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 دراسة مقارنة حسب القطاعات االقتصادية: المتحدة األمريكية

 
 د. عمر الكتانيأ.

 خامس الرباط جامعة حمند ال

 

 :الملخص
سنحاول من خالل هذا الورقة التحدث عن 

مغرب بٌن ال اإلطار العام التفاقٌة التبادل الحر
و بٌن المغرب واالتحاد األوروبً  وأمرٌكا

، إشكاالتها ورهاناتها، مسارها من جهة أخرى
وتحدٌاتها، مع محاولة استبصار انعكاساتها 

 .على مختلف القطاعات

Summary:  

   Paper addresses the general 

framework for free trade between 

Morocco and America, Morocco and the 

European Union on the other side, its 

track and challenges, this paper also try to 

visualize their impact on different sectors. 

 
 المقدمة

 شرع المغرب فً تطبٌق اتفاقٌة التبادل الحر بٌن المغرب واالتحاد األوروبً 

بعد  0223ٌناٌر  11مرٌكٌة فً وبٌن المغرب والوالٌات المتحدة األ 0222مارس  1فً 

مخاض طوٌل دام سنوات من المفاوضات لكلٌهما. والهدف الظاهر هو خلق فضاء 
متمٌز مع كال القوتٌن االقتصادٌتٌن مبنً على قواعد جمركٌة خاصة لتنشٌط التعاون 

 االقتصادي وتنمٌة التجارة.
واضع جدا . وهو سوق مت$ملٌار  11وٌقدر السوق التجاري المغربً بحوالً 

مقارنة بنضرٌه األوروبً واألمرٌكً المعتبران أول وثانً أكبر األسواق التجارٌة فً 
الكتلتٌن نظرا لوجود المغرب فً العالم. وقد كانت المبادرة فً هذه االتفاقٌات من هذٌن 

منطقة استراتٌجٌة اقتصادٌا وسٌاسٌا وجغرافٌا. فهً ولٌدة لمخططات خارجٌة ٌحاول 
لها سٌاسٌا واستٌعابها اقتصادٌا كما ٌعتبرها أسلوبا لتسرٌع وثٌرة إدما  المغرب استغال

االقتصاد المغربً فً محٌطه الدولً. وركٌزة للتعامل الفعلً مع العولمة. وأسلوبا 
لاللتفاف ولو جزئٌا على سلبٌات اتفاقٌات الكات، وللتعوٌض على تعتر سٌاسة بناء 

سلسل التحالف االقتصادي والسٌاسً بٌن المغرب العربً. وهً خطوة إضافٌة فً م
والقرب الزمنً بٌن االتفاقٌتٌن تعبٌر عن دول شمال وجنوب البحر البٌض المتوسط 

الصراع الصامت بٌن القطبٌن االقتصادٌٌن فً إفرٌقٌا وعن التنافس البٌن بٌن مشروعٌن 
المشروع األورومتوسطي والمشروع األمريكي للشرق األوسط وشمال غربٌٌن :

 فريقيا.إ
فما هي أهم خصائص هذه االتفاقيات وما هي أبعادها االقتصادية واالجتماعية    

 والسياسية؟ من منطلق القطاعات االقتصادية المعنية؟
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 الجزء األول : خصائص االتفاقية مع االتحاد األوروبي

ت وتحسٌن مركز المغرب فً بعض : التحرٌر التدرٌجً للمبادال الهدف العام
المواد المصدرة المواد شدٌدة الحساسٌة : الحوامض، الطماطم، البطاطس، الورود 

 واألسماك.
( تحدٌد كمٌات الحوامض والبواكر والورد التً تدخل السوق 1:  البنود األساسية

 األوروبٌة فً فصل الشتاء بدون جمرك حٌث ٌنقص اإلنتا  األوروبً.
الكمٌات والفترات تطبق الرسوم الجمركٌة فً حدود الفرق ما بٌن األسعار  ( خار  هذه0

 المغربٌة واألسعار األوروبٌة.
سنوات لتحرٌر المواد األساسٌة )السكر، اللحم، الحلٌب ومشتقاته(  5( للمغرب مهلة 1

 بنسبة السبع كل سنة.
 

 الجزء الثاني : خصائص االتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية

سنة وفتح السوق المغربٌة أمام  03تفكٌك جمركً حسب اللوائح ٌمتد لمدة :  الهدف العام
 الكثٌر من منتجات المزارع األمرٌكٌة.

