�مازیغیة

�ش نذا�ر  فقولوا لنا احلق�قة الس�ید رئ�س احلكومة، مفا عند�ش الوقت
�ىل �يق التعبريات الثقاف�ة، ولكن �ادي نقول وا�د اللكمة يف الثقافة، 
ك�شمل الثقافة أ�مازیغیة واحلسانیة والسوس�یة وأ�طلس�یة والریف�ة والتعدد 

كتبان من املزيانیة ا�يل عند  يالثقايف واخلصوصیات اجلهویة يف بالد�، هذ
  .%0.3وال  0.2ز�ر واش الس�ید وز�ر الثقافة، حصح يل الس�ید الو 

حناولو  �ش.. الیو�سكو ٔ�عتقد عندك من املزيانیة د�ل ا�و�،  0.2
من املزيانیة د�ل ا�و�، واح�ا كنخصصو  %1نصونو الثقافة د�لنا �اصنا 

  . ، معناه ال تقميون وز� �لثقافة واملس�ٔ� الثقاف�ة، الس�ید رئ�س احلكومة0.2
لوت ٔ�رقام ٔ�مام الرٔ�ي العام فه�ي خم�� فالثقافة وٕاىل قریت ٔ�رقام وت

  .�دا، ال من ح�ث �دد القراء يف بالد� �ملقارنة مع ا�ول الصا�دة
 ـبغینا اح�ا �كونو حباهلم � ٕاما قراب لا�ملناس�بة ا�ول الصا�دة ا�يل 

� ٕاما فاتوا املعدل احملدد من طرف م�ظمة الیو�سكو، ا�يل اح�ا بعاد  1%
مرات  5مرات، یعين نضاعفو املزيانیة  5نضاعفوه  ، �اصنا�0.2لیه من 

يف مس�توى املعدل ا�ويل، ف�ٔنمت فاشلون مرة ٔ�خرى �ش ميكن لنا �كونو 
  .يف هذا ا�ال

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي املس�شار
  .والصالة والسالم �ىل محمد ٔ�رشف ا�لوقني ،مي�سم هللا الرمحن الرح

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
يف احلق�قة يف بدایة هذه اللكمة ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�مثن ا�هودات اليت 
بذلت من ق�ل احلكومة، خصوصا يف جمال ا�لغة أ�مازیغیة، واليت ذ�ر 

  . س احلكومة مجمو�ة من إالجراءات املت�ذة يف هذا ا�الالس�ید رئ�
لكن هذا ال ی�س��ا ٔ�بدا ٔ�ن �س�تحرض ما نص �لیه ا�س�تور، خصوصا 
يف املوضع د�ل الهویة، موضوع الثقافة واملوضوع د�ل التعدد، مكو�ت 
هذه أ�مة املغربیة من �ش�ث الشعب املغريب بقمي �نف�اح و�عتدال 

مسي زورا  عاموار والتفامه املتبادل بني الثقافات، بعیدا هنا وال�سامح واحل

مبغرب الثقافات ٔ�و ما مسي �خ�الل املواز�ن، ا�ي جيمع بعض مغين وهبتا� 
الرداءة ب�ٔموال بعض املؤسسات العموم�ة، واليت اكن من املفرتض هذه 

  .أ�موال ٔ�ن تو�ه �لتمنیة احمللیة اليت حيتا�ا املواطنون
نفس الوقت البد ٔ�ن �س�تحرض ٔ�یضا، الس�ید رئ�س احلكومة،  ولكن يف

 ما ورد يف �ر�مج احلكومة من حتسني الولوج ٕاىل الثقافة وإال�الم، وهنا
البد ٔ�ن �س�ل، �لقدر ا�ي حتدثمت عن ا�لغة أ�مازیغیة، ٔ�ن �س�ل الرتاجع 

ة اليت مل ف� یتعلق ��لغة العربیة واحنصارها يف التعلمي يه وا�لغة أ�مازیغی
�رشع فهيا بعد، مقابل ا�متكني البني �لغة الفر�س�یة، �لرمغ من ٔ�هنا ل�ست 

  .ا�لغة ا�ٔكرث تداوال، كام ورد يف ا�س�تور
�عتبارمك رئ�س  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،وهنا حيسم بنا ٔ�ن نلفت نظرمك

إالدارة �لقرار الش�اع ا�ي اختذه القضاء املغريب ا�ي اعترب القرارات 
ررة �لفر�س�یة ٔ�هنا مشوبة بعیب ا�الفة اجلس�مية �لقانون ال یرتتب �لهيا احمل

  .ٔ�ي يشء
وهنا البد، كام قلت يف هذه اللكمة ا�ترصة اليت یضیق الوقت عن 
التفصیل، ٔ�ن �س�ل اع�د ازدواج�ة لغویة مؤسساتیة �ري دس�توریة عربیة 

ضا، ویت�ني ذ� يف ا فر ئنفر�س�یة يف خمتلف م�ا� احلیاة، وتفرض �ىل ٔ�بنا
الرتاجع املفضوح وٕاعطاء ا�لغة الفر�س�یة خصوصا يف املس�توى �بتدايئ، 
�لرمغ كام قلت ب�ٔهنا ل�ست ال لغة العمل وال لغة الثقافة، بل ميكن ٔ�ن 

  .نت�دث ب�ٔهنا لغة يشء �ٓخر �ري هذا
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ت�ذة، نقول لمك البد من هنا، ؤ�نمت حتدثمت عن مجمو�ة من إالجراءات امل 
ال�رسیع ٕ��ا� القانون إالطار املتعلق ٕ�صالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي، والتوقف عن مجمو�ة من إالجراءات اليت �رید ٔ�و �راد مهنا 
ٔ�ن تؤسس واقعا ق�ل اع�د هذا القانون إالطار، والتعجیل ٔ�یضا ٕ�خراج 

�لس ا�لغات، وهنا ال �رید ٔ�ن نعید الكرة املؤسسات ا�س�توریة املرتبطة مب
مرة ٔ�خرى، كام وقع ملؤسسة ا�لغة العربیة، ٔ�اكدميیة محمد السادس اليت بق�ت 

مل تفعل، ٔ�ملنا ٔ�ن خترج هذه س�نة حلد ا�ٓن  15معلقة لس�نوات طوال، 
  . املؤسسات وتفعل وال یقع لها ما وقع ملثیالهتا

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
نود يف الفریق احلريك ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�مهیة هذا  ،تفا�ال مع جوا�مك

دا� ا�لغویة يه مقومات املوضوع �ىل اعتبار ٔ�ن ا�ميقراطیة الثقاف�ة والع
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  .ٔ�ساس�یة ��ميقراطیة الشام� و�لتمنیة املس�تدامة
ويف هذا إالطار، ومن م�طلق مرجعی��ا املب��ة �ىل التضحیات 
ونضاالت �برية م�ذ جفر �س�تقالل، ٕالقرار التعددیة ا�لغویة والثقاف�ة 

