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نويج اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد
يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ
ٌّانشّعٌٖ 9 ،بٖر 3102
ضتبش اهخٖر ،اهشالى ؽوٖنى .يً دّاؽٕ شرّرٔ اهتبهغ أً أنًّ