سنة إال فً  13( إلغاء معظم الرسوم على المواد الفالحٌة خالل 1:  البنود األساسية
 حاالت استثنائٌة تظهر تقهقرا فً األسعار.

ه. 3 فً القمح( إعطاء حصص استٌراد 0  مرات ضعف ما كانت عٌل
 ( وحصص فً الدواجن واللحوم ترتفع سنوٌا.1
( تخفٌضات آنٌة على الذرة ومنتجاتها، والسرغوم، وفول الصوٌا ودقٌقها لتلبٌة 2

 لف الحٌوانات.الحاجات المتنامٌة لمقومات ع
والجوز ( فتح سوق المغرب على الفور بدون جمرك على منتجات مثل الفستق الحلبً 3

 األمرٌكً والبطاطس المجمدة.
سنوات لمنتجات مثل الجوز والعنب واإلجاص  3( فتح السوق بدون جمرك خالل 4
 م الدٌك الرومً المفروم.ولحوالكرز 
 

 الجزء الثالث : انعكاس هذه االتفاقيات على القطاع الفالحي المغربي

 ٌمكن تركٌز هذه االنعكاسات فً النقط التالٌة :
خاصة بالنسبة نظام الحصص للصادرات المغربٌة أساسا خالل فصل الشتاء تكرٌس ( 1

سنوات للمغرب لتحرٌر مواده األساسٌة وتكرٌس نظام الحصص  5ألوروبا مع إعطاء مهلة 
 بالنسبة للواردات المغربٌة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

القمح الطري(  ( حجم الحصص فً مجال استٌراد الحبوب من أوروبا )ملٌون طن من0
من حاجٌاته للتبعٌة الغذائٌة وتمنعه من اللجوء عند  %62طن( تخضع  522.222وأمرٌكا )

 الحاجة ألسواق أفضل.
ٌحصل علٌه فً شكل دعم  1773سنة   $ 07.222نصف دخل الفالح األمرٌكً ( 1
بعض  بٌنما الفالح المغربً ال ٌصله أي دعم وإنما ٌدعم المستهلك فً (Farm Bill) حكومً

 مما ٌعطً امتٌازا كبٌرا للفالح األمرٌكً على مثٌله المغربً.المواد الغذائٌة األساسٌة 
عند االنفتاح الكامل للسوق فً  0213اجه القطاع الفالحً صعوبات كبٌرة سنة ( سٌو2

حالة غٌاب إجراءات وقائٌة وإنتاجٌة منذ اآلن خصوصا وأن المغرب ٌعد من التسع دول األكثر 
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للحبوب فً العالم ومن الخمس دول إسالمٌة األكثر استٌرادا وهً مصر والجزائر  استٌرادا
 وإٌران والمغرب والعراق.

 

 الجزء األول : خصائص االتفاقية مع االتحاد األوروبي

 ألحدٌة.القطاعات شدٌدة الحساسٌة : النسٌج، الزلٌج، الصناعة التقلٌدٌة، الزرابً، ا
وادها األولٌة ( االمتٌاز الجمركً للبضائع شرط أن ٌكون منشأ م1:  البنود األساسية

مع وجود بعض االستثناءات المنصوص  %1023لضرٌبة  الدول المصدرة وإال خضعت

 علٌها.
( الصادرات المغربٌة تخضع لنفس شروط المبادالت الصناعٌة بٌن دول االتحاد 0

 األوروبً.
إلزالة كل الحواجز  0227إلى  1775سنة من  10لنتقالٌة هً ( الفترة اال1

 الجمركٌة.
 الجزء الثاني : خصائص االتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية.

سنوات بالنسبة للمنتوجات األمرٌكٌة  12-7( تفكٌك جمركً لمدة 1:  بنود االتفاقية
 صنعة محلٌا.إعفاء جمركً لخمس سنوات للسلع غٌر الموالمصنعة بالمغرب، 

أولٌة بمواد ملٌون من األمتار المربعة من األلبسة ٌمكنها دخول سوق أمرٌكا  12( 0
 أجنبٌة وبدون جمرك.