بفخر والس�یاس�یة يف ٕاطار م�دٔ� الو�دة يف التنوع ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �سرتجع 
، وا�ي 2001ٔ�كتو�ر  17حمطات اخلطاب املليك التارخيي ب�ٔ�د�ر یوم 

شلك حتوال اسرتاتیجیا يف مقاربة هذا امللف احلساس، وما بين �لیه من 
خطوات ٕاصالح�ة مؤسساتیة لیتوج هذا املسار، بفضل حمكة صاحب 

 2011اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، �ملكسب ا�س�توري 
متثل يف �رس�مي أ�مازیغیة ٕاىل �انب العربیة، والعنایة �لتعابري ا�لغویة امل 

اكحلسانیة و�ريها ودسرتة م�دٔ� التنوع ا�لغوي والثقايف واحلضاري �لشخصیة 
  .والهویة املغربیة

س�نوات  8ن �ىل مقربة ولٔ�سف الشدید، الس�ید رئ�س احلكومة، وحن
أ�مور �ىل �الها، فالقانونني جناز ا�س�توري التارخيي الزالت �ىل هذا االٕ 

ء الطابع الرمسي �ىل أ�مازیغیة وٕا�داث ا�لس ٕ�ضفاالتنظميیني املتعلقني 
الوطين �لغات والثقافة املغربیة الزال يف رفوف جملس النواب م�ذ شهور، 
بعد ٔ�ن قضوا س�بع س�نوات يف ا�طط ال�رشیعي �لحكومة، وبعد ٔ�ن ٔ��دهتا 

اس أ��رية لرح�لها ودون ٕارشاك ال الفا�لني احلكومة السابقة يف أ�نف
  . الس�یاس�یني وال املدنیني
ومن م�طلق ق�اعتنا احلر�یة الراخسة، فٕاننا جندد  ،ويف هذا الس�یاق

الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕاخضاع هذه القوانني حلوار موسع دا�ل املؤسسات 
 ال�رشیعیة قصد جتویدها ومتلكها �شلك جامعي �ىل اعتبار ٔ�ن هویة الشعب

فوق م�طق أ��لبیة واملعارضة، وال ميكن ٔ�ن ختضع حلسا�ت صنادیق 
�قرتاع، مؤكد�ن �ىل رضورة حتصني املك�س�بات احملققة من ق�ل التوح�د 

  .وإالج�اریة والتعممي
الس�ید رئ�س احلكومة، ال ميكن  ،ومن �انب �ٓخر، فالت�دي الیوم

�د ذاهتا، بل يف  فقط يف ٕاخراج القوانني اليت تظل وس�ی� ول�ست �ایة يف
قدرة احلكومة وخمتلف املؤسسات املعنیة �ىل بلورة س�یاسة لغویة  دىم

وثقاف�ة م�سجمة وٕادماج لغتنا الرمسیتني والتعابري الوطنیة من ق�ل احلسانیة 
وا�ار�ة املغربیة وا�لغات أ�ج�بیة يف التخطیط التمنوي ويف تزنیل 

دمة والتمنیة ال�رشیة �ىل ضوء أ�وراش الكربى ويف صدارهتا اجلهویة املتق
  . مغرب الو�دة يف التنوع والتنوع يف الو�دة

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل مزید من  ،ويف هذا الس�یاق، نتطلع
العنایة �لثقافة احلسانیة من �الل ٕا�داث مركز �وي �لبحث يف هذا 

  .الرتاث الوطين أ�صیل
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . ا الس�ید املس�شار احملرتمشكر 

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
الفریق �شرتايك يف ٕاطار تفا�� مع جوا�مك، البد � يف البدایة ٔ�ن 

راكه العمیق ٔ�مهیة التنوع یؤكد �ىل ٔ�ن اخ�یاره لهذا املوضوع یمن عن ٕاد
ا�لغوي والثقايف ا�ي یعد من بني ٔ��رز سامت اململكة املغربیة �رب �رخيها 

  .الطویل
اخ�یار� لهذا املوضوع، الس�ید رئ�س احلكومة، �رجع ٔ�یضا لق�ا�ة 
ٔ�ساس�یة تقوم �ىل ٕامياننا القوي ب�ٔن التعدد ا�لغوي والثقايف یعترب ٔ��د 

�حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة، واملس�ٔ� القضا� أ�ساس�یة حلزبنا 
  .ا�لغویة يه قضیة مجیع املغاربة بدون اس�ت��اء

اخ�یار� �بع ٔ�یضا، الس�ید رئ�س احلكومة، من ا�ور املركزي ا�ي 
تلعبه املس�ٔ� ا�لغویة يف تث��ت ٔ�سس دو� احلق والقانون اليت تضمن 

یة ا�لغویة، وس�یعطینا بعدا �لمواطنني احلقوق الثقاف�ة والس�یاس�یة والتعدد
  .هویة ا�ي هنجته بالد�اجل حق�ق�ا ملرشوع 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕان ما حتقق الیوم مل ی�ٔت مبحض الصدفة، بل بفضل املعارك اجلس�مية 

احلیة ببالد�، سواء الس�یاس�یة ٔ�و املدنیة، من ٔ��ل  ىاليت �اضهتا القو 
ي املعرب عن لك التالحقات اليت �كرست ٕاعطاء الهویة املغربیة بعدها احلق�ق

�رب التارخي واليت مضت يف ثنا�ها البعد أ�مازیغي، إالفریقي، العريب، 
املتوسطي، العربي، احلساين، حىت ٔ�حضت أ�مور واحضة بعد ٕاقرار 

  .2011دس�تور 
 لكن، الس�ید رئ�س احلكومة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك �لك موضوعیة

ة يف بالد� الیوم يه ل�ست خبري، ؤ�ن واقع احلال �ىل ٔ�ن املنظومة ا�لغوی
�الش؟ ٔ�ن احلكومة حلد السا�ة، ایقول ب�ٔننا نع�ش الیوم فوىض لغویة، 

حلد وق�ه، مل �س�تطع ٔ�ن تفعل املادة اخلامسة من ا�س�تور، ما عند�ش كام 
�اء �ىل لسا�مك، ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، ورش تفعیل 

الزال م�عرثا، وهاذ املس�ٔ� راه ٔ�كدوها مجمو�ة من الزمالء ا��ن أ�مازیغیة 
  .تناولوا اللكمة ق�يل

ا�لغة العربیة �عتبارها لغة رمسیة لبالد�، طریقة تدر�سها يه يف �ا�ة 
  . ٕاىل تطو�ر من ٔ��ل متكني املغاربة املواطنات واملواطنني من ا�متكن هبا

�ش �كون وا�د �اصل �ىل  ال یعقل، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
املاسرت وا�كتوراه، وملا �رید ٔ�ن خيط كتا�، الك�اب د�لو �یكون مملوء 
�ٔ�خطاء إالمالئیة، �هیمك عن ا�لحن عندما �رید ش�به م�قف ٔ�و م�قف ٔ�ن 