 ( كل بلد له الحق فً فرض معاٌٌره البٌئٌة.1
سنة فً اتفاقٌات  02سنة بٌنما هً ال تتعدى  07( الحماٌة الفكرٌة فً اتفاقٌات أمرٌكا 2
 الكات.
 سنة. 03و 13لٌة لفتح األسواق المغربٌة تتراوح بٌن ( الفترة االنتقا3

 الجزء الثالث : انعكاسات هذه االتفاقيات على المغرب

هناك عنصرٌن أساسٌن ٌستأثران باألهمٌة فً هذا القطاع النسٌج والصٌدلة وٌمكن 
 أن نركز االنعكاسات فً المالحظات التالٌة :

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عن سوق بنود االتفاقٌة توحً بأن المغرب ٌبحث فً ( 1

 جدٌدة لقطاع النسٌج تخر  هذا القطاع من األزمة التً ٌوجد فٌها بسبب المنافسة.
سنة( تعتبر  03إلى  13( المهلة التً أعطٌت لفتح أسواقنا ألغلب المنتجات األمرٌكٌة )0

 كافٌة لتأهٌل الكثٌر من المقاوالت ورفع مردودٌتها.
قصى النسٌج تبنى المغرب مبدأ الحصة على اعتبار أن حجم التبادل األ( بالنسبة لقطاع 1

ٌحدد اعتمادا على حجم المبادالت الحالً والذي هو فً صالح المغرب. إال أن ذلك ٌقتضً 
تأهٌل المقاوالت المغربٌة لمساٌرة متطلبات السوق األمرٌكٌة. وقد ٌأتً الخطر من السوق 

 غربٌة.تفاقٌتٌن السوق الملها بنود اال المكسٌكٌة التً تفتح
من طلبات   %62( أما قطاع الصٌدلة فهو مهدد بقانون الحماٌة الفكرٌة نظرا لكون 2

 السوق المحلٌة من األدوٌة ال تحمل العالمات التجارٌة األصلٌة.
مع االتحاد األوروبً  ( الجمعٌة المغربٌة لصناعة النسٌج والمالبس اعتبرت االتفاقٌة3

، أساسا بسبب إلغاء االتفاقٌة لكل االمتٌازات التً كان النسٌج غٌر مرضٌةطاع فٌما ٌخص ق
 .ٌحضى بها المغرب فً السوق األوروبٌة سابقا



اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب واالتحاد األوروبي والمغرب والواليات المتحدة األمريكية: دراسة مقارنة حسب القطاعات  
 ي..............................................................................................................ا. د عمر الكتان....................................................... االقتصادية

 4 8880لسنة   80العدد                                      مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير             

( ترك الحرٌة للمعاٌٌر البٌئٌة فً االتفاقٌة قد ٌستعمل من طرف الوالٌات المتحدة 4
 األمرٌكٌة، كأسلوب حمائً إضافً عند الضرورة.

 

 الجزء األول : خصائص االتفاقية مع االتحاد األوروبي.

من طرف االتحاد  محاور فً مجال الدعم االقتصادي والمالً أربعةهناك 
 األوروبً وهً :

 ( دعم القطاع الخاص فً المجاالت التالٌة : 1
 .MED-INVESTدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة فً إطار برنامج  -

 قروض ثنائٌة من طرف البنك األوروبً لالستثمار. -
 خطوط دعم للمقاوالت المصغرة. -
 .Euro Maroc Entreprisesمجال اإلعالم والخبرة من خالل مؤسسة دعم فً  -
 .MED-PARTENARIATخلق مؤسسة البحر البٌض المتوسط للتشارك  -

 تنمٌة الرأسمال المخاطر. -
 .خطوط دعم مالً ألقالٌم الشمال -
 لبنٌة التحتٌة فً المٌادٌن التالٌة :( دعم ا0

 قطاع النقل. -
 قطاع التكنولوجٌة الحدٌثة. -
 أوروبا( والربط الكهربائً مع أوروبا. –العربً  قطاع الطاقة )أنبوب الغاز المغرب -
 ( تكوٌن وتأهٌل الموارد البشرٌة1
 سنوٌا(ملٌون أورو  022)حوالً  MEDA( الدعم المالً فً إطار مشروع 2

 الجزء الثاني : خصائص هذه االتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية
ر دعم ملٌون دوال 522غٌاب أي دعم مالً فً االتفاقٌة مع حصول المغرب على 

 عدة قطاعات.خار  االتفاقٌة موزعة على 
 

 الجزء الثالث : انعكاسات هذه االتفاقيات على المغرب

با لم تعزز االتفاقٌة مع أمرٌكا ببرنامج للمساعدات ( على خالف الشراكة مع أورو1

اعتبار أن فلسفة الشراكة األمرٌكٌة تقوم على أساس التجارة ولٌس ى اإلنمائٌة فً األول عل
 المساعدات.

( تشترك االتفاقٌتان فً هدف أساسً وهو جلب االستثمارات األوروبٌة واألمرٌكٌة 0
 للمغرب.

 
 لخدماتاالتفاقيات في ميدان ا -رابعا

االتفاقٌة مع االتحاد األوروبً تجنبت قطاع الخدمات بٌنما االتفاقٌة مع الوالٌات 
المتحدة األمرٌكٌة أدرجت هذا القطاع بشقٌه البنوك والتأمٌنات من جهة واالتصاالت من 

 جهة ثانٌة.
 الجزء األول : البنوك والتأمينات
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الهتمام األمرٌكً بهذا القطاع وضعف إلمام المفاوض المغربً بهذه ظهر جلٌا ا
األهمٌة من خالل االمتٌازات التً حصل علٌها المفاوض األمرٌكً والتً تتلخص فً 

 العناصر التالٌة :
أو فروع لها فً حدود  (Joint venture)صالحٌة تأسٌس شركات مساهمة أمرٌكٌة ( 1
 من الرأسمال. %31أقصاها 
 سنوات من بداٌة االتفاقٌة. 2حٌة تأسٌس فروع بنوك وشركات تأمٌن بعد ( صال0
( إعطاء امتٌازات للشركات التً ترغب فً تأمٌن خدمات عابرة للحدود )بوسائل 1

 إلكترونٌة(.
( صالحٌة تقدٌم تأمٌن من مؤسسات خار  الحدود بوسائل إلكترونٌة مثل إعادة التأمٌن 2

أمٌن والسمسرة فً القطاع البحري والطٌران والنقل بشكل والسمسرة إلعادة التأمٌن والت
 تدرٌجً خالل سنتٌن.

( اإللغاء التدرٌجً من طرف المغرب لشروط إعادة التأمٌن القسرٌة كامتٌاز إضافً 3
 للشركات األمرٌكٌة.

 الجزء الثاني : االتصاالت

لحصول على أكبر قدر ممكن من لكما برز جلٌا حرص المفاوض األمرٌكً 
 متٌازات فً مجال االتصاالت من خالل النقط التالٌة :اال

مغربٌة وصل أو الربط مع شبكات الهاتف ال( حق الشركات األمرٌكٌة للهاتف ال1

 االحتكارٌة السابقة بأسعار موازٌة محددة على أساس التكلفة.
 ( حق الشركات األمرٌكٌة استخدام البنٌة التحتٌة المغربٌة دون تمٌٌز.0
 لشركات استئجار أجزاء من شبكات االتصال المغربٌة دون تمٌٌز.( حق هذه ا1
 ( عدم فرض رسوم جمركٌة على المنتجات الرقمٌة.2

 الجزء الثالث : انعكاسات هذه االتفاقيات على المغرب في ميدان الخدمات

 تعتبر بمثابة تهدٌد سرٌع للقطاع وخصوصا لقطاع التأمٌن.( 1
 ل بشبكة االنترنٌت.( فقدان الشركات أفضلٌة التواص0

( ستساعد هذه التدابٌر مبدئٌا فً وضع المغرب فً الصدارة فً الشرق األوسط 1

 وشمال إفرٌقٌا.
 
 

 االتفاقيات في الميدان االجتماعي والثقافي والبيئي -خامسا
وتخص هذه االتفاقٌات االتحاد األوروبً أساسا على األقل من خالل االتفاقٌات 

 المعلنة.
 : خصائص االتفاقيات مع االتحاد األوروبيالجزء األول 

تهدف االتفاقٌات تشجٌع التبادل بٌن المجتمعات المدنٌة وتوجٌه التعاون فً 
 المٌادٌن التالٌة :

 التعلٌم، المرأة، الشباب، وسائل اإلعالم والهجرة.( 1
 ( التركٌز فً مجال حقوق اإلنسان على حقوق المرأة وحقوق الطفل.0