  .یت�دث ��لغة العربیة
احلكومة الیوم، الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة، هو �ارض معنا،  ،ٕاذن
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وقت ٔ�و ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل ٕا�ادة النظر يف طریقة مدعوة يف ٔ�ي 
تدر�س ا�لغة العربیة، �عتبارها كام قلت لغة رمسیة ٕاىل �انب ا�لغة 
أ�مازیغیة، و�عتبار ا�لغة العربیة ٔ�یضا تصنف مضن ا�لغات امخلس املرتبة 

  .ن إالهامل �ري رمبا يف الوسط د�لنا��املیا، اك
، ی��غي مضاعفة اجلهود من ٔ��ل ا�هنوض الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ�یضا

�لثقافة احلسانیة، هناك بطء، وكذ� ی��غي تطو�ر الكفا�ت ا�لغویة 
�لتلمیذات والتالم�ذ، �لطلبة و�لطلبات، ؤ�� ال ٔ�حتدث هنا عن ا�ار 
البیضاء والر�ط، ٔ�حتدث عن املغرب العمیق، الس�ید رئ�س احلكومة، راه 

ملدرسة احملمدیة �لمهندسني وال �س�تطیعون اك�ن �ندسني خرجيني د�ل ا
ٔ�ن ی��اولوا لكمة م�ال عند عرض ٔ�و ف�ح أ�ظرفة يف الصفقات العموم�ة 

  .��لغة الفر�س�یة ٔ�و ا�لغة إالجنلزيیة، فهاذي مسؤولیة احلكومة
ی��غي �لینا ٔ�یضا ٔ�ن ال هنمل، ٔ�ن املغرب ال ميكن � ٔ�ن یع�ش مبعزل 

  .ا�ت ا�لغویة م�ذ أ�قسام �بتدائیةعن حمیطه ا�ويل، تطو�ر الكف
ٕاذن احلكومة الیوم ی��غي ٔ�ن تضع نصب ٔ�عیهنا وا�د الس�یاسة لغویة 

  .�كون فا�ال يف س�یاسات التمنیة
ؤ��ريا، ٔ�ن الوقت یدامهين البد يل ٔ�ن ٔ�ذ�ر، الس�ید رئ�س احلكومة 
احملرتم، �ىل ٔ�ن حكومة التناوب عقب اخلطاب التارخيي لصاحب اجلال� 

، سارعت ٕاىل اختاذ قرار من ٔ��ل �2001 محمد السادس ب�ٔ�د�ر س�نة امل
ٕادماج ا�لغة أ�مازیغیة يف املدرسة العموم�ة، وقرار حكومة التناوب فعلته 
حكومة اليس ٕادر�س جطو يف ٕاطار �س�متراریة، وانطلقت العملیة مع 

  . 2003وزارة الرتبیة الوطنیة س�نة 
س�نة، كنقول ب�ٔن  15ميض  لكن الیوم ٕاىل در� يش حصی� بعد

املنجزات مل �رق ٕاىل مس�توى التطلعات �س�ب غیاب النصوص التنظميیة 
اليت حتمك هاته املسا�، والس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نمت رامك مزود�ن مبجمو�ة 
من أ�رقام ومبجمو�ة من املؤرشات ب�ٔن هناك �راجع عن تدر�س ا�لغة 

  .ٕاىل �د وق�ه 2003أ�مازیغیة، مقارنة من 
الس�ید رئ�س احلكومة، كنقول �ىل ٔ�ن تفعیل أ�مازیغیة هو یعترب 
مس�ٔ� وطنیة تتطلب توس�یع مسامهة مجیع املؤسسات املعنیة اليت �س�ت�ٔ�ر 
�لعالقة م�ارشة مع هاته القضیة، وی��غي ٔ�یضا �ىل احلكومة ٔ�ن تتصدى 

  .لبعض العقلیات، لبعض ا�هنیات اليت تفرمل ٕاقرار ا�لغة أ�مازیغیة
  .كرا الس�ید الرئ�سوش

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة �ٓیتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،
  �ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار 

ٕاننا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، نعترب موضوع هذا 
السؤال ح�و� �ل�س�بة ملس�تق�ل املغرب، ح�ث نعتربه ٔ�یضا حس�نة من 
حس�نات هذا ا�لس املوقر ا�ي ميثل اجلهات وامجلا�ات الرتابیة، ٔ�ي 

  .الالمركزیة واجلهویة
زتا� فقط يف احلقوق ا�لغویة والثقاف�ة فالتعدد والتنوع الثقايف ال ميكن ا�

وال ميكن جتزیئه عن م�ظومة احلقوق إال�سانیة، بل يه حقوق �ونیة جيب 
  .النظر ٕا�هيا من و�ة ٕا�سانیة وحضاریة، معیقة ومشولیة

 وحنمد هللا �ىل ٔ�ن املغرب دو� وشعبا اكن دامئا معزتا ب��و�ه الثقايف
حق الثقافات واحلضارات والتعا�ش بني وا�لغوي مف�خرا �كون املغرب ب� تال

خمتلف احلساس�یات العرق�ة والثقاف�ة واحلضاریة وحىت ا�لغویة م�ذ ٔ�قدم 
العصور، �عتبار موقعه اجلغرايف �ىل البوابة املتوسطیة و�ىل الوا�ة 
أ�طلس�یة ومعق ا�ال الصحراوي وإالفریقي وارتباطه ��ال �لعامل العريب 

  .وإالساليم
هذه العبقریة احلضاریة ٕ�قراره �تلف  2011س دس�تور وقد �ر 

التعبريات ا�لغویة والثقاف�ة الوطنیة، ومت تعز�ز هذا الوضع ا�س�توري املعترب 
ٕ��داث مؤسسات م�ل ا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، ا�ي یعمل 

انیة �ىل احلفاظ و�منیة مقومات الهویة الوطنیة العربیة وأ�مازیغیة واحلس
  .املتوسطیة -وإالفریق�ة وأ�ندلس�یة والعربیة

لكن، الس�ید رئ�س احلكومة، ال �رید لهذا النقاش ٔ�ن یبقى جمرد �دال 
وجسال فكري وس�یايس ثقايف لغوي وحىت حقويق، بل �رید من احلكومة ٔ�ن 
�رىق مبقار�هتا �لتنوع يف التعبريات الثقاف�ة وا�لغویة، ٕاىل مقاربة تعتربه بعدا 

ا من ٔ�بعاد التمنیة، ٕ�ماكنه كذ� حتدید الطرق اليت نعمتدها يف التمنیة ٔ�ساس�ی
  .وا�ینام�ك�ة التمنویةاملس�تدامة ٔ��ل ال�سك �ج�عي 

ال یعقل، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن �سري املغرب �منو� ٕ�یقا�ات 
دیة خمتلفة م�عددة وبو��ر خمتلفة الس�� جمالیا، ح�ث �متوقع الفعالیة �ق�صا

و�س��ریة �لحكومة يف حمور حمدود جغراف�ا، ب�� �ات وجماالت ٔ�خرى 
جببال أ�طلس الك�ري واملتوسط والصغري واجلهة الرشق�ة والصحراء 

رية منو ضعیفة �دا ومعدالت الفقر �برية �دا، تواجلنوب الرشيق تعرف و 
ف�ات، والس�� ضعف ا�متدرس والتجهزيات، م�ل الطرق واملدارس واملس�ش 

مما یؤدي ٕاىل ان�شار الفقر وا�هتم�ش، ح�ث �سود الشعور �ٕالقصاء �ى 
  .الساكنة

ؤ��ل ذ� ندعومك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل اع�د مقاربة �منویة 
  . معیقة وم�دجمة ملعاجلة هذه إالشاكلیة

حنن خمتلفون وم�نوعون عرق�ا ولغو� وثقاف�ا، لكن مو�دون يف 
سان يف �ا�ة ٕاىل الع�ش الكرمي والسكن وا�متدرس احلاج�ات، ٔ�ن إال� 
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  .و�س�شفاء والعمل وموا�ة البؤس والفقر والهشاشة
وخ�اما، �لرجوع ٕاىل موضوع التعبريات ا�لغویة واملامرسة املالحظة 
یوم�ا، الزلنا نالحظ نو�ا من الغنب ا�لغوي يف حق مجیع املواطنني، 

ناك �خلصوص يف القطاع س�ٔعطي م�ال، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ه 
الفال� ب�ٔن الفال�ني الیوم یوقعون عقد مع أ�بناك �شلك ال یدرون �ىل 

��لغة الفر�س�یة، وكذ� حىت الت�ٔم�نات  ودما یوقعون ٔ�ن ٔ��لب العق
و�س��ر الفال� لك الو�ئق اليت یوقع �لهيا الفالح، فه�ي لغة بعیدة لك 

  .البعد عن ا�لغة اليت یعلمها
، الس�ید الرئ�س، یمت تغی�ب ا�لغات الوطنیة يف مجیع الو�ئق وكذ�

إالداریة يف إالدارات العموم�ة، و�خلصوص أ�مازیغیة، �یف نضمن حق 
إالطالع لهؤالء الناس وهذه الف�ة الك�رية من املغرب لٕالطالع �ىل املهام 
 اليت ميكهنم ٔ�ن یوقعون دون س�ند معرفة، وهذا هو السؤال املطروح �لیمك،

الس�ید الوز�ر، قولوا الیوم �لمواطنني ٔ�ش�نو ا�لغة ا�يل �ادي تعمتدوا يف 
إالدارة؟ ٔ�هنم راه تیعانیو معا�ة كثرية �دا و�خلصوص يف القطاع الفال� 

  .راه یوقعون وال یدرون �ىل ماذا یوقعون
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .�ٓن الس�ید رئ�س احلكومةاللكمة لمك ا

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  ".مادي اس�� ٔ�زورفالونٔ�ی� "
كد مرة ٔ�خرى وا�د القضیة، ٔ�ن احلكومة �ادة يف دمع �ٔ بغیت ناأ�وال، 

خمتلف التعبريات الثقاف�ة الوطنیة ؤ�یضا دمع �منیة ا�لغتني الرمسیتني العربیة 
  . وأ�مازیغیة
ظن ب�ٔن هاذ الس�نة ا�يل دوز� جنحنا مايش فشلنا، جنحنا ٔ�ن ٔ�� تن

اس�تطعنا نطبقو �دد من إالجراءات حىت ق�ل صدور القانونني التنظميیني 
ا�يل ت��ظرمه بطبیعة احلال، راه الوا�د ٕاىل دار الغلط احلكومة �لطت يف 

  .حشال من �ا�ة ولكن راه مايش �ري بو�دها ا�يل �الطة
عربیة بطبیعة احلال ٔ�� معزت ��لغة العربیة، و�ا ٔ�� لغة ف� خيص ا�لغة ال

أ�م عندي يه أ�مازیغیة، ولكن ٔ�� ٔ�یضا معزت ��لغة العربیة، ومايش 
حصیح ٔ�ن املسؤولني الس�یاس�یني ما تیعرفوش هيرضوا ��لغة العربیة، هذا 
ا ٔ�ول �ا�ة ت�سمعها، �لعكس كثري مهنم �هيرضوا ��لغة العربیة ج�دا، ورمب

  .يش و�د�ن ما تیعرفوش هيرضوا هبا رمبا
ٔ�� هاذ القرار د�ل احملمكة ا�يل صدر، هذاك احلمك ا�يل صدر �ل�س�بة 
لوا�د القرار صدرتو إالدارة ��لغة الفر�س�یة، هذا يف حم� بطبیعة احلال ٔ�نه 

وهو حتذ�ر لبعض املسؤولني ا�يل ت��عمدوا اس��د �ىل مس��دات دس�توریة 

رات د�هلم ��لغة الفر�س�یة، �ىل الرمغ ٔ�نه يف مك�هتم ٔ�ن یصدروا القرا
یصدروا هذه القرارات ��لغة العربیة، ؤ�ظن ب�ٔنه قرار احملمكة ٔ��اد أ�مور ٕاىل 

  . نصاهبا
اكنوا،  ومن هذا املنرب كنو�ه یعين الطلب د�يل مجلیع املسؤولني، ٔ��

نني راه هام مسامهني، �ش ��ذوا العربة من هاذ احلمك القضايئ ؤ�یضا املواط 
راه هو  ىمىش رفع دعو امشاو، هاذ املواطن ا�يل أ�ن هاذ املواطنني ا�يل 

ت�سامه، �سامه يف تطو�ر ا�هنوض ��لغتني الرمسیتني، وهاذ اليش دامئا ا�يل 
تنقولو، هاذ أ�وراش حبال هاذي �اصنا ف�ه تعاون بني إالدارة السلطات 

اطنني، واملؤسسات ا�س�توریة أ�خرى مبا فهيم العموم�ة، ا�متع املدين، املو 
  .املؤسسة ال�رشیعیة

�ل�س�بة لتمنیة ا�لغة والثقافة أ�مازیغیة، اح�ا ج�نا فكر�، ٔ�ش�نو يه 
  املدا�ل؟ ؤ�ش�نو يه ا�االت ا�يل �اص فهيا التمنیة ٔ�ساسا؟

ا�ال أ�ول هو التعلمي، ا�ال الثاين هو إال�الم، ا�ال الثالث هو 
دارة، ا�ال الرابع هو القضاء، ا�ال اخلامس هو ا�ال الثقايف العام ا�يل االٕ 

  . ف�ه خمتلف التعبريات الثقاف�ة، يه جماالت م�دا�� قلیال
ف�� فكر� ٔ�نه رمبا من بني النقائص، وهذي ٔ�شاروا � �دد من 

ب املقميني ا�يل قميوا مسرية التعلمي وتدر�س أ�مازیغیة، ٔ�ن من بني جوان
بغینا �كونو ابدینا من أ�سفل، ا ،بدیناش من أ��ىلاالقصور ٔ�نه ما 