 ال اإلعالم والتعلٌم وفً قضاٌا حوار الحضارات.( التعاون فً مج1
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ٌاسات الحد من الهجرة ومن النسل.2 ً مجال الرقابة على حركة اإلنسان من خالل س  ( وف
ملٌار سنتٌم من طرف االتحاد األوروبً كدعم للجمعٌات  321( تخصٌص 3

 خاصة الجمعٌات النسوٌة.
 سرائٌل.( توجٌه التعاون الثقافً أساسا نحو التطبٌع مع إ4

 الجزء الثاني : أبعاد هذه االتفاقيات في الميدان االجتماعي والثقافي والبيئي 

 ٌمكن اعتبار هذه الجوانب أخطر عناصر االتفاقٌة لألسباب التالٌة :
هو أسلوب حمائً غٌر مباشر ٌسمح و( الحرٌة فً فرض المعاٌٌر البٌئٌة 1

 جة خضوعها لمعاٌٌر بٌئٌة أو أمنٌة.للوالٌات المتحدة بمنع أٌة بضاعة دخول سوقها بح
( ضمان حد أدنى من السبق التكنولوجً عن طرٌق شرط أمرٌكً بأن تبلغ 0

 سنة فً اتفاقٌات الكات. 02سنة فً الوقت الذي ال تتجاوز فٌه  07الحماٌة الفكرٌة 
بنود المنظمة العالمٌة للتجارة فتح السوق تفرض االتفاقٌتٌن باإلضافة إلى ( 1

ة من الناحٌة السٌاسٌة ه احتماالت لها آثار خطٌرللبضائع اإلسرائٌلٌة وهذ المغربٌة
 والفكرٌة.
الدعم المباشر  لمة النموذ  التربوي الغربً من خالل( كما أنها تركز على عو2

أسالٌب بً، وعلى التدخل المباشر من خالل والٌة للفكر الغرحكومٌة المللمنظمات الغٌر 
فً نظم التعلٌم واإلعالم، وفً مجال  ،اد األوروبًاالتحطرف خصوصا من  الدعم

 حقوق المرأة والطفل بالمنظور الغربً، وفً الهجرة االنتقائٌة.
 

 األبعاد العامة التفاقيات الشراكة على المغرب -سادسا
اجتمعت الدراسات العدٌدة التً حاولت تقٌٌم نتائج هذه االتفاقٌات على إمكانٌة 

دٌة وسٌاسٌة من خاللها، وفً آن واحد على كلفة هذه تحقٌق المغرب مكاسب اقتصا
االتفاقٌات من الناحٌتٌن االقتصادٌة والثقافٌة. وسنوجز فٌما ٌلً بعض النتائج المحتملة 

 لهذه العقود.
من النتائج االقتصادٌة المحتملة والكبٌرة الصعوبات المرتقبة فً القطاع الفالحً 

األمرٌكٌة المتوقعة، واحتمال إغراق السوق  خاصة بالنسبة للمنافسة 0213ابتداء من 

بالمواد الفالحٌة األساسٌة المستوردة وعلى رأسها الحبوب. فإذا اعتبرنا أن هذا القطاع 
ٌشغل بشكل مباشر وغٌر مباشر نصف السكان النشٌطٌن فً المغرب فإن هجرة سكان 

الفئة فً القطاع البادٌة إلى المدٌنة ستستمر بوثٌرة سرٌعة ٌصعب معها استٌعاب هذه 
 الصناعً وقطاع الخدمات.

بالنسبة للقطاع الصناعً فإن من المتوقع أن ٌعرف قطاع النسٌج تحوالت كبٌرة 
حٌث تقول تقٌٌمات خبراء القطاع أن المنافسة الدولٌة اآلسٌوٌة خصوصا فً السوق 

فً األوروبٌة وهً السوق األساسٌة للمنتوجات المغربٌة ستقضً على ثلث المقاوالت 
لثلث الثانً ولن ٌنجو من هذه المنافسة إال الثلث الذي ٌتوفر لالقطاع وتخلق صعوبات 

ستكون السوق  على مؤهالت تقنٌة وبشرٌة فً مستوى تحدٌات السوق، وبالتالً
ت فعال فً تطبٌق سٌاسة جاة للمقاوالت المغربٌة إن هً نجحكب ناألمرٌكٌة بمثابة مر

من طرف مختلف الفاعلٌن االقتصادٌٌن فً القطاع ٌها التأهٌل والتحدٌث الذي اتفق عل
 المعنٌٌن.
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لبنود االتفاقٌة مع الوالٌات المتحدة  حرفًأما بالنسبة لقطاع الصٌدلة فأي تطبٌق 
 خطر االنهٌار. أماماألمرٌكٌة بخصوص الحماٌة الفكرٌة سٌضع هذا القطاع 

سسات التأمٌن بالنسبة لقطاع الخدمات فإن صغر حجم المؤسسات البنكٌة ومؤ
ستفرض علٌها المنافسة األمرٌكٌة خاصة، الدخول فً عملٌات االندما  والتوحد إلنشاء 
وحدات أكبر حجما وأقل كلفة وكذلك االنفتاح للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة بما فٌها 

وشركات التأمٌن اإلسالمٌة، وهً الكفٌلة حالٌا باستقطاب جزء كبٌر البنوك اإلسالمٌة 
ء حتى وإن كانت كلفة الخدمات أعلى نسبٌا من كلفة خدمات المؤسسات من العمال
 األمرٌكٌة.

وفٌما ٌخص الخدمات الرقمٌة فمن شأن المنافسة األمرٌكٌة أن تحد من هٌمنة 
الشركات المحلٌة ومن طاقاتها التوسعٌة واالستثمارٌة مما ٌدفع هذه الشركات حالٌا إلى 

أسعارها، ومن جهة ثانٌة فإن سرعة النمو فً هذه تسرٌع وثٌرة تنوٌع خدماتها وتخفٌض 
الخدمات من شأنه وضع المغرب فً موقع الصدارة مقارنة بدول الجوار وبمنطقة 

 الشرق العربً.
 

 :الخاتمة
الشك أن اتفاقٌات الشراكة مع الكتلتٌن االقتصادٌتٌن تحمل فً طٌاتها كثٌر من 

تحدٌات العولمة من خالل تأهٌل  االٌجابٌات ألنها تحفٌز لالقتصاد المغربً لرفع
ابعة من كون مشروع الشراكة ٌتجاوز وتنمٌة مردودها. وتبقى الخطورة ن المقاوالت

الجوانب التجارٌة واالقتصادٌة لٌؤسس لمشروع مجتمعً طبق النمط الغربً بإٌجابٌاته 
ٌة من خالل المادٌة أحٌانا وسلبٌاته الثقافٌة والقٌمٌة لٌنفذ بذلك إلى عمق السٌادة المغرب

توجٌه التعاون مع أوروبا خاصة فً مجال التعلٌم والثقافة واإلعالم واألسرة وحقوق 
 اإلنسان.

أما خطورة المشروع األمرٌكً فتنبع من مخططه الواسع للهٌمنة العالمٌة انطالقا 
من تركٌز نفوذه فً منطقتً دول جنوب أمرٌكا الالتٌنٌة ودول الشرق العربً ووسط 

وانتهاءا بإفرٌقٌا، وذلك مرورا بأهداف مرحلٌة مثل محاصرة منابع وجنوب آسٌا 
ة اإلرهاب، وتمرٌر مشروع الشرق األوسط الكبٌر، ومرورا ببرامج اقتصادٌة وتجارٌ

الذي  0211فً أفق  MEFTAة بالشرق األوسط مثل برنامج منطقة التجارة الحر

اكة األمرٌكٌة الذي أعلن انطلق تطبٌقه من الكٌان الصهٌونً، ومشروع إٌزنستات للشر
 ترات القائمة بٌن دول المنطقة المغاربٌة.، والذي فشل بسبب التو1776ٌونٌو عنه فً 

كل تأخٌر فً بناء المغرب العربً من طرف أبنائه ٌبعد المغرب كل ٌوم عن إن 
ربٌا ومغاربٌا، وٌقربه أكثر من التبعٌة االقتصادٌة إمكانٌات االندما  مستقبال ع

 قطبٌن المهٌمنٌن االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.عٌة للواالجتما
 

 عـــالمراج
 06.22( تقرٌر لجنة الخارجٌة والدفاع الوطنً والشؤون اإلسالمٌة حول مشروع قانون رقم 1

دة ٌقضً بالموافقة من حٌث المبدأ على تصدٌق اتفاق التبادل الحر بٌن المملكة المغربٌة والوالٌات المتح
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