التالم�ذ ولكن �يق ما عند�ش ٔ�ساتذة اكفني، �يق ما عند�ش مف�شني 
ما عند�ش مدارس، �يق �اصنا نبداو من الفوق ومن التحت، من  ،اكفني

  . التحت فقط
مسا� �اصة ف�� الیوم عند� وا�د إالرث قوي بدات يف اجلامعة 

د�ل أ�مازیغیة، ٕاذن �دا �ادي �كون عند� ٔ�طر ٔ�حسن من ح�ث 
الكفاءة ؤ�طر ٔ�كرث من ح�ث العدد، مايش حبال فاش مش��ا ا�هنار أ�ول ما 
اكن�ش عند� هاذ املسا� يف ا�راسات العلیا لتدر�س أ�مازیغیة، �اصنا 

، ٔ�ن ها ٔ�كرث، حصیح، ولكن يه بعدا موجودة وهذا ٕارث ج�دو نطور
تدر�س أ�مازیغیة وا�ا هو مز�ن، ��ذو وا�د أ�س�تاذ ا�يل دار إال�ازة 

شویة د أ�مازیغیة اشویة د التكو�ن ٔ�نه تیعرف ايف ٔ�ي لغة وند�رو لیه 
اكيف، ال، �اصو �كون عندو من أ�ول ند�رو مسا� د�ل املدرسني د�ل 

يل ميكن �س�تغرق أ�مازیغیة، التكو�ن د�هلم من أ�لف ٕاىل الیاء، وا�
س�نوات، وهاذ اليش، هذا �ر�مج د�ل الغد ٕان شاء هللا، وف�ه رؤیة �ى 

  . وزارة الرتبیة الوطنیة و�ادي ٕان شاء هللا ن�سطوها وننظموها
ولكن فكر� ٔ�نه يف ا�االت أ�خرى ا�يل يه القضاء، إالدارة، إال�الم، 

التكو�ن، من هنا ما عند�ش م�خصصني يف التكو�ن، ما عند�ش ٕاماكنیة 
تو�نا لهاذ املعاهد، �اتنا الفكرة ٔ�ن �اصنا نبداو من املعهد العايل لٕال�الم 
واالتصال، نبداو من املعهد العايل �لقضاء، نبداو من املدرسة الوطنیة العلیا 

نبداو من املعهد الوطين لعلوم ا�ٓ�ر والرتاث، املعهد العايل ملهن  ،لٕالدارة
، �ش �كونو بطریقة �نیة هاذ اخلرجيني وعندمه السمعي البرصي والس��
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قدرة یتواصلوا �ٔ�مازیغیة، ولكن ٔ�یضا ا�يل فهيم ٔ�مازیغ ا�يل ميكن یتكون 
و�س�تطع یطور إالبداع يف جمال إال�الم واالتصال السمعي البرصي والس�� 
واملرسح والت�ش�یط الثقايف و�ريها �ٔ�مازیغیة، و�ادي �كون عند� قضاة يف 

  . ٔ�مازیغیةا
ٕاذن �اولنا ند�رو مقاربة فهيا شویة د �س�رشاف املس�تق�ل، فهيا 
ٕاسرتاتیجیة اح�ا تن��یو �لمس�تق�ل، الیوم ٕاىل ما قدیناش يف جمال القضاء 
الناس یدافعوا �ىل روسهم �ٔ�مازیغیة �اصنا مرتمج، �دا �ادي �كون 

  . یفهم ویتواصل عند� ٕاماكنیة �ش �كون القايض عندو القدرة، �ىل أ�قل
فٕاذن، هذا اس�رشايف مس�تق�يل، بطبیعة احلال النتاجئ د�لو ما �ادي 

  . جت�ش يف الس�نة املق�� وٕامنا �ادي جتي بعد س�نوات
ح�ا تنطمحو �ش �كون ا�ل�س�بة لٕال�الن �ىل عكس ما ق�ل، حصیح 

د�ل البث التلفزي د�ل إال�الم، ولكن راه  24سا�ة �ىل  24عند� 
سا�ة ا�ٓن د�ل البت، ٕان شاء هللا  16سا�ات، والت عند�  �4زادت 

حناولو ما ٔ�مكن �زیدو �دد السا�ات، ؤ�یضا رفعت مزيانیة إال�الم 
  .يف هذه املزيانیة أ��رية %50أ�مازیغي معوما من 

�ل�س�بة لوزارة الثقافة �ش نطم�ٔن، مزيانیة وزارة الثقافة ما �اصناش 
ا�يل يه �س�بة د�ل املزيانیة  %0.35ضافة ٕاىل حنس�بوها فقط يف الوزارة، إ 

 0.2س�نني اكنت �ري  10د�ل وزارة الثقافة الیوم، ولكن البارح هاذي �ري 
�ملناس�بة، �ش نعرفو راه اك�ن تطور، نطلبو املزید، ما ميك�ش جيي وا�د 

�ادي  2009، رضوري �رفع تدرجيیا، %1.5ا�هنار ونقول �ادي �رفعها ل 
� �ر�مج �ش �زیدو لك س�نة شویة شویة ٕاىل ٔ�ن نصل ٕاىل ، وراه عند�زید

   .الرمق امل�ٔمول
ولكن بغیت ن��ه ٕاىل ٔ�ن �دد من املؤسسات ا�يل يه مؤسسات 
معوم�ة يه ٔ�یضا لكها مؤسسات ثقاف�ة �ش�تغل يف ا�ال الثقايف نذ�ر املك�بة 
 الوطنیة، نذ�ر ٔ�رش�یف املغرب، مؤسسة املتاحف، املعهد املليك �لثقافة

أ�مازیغیة، املركز الس��يئ املغريب، املك�ب املغريب حلقوق املؤلف، مرسح 
ٕاذا د�لناها  0.35محمد اخلامس، هاذي لكها املزيانیات د�لها �ارج هاذ 

  .وحتسب %�1.5ادي نوصولوا 
ف�� ما �اصناش حنس�بو ذاك اليش مايش �ري الوزارة بو�دها، 

ٕاطار وا�د ال�س�یج د�ل  الوزارة يه تلعب وا�د ا�ور، ولكن يف
املؤسسات الثقاف�ة ا�يل فهيا ٔ�یضا هاذ املؤسسات ا�يل يه تقوم ��ور 

  . الثقايف �م�یاز، بل يه يف معق الثقافة ويف معق العمل الثقايف
�ل�س�بة �لمدرسني د�ل أ�مازیغیة، حصیح ٔ�نه اكن �دد املدرسني ٔ�كرث 

جتي هاذ احلكومة، وا�د الفرتة  فوا�د الوقت، ولكن راه وا�د الفرتة ق�ل ما
قام بعض ٔ�ح�ا� مد�ري ٔ�اكدميیات هاذو قالل، ولكن بعض النیا�ت قررت 
ٕالغاء �لكیف �دد من مدريس ا�لغة أ�مازیغیة و�لكیفهم بتدر�س مواد 

  . ٔ�خرى، هذه أ�وىل
�نیا، التكو�ن د�ل املدرسني نقص وا�د الوقت اكع توقف، �كو�ن 

ال ٕاذا عندك �دد من املدرسني �ات يش س�نوات املدرسني بطبیعة احل
توقف التكو�ن ٔ�ش �ادي یوقع؟ يش و�د�ن �یخرجوا �لتقا�د، يش و�د�ن 

  . حولومه بعض املسؤولني لتدر�س مواد ٔ�خرى، �ادي ینقص العدد
ولكن الیوم يف عهد هذه احلكومة �زاد العدد، وزد� العدد د�ل 

ة بعد س�نة يف ٔ�فق التعممي، وهذا املكونني وعند� �ر�مج �زیدو العدد س�ن
  . �ر�مج حنن نلزتم به ٕان شاء هللا و�ادي منش�یو ف�ه ٕ�رادة

ؤ�یضا قلت ب�ٔنه الیوم اختذ� قرار ب�ٔنه ی�هت�ي هاذ املس�ٔ� د�ل �لكیف 
ٔ�ساتذة ا�لغة أ�مازیغیة والثقافة أ�مازیغیة �لكیفهم مبواد ٔ�خرى، ٔ�� اكنت 

ندمه قرار تدر�س أ�مازیغیة و�ادي ید�لوا هذه املواد، �ادي یولیو هام ع 
مبباراة لتدر�س أ�مازیغیة، هذا هو التخصص د�هلم، ومع ذ� �ادي �هنیو 
مع هاذ املس�ٔ�، مع أ�سف يه العبث ا�يل اكنت يف وا�د الوقت، رمبا اكن 
الضغط، اكن نقص املوارد ال�رشیة، ٕاىل �ٓخره، اح�ا �اد�ن يف اجتاه �ل 

�رشیة معوما يف جمال الرتبیة والتكو�ن ويف جمال التعلمي ٕان مشلك املوارد ال 
شاء هللا، وراه �ادي نطلقو وا�د املرشوع يف القریب ٕان شاء هللا، 
الس�ید الوز�ر ٔ�مايم، �ادي نطلقو هاذ املرشوع يف القریب ٕان شاء هللا، 
املرشوع د�ل التكو�ن يف جمال �ن الرتبیة والتكو�ن و�ادي �كون، �ادي 

و ال من �ح�ة اجلودة، و�ادي �كون ثوري يف �به، اس�رشايف نطور
مس�تق�يل �روم ٕاىل رفع املس�توى وٕاىل ٕاعطائنا تعلمي ذي جودة، ٔ�ن التعلمي 
د�ل اجلودة ف�ه أ�س�تاذ، ف�ه املؤسسة، ف�ه الرب�مج واملهنج، ف�ه احلاكمة، 

  .ف�ه مكو�ت، ف�ه الرب�مج �لطبع
الیوم، ؤ�� ٔ��لهنا رمسیا، ما �اد�ش نبقاو  هذه املس�ٔ� ٔ�هنیناها ،ٕاذن

�سمحو هبا و�ادي ٕان شاء هللا �ادي �كون عندها ت�ٔثري ٕاجيايب �ىل تطور 
تدر�س أ�مازیغیة، ؤ�یضا اح�ا �ادي ند�رو، حناولو ما ٔ�مكن مع الس�ید 
الوز�ر �ادي حناولو �شوفو �ين هاذ الرب�مج د�ل التكو�ن د�ل أ�ساتذة 

یفاش �رفعو يف الوثرية بطریقة ٔ�رسع �ك�ري �ش ميكن نلبیو يف املس�تق�ل � 
  .احلاج�ات وميكن �س�تاج�و �لم�ٔمول ٕ�ذن هللا

وحضور الس�ید وز�ر الثقافة الیوم، وحضور الس�ید وز�ر التعلمي 
والرتبیة الوطنیة ومعه التعلمي العايل ٔ�و التكو�ن املهين، دلیل �ىل �ه�م 

بطریقة بطبیعة احلال حىت الوزراء ا�ٓخر�ن هبذا املوضوع من ق�ل احلكومة 
حىت هام حرضوا، ولكن ا�يل عندمه �القة م�ارشة هباذ املوضوع، اه�م 
هباذ املوضوع ٔ�وال، و�نیا اه�م احلكومة ٔ�یضا حىت �ملالحظات 

  . و�نتقادات وإالضافات د�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن
ا، ال، اح�ا ما عند�ش هاذ اح�ا مايش ج�نا هنا �ري كنضیعو وق�ن

إالحساس، اح�ا ج�نا هنا ٔ�ن هاذي مؤسسة دس�توریة، وهذا من 
واج�نا، ؤ�یضا ٔ�ن اح�ا حریصني �ىل ٔ�ن �كون هناك تفا�ل ؤ�ن �س�تف�د 

  .ونف�د ٕ�ذن هللا
هاذ الورش مرة ٔ�خرى، هو ورش وطين، �ايل، �اصنا نناقشوه 

بیات ا�يل اكینة، ما ونقاربوه ب�ٔفق وطين، اح�ا كنذا�رو �ىل السل 
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غهنرضوش يف ظل حكومة فالن وال فالن، �ش نقول لمك رصا�ة، مايش 
�م، املهم اكنت ٔ�خطاء، امجلیع یعرتف هبا و�ٓنذاك ملا وقعت هذه 

امجلعیة د�ل الثقافة أ�مازیغیة ٔ�صدرت بیا�ت واح�جت،  ،�خ�الالت
ملواقف ا�يل و�ددت املوقف د�لها �ٓنذاك، وكنت خشصیا مساندا لت� ا

اكنت �ٓنذاك، والزلت مساندا لها، هاذیك املواقف ٔ�هنا م�طق�ة ومعقو�، 
  .�ادي منضیو ٕاىل أ�مام

ٕاذن هذا ورش وطين، �ايل، �اصنا نتعاونو �لیه مجیعا ید يف الید، 
وبطبیعة احلال هاذ النوع د�ل أ�وراش ذات البعد الوطين ال ميكن ٔ�ن یمت 

ولكن اح�ا عند� ثقة يف بالد�، عند� ثقة يف  ٕاال �لتعاون بني امجلیع،
املس�تق�ل، عند� تفاؤل، بالد� مايش �ري وصلت لهاذ املس�توى ا�يل 
وصلت لیه �ري هكذاك، ما خصناش نبداو �سودو لكيش، �خ�الالت 

  . اكینة، املشالك اكینة، النقائص اكینة
من املواطنات ولكن ٔ�یضا اكینة وامحلد � ٕاجيابیات كثرية، واك�ن �دد 

واملواطنني يف إالدارة، يف املؤسسات العموم�ة، يف املؤسسات ا�س�توریة، 
يف امجلعیات، مؤسسات ا�متع املدين و�ريها �ش�تغلون ویعملون جبد، 
ٕ��الص لوطهنم، �یعطیو السا�ات، �یعطیو من ج�وهبم، و�یعطیو من 

الص، هاذو العرق د�هلم، و�یعطیو من اخلربات د�هلم و�ش�تغلون ٕ��
�اصنا مجیعا حنییومه، ونعرتفو �جلهود د�هلم و�لنتاجئ د�هلم سواء اكن يف 
اجلهة د�ل السلطة ٔ�و إالدارة ٔ�و احلكومة ٔ�و اكنوا يف اجلهة د�ل ا�متع 

  .املدين، ٔ�و مجموع املؤسسات ا�س�توریة أ�خرى
الرٔ�س،  لن�ين مجیعا مغرب الغد، ٕان شاء هللا ا�ي ن�ٔم� �م�ا، مرفوع

  .ولك مغريب من حقه ٔ�ن �رفع رٔ�سه مف�خرا بب�ه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

ٔ�شكر مجیع الس�یدات والسادة الوزراء، ومجیع الس�یدات والسادة 
  .املس�شار�ن

 .ورفعت اجللسة

  ة �لرئاسةاملك�وبة املسلم املدا��: قــــــــــامللح

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -1
  الس�ید الرئ�س؛

� بَ تَ  ْ بالُد�  ْت � ، وا�ي م�ذ �س�تقالل صائبج ا�لیربايل اكخ�یار ا�هن�
، ح�ث بلغت �س�بة �لق �القات اق�صادیة دولیة و�س�یج اق�صادي م�نوع
يه من بني و ،%80انف�اح �ق�صاد املغريب �ىل �ق�صاد العاملي حوايل 

ومن جتلیات هذا �نف�اح �ق�صادي، ٕا�رام ، ٔ��ىل املعدالت املس�� �املیا
لالتفاق�ة اليت وقعها  ٕاضافةدو�،  55املغرب اتفاق�ات التبادل احلر مع 

القمة �س�ت��ائیة العارشة املغرب يف شهر مارس املنرصم �الل انعقاد 
م�طقة التبادل احلر القاریة "حول  �لعامصة الواندیة �یغايل لالحتاد إالفریقي

  ."إالفریق�ة
تفاق�ات ف�ح الباب الق�صاد� ٔ�مام سوق واسعة تضم االمن  مْ خَ هذا الز� 
، واليت "�یغايل"س�هت� بعد تفعیل اتفاق�ة لیار�ن ونصف مُ ٔ�كرث من مِ 

  .ة أ��رية لالندماج إالفریقي لالق�صاد الوطيننَ بِ  ا�ل� ّلكِ شَ �ُ سَ 
ها �حُ �ِ � مل �س�مثر كثريا إالماك�ت الهائ� اليت تُ  ٔ�ن بالدَ ّنيِ بَ ٕاال ٔ�ن الواقع یُ 
  .تمنیة الصادراتل هذه االتفاق�ات 

  الس�ید رئ�س احلكومة،
 ُ منیة زال حمدودا �ىل �َ �َ ر هذه االتفاق�ات اكن وال�َ الحظ ٔ�ن �� ٕاننا ن

الیة اليت طبعت املفاوضات، ِجت یة املقاوالت، وذ� �س�ب �رْ س�ِ نافُ وتَ 
�ة حول �ٓ�ر االتفاق�ات �ىل �ق�صاد الوطين، افِ ْرش �ِ اب دراسات اسْ وغی

س�توى �ىل مُ دامئ �وي �ْ وهو ما یفرس �شلك �بري وجود �لل معیق وبِ 
ملیار درمه،  200م العجز الت�اري ٕاىل ٔ�كرث من اقَ فَ املزيان الت�اري، ح�ث تَ 

  .من الناجت ا�ا�يل اخلام %20حوايل  ٔ�يْ 
معلیات ت�ٔهیل ال�س�یج الصناعي ٕاال بعد  باِرشْ كام ٔ�ن احلكومة مل تُ 

َ الرش�  ة �َ �اكفِ سة �ري مُ �افَ ج عنه مُ تَ وع يف تفعیل اتفاق�ات التبادل احلر، مما ن
ا هذه االتفاق�ات، هتْ حَ �َ لوج املنتو�ات الوطنیة لٔ�سواق اليت فَ عوبة وُ وُص 

  .ر�یة ُمج ْري ز �َ واجِ ق حَ لْ ب �َ �َ سَ �ِ 
مب�لس  �اس��ل املثال، وبعد ٕا�رة فریق دفع احلكومة، �ىل وهو ما 

املس�شار�ن ٕالشاكلیة اك�ساح م�تو�ات أ�ل�سة الرت�یة �لسوق املغريب، 
قطاع س لِ ف� نَ �َ �دد يف س�نة، وذ� ٕالعطاء مُ قايئ مُ بري وِ دْ ٕاىل تفعیل تَ 

َ  ،ايفْرش �ِ ازي واسْ ِرت ال�س�یج الوطين، وهو ٕاجراء ا�ْ  ه يف �يق غی��َ ف تَ س� �� تَ ن
  .ت التبادل احلراتفاق�ا

و�اصة  فٕان الفا�لني �ق�صادیني املعنیني هبذا االتفاق، ،و�ملناس�بة
امیة نود اتفاق�ة التبادل احلر مع �ر�یا، حِ راجعة بُ یطالبون مبُ  قطاع ال�س�یج،

  . س�یة املقاو� الوطنیةافُ نَ لتَ 
ٕاضافة لقطاع ال�س�یج، �س�ب�ت اتفاق�ات التبادل احلر، يف اند�ر 

ِهتا واليت اكنت تَ�ْشط دا�ل السوق ا�ا�يل وما �ََرت�ب عنه قطا�ات ِ�رُ  م�
وة طمي الِقَمي، وفُرص الشغل والرث�   . من َحتْ

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�شلك هذه اجللسة فرصة ليك نقف وقفة ت�ٔمل ٕال�ادة قراءة �ق�صاد 
الوطين يف شقه املتعلق �لت�ارة اخلارج�ة، �لك موضوعیة، ٕ�جيابیاهتا 

اقصها، وخصوصا وحنن مدعوون ومعنیون خبطاب صاحب اجلال�، ونو 
لتعمیق التفكري يف منوذج �منوي َداِمج وَضاِمن �لعدا� الِف�َِویة، املََ�الیة، 

  .�ج�عیة، و�ق�صادیة
  :وِرُدها كام یيلفكري، نُ دا�ل �لت� دة مَ �ِ ولتحق�ق هذا املُْبتَغى نَقرتح 

من �الل حتسني �لِتقاِئیة ما بني  :احلر �رش�ید اتفاق�ات التبادل: ٔ�وال
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ق�ق طاعیة، وحتَ الس�یاسة الت�اریة اخلارج�ة و�يق �سرتاتیجیات القِ 
د�ري ْص ض الت� رْ ویع العَ نْ طاعیة، لتَثْمني وتَ الت��ا�ُس ما بني الس�یاسات القِ 

 م�توج �دید 600ر ٔ�ن املغرب یتوفر �ىل ٕاماكنیة تَْنویع كِّ وهنا نُذَ  ؛إالنتا�
  .و�ريها�لتصد�ر، تتوزع بني الفال�ة والصنا�ة الكميیائیة والت�ْعد�ن 

العمل �ىل َضامن تَق�ني وَضْبط تَُدف�قات ٔ�حسن �لواردات ِلَتْقلیص  :�نیا
سانة  ْ دات وقَوا�د ِمْعیاریة مع تعز�ز الّرتِ العجز الت�اري، �رب ٕارساء ُمَ�ّدِ

 ُ طابقة �لَمعایري، ِحامیَة من املُامَرسات القانونیة والتنظميیة ملراق�ة اجلودة وامل
ق  َرتِ م ا�ي َخيْ �ْحِ�یالیة، �ْعِتبارها ٕا�دى ٔ�مه تََمْظهُرات القطاع �ري املُنَظ�

یة املقاوالت د� من تَنافُس�ِ   .�ق�صاد املغريب، وَحيُ
�شجیع ل  :تعز�ز مسلسل إالصال�ات يف جمال م�اخ أ�عامل: �لثا

تعز�ز م�ظومة العدا�، :  س��ل املثال ال احلرص�س��ر، من ب�هنا �ىل
وُماكحفة الفساد، والُولوج ٕاىل ا�متویل خصوصا �ل�س�بة �لمقاوالت الصغرية 
توى  اِ�دة، مع َحتسني املُرونة �ىل ُمس�ْ غرى واملتوسطة والص� �دا والص�

ْغل والِوقایَة من ا�اطر إالداریة   .  �القات ٔ�ْطراف الش�
ذا عن �ٔس�باب الت�ٔ�ري يف تفعیل مرشوع م�ثاق ماوهنا ن�ساءل، 

فْ�ا ُخطوَطه العریضة وا�ي رك�ز �ىل القطاع  �س��ر اجلدید ا�ي اْس�َْرشَ
  بصفة �امة؟" الِفْعل �س��ري"بََدَل ٔ�ن �شمل  ،الصناعي بصفة �اصة

ٕاذ ٔ�نه يف الوقت ا�ي تعرف ف�ه السا�ة الوطنیة وا�ولیة م�غريات 
بعض القطا�ات طفرة نوعیة مس�� ٕاجنازات �ري مس�بوقة، �ذریة، �شهد 

�ىل مس�توى التصد�ر، مهنا قطاع الس�یارات والطريان، مل تعرف قطا�ات 
ٔ�خرى نفس املوا�بة ونفس ا�ٓلیات الت�ٔهیلیة مع العمل ٔ�ن لها من املؤهالت 

  .ما جيعلها �سامه �شلك هام يف دینام�ة التصد�ر وال�شغیل و�س��ر
مر�كزات، ذات ص� �لق�ادة ) 4(عني يف نظر�، ٕاقرار ٔ�ربع یت: رابعا

  :واحلاكمة يف ٕاطار الس�یاسة املتبعة يف قطاع الت�ارة اخلارج�ة، ويه اكلتايل
عقلنة مسلسل ٕا�رام اتفاق�ات التبادل احلر، أ�مر ا�ي   )1

 :یتطلب
توفر املغرب �ىل ُرؤیة ُمشولیة وُم�دجمة ف� خيص الق�ادة واحلاكمة  ) �ٔ 

 ؛�سجیل قُصور يف ٕاطار الت�س�یق بني القطاع العام واخلاص �س�ب
النظر ٕاىل الشق املؤسسايت؛ بتفعیل رؤیة تق�يض توفري ٕاطار   ) ب

 ُ دمي اقرتا�ات وٕاجراءات ملُوا�ة �خ�الل الهیلكي قْ  وتَ الِمئ �لت�س�یق امل
 �لمزيان الت�اري؛  

رتكة اع�د مقاربة ٕاْدماِج�ة ف� خيص املفاوضات ٕال�داد رؤیة مش  ) ت
ة، ولِ  رئ�س "تفعیلها یتعني �شك�ل فریق من املُفاِوضني قار بق�ادة وُم�َقاَمسَ
 ".ُمفاِوض دامئ

اخ�یار الرشاكء �ٔ�ولویة �رب الفضاءات واجلهات واملناطق اليت  )2
 :�ربطها مع املغرب ام�یاز تنافيس

 : م�ال
ح�ث یتوفر الفا�لون �ق�صادیون �ىل جتربة رائدة ورصید  :ٕافریق�ا ) �ٔ 

 ام، �اصة مع دول غرب ٕافریق�ا؛  ه
ممثال يف جملس التعاون اخللیجي يف : دول سوق اخللیج العريب  ) ب

 ٕاطار الرشاكة �سرتاتیجیة اليت جتمعنا؛ 
اكلصني و�ور� اجلنوبیة م�ال لتوفرهام �ىل رصید : ا�ول الصا�دة  ) ت

  .هام من ا�منو �ق�صادي
ف� خيص الس�یاسة و�س�رشاف " ةظَ قَ یَ ال رات دُ قُ "تعز�ز وتقویة  )3

�رب حتدید تدابري قانونیة لتصحیح بعض �خ�الالت،  :الت�اریة اخلارج�ة
 .واق�صادیة لتدعمي القدرات املغربیة ف� خيص الق�ادة

�رسیع معلیة ت�ٔهیل إالطار املؤسسايت والتنظميي �لت�ارة   )4
  :اخلارج�ة من �الل ما یيل

رة اخلارج�ة مع واقع ونتاجئ مالءمة الرتسانة القانونیة املتعلقة �لت�ا ) �ٔ 
 اتفاق�ات التبادل احلر؛

ت�س�یط مساطر الت�ارة اخلارج�ة �الل التصد�ر ؤ�ثناء    ) ب
َ ادِّ ال مَ "�س�ترياد بوضع �ٓلیة �لش�باك الوح�د واع�د  الو�ئق واملساطر  "ةی

 .  وت�س�یط العالقة مع إالدارة
ٔ�م�ل لقطاع �ىل ما س�بق، فٕاننا ن�ساءل عن الو�اء املؤسسايت ا وبناء

  ؟الت�ارة اخلارج�ة من ٔ��ل ق�ادة مفاوضات اتفاق�ات التبادل احلر
مث هل جيب ٕادرا�ه مع قطاع الصنا�ة؟ ٔ�م ٔ�ن موقعه الطبیعي مع وزارة 

رابیة ة مع ام�دادات �ُ سَ �ا�ِ �َ اخلارج�ة والتعاون ضام� لبلورة رؤیة مشولیة مُ 
  .ها سفاراتنا املتوا�دة �رب العامللُ ثِّ مَ تُ 

نقرتح �شك�ل جلنة مشرتكة بني احلكومة والقطاع اخلاص أ��ري،  يف
  . �لق�ادة وت��ع وتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر

 مع ممتنیاتنا لمك �لتوف�ق
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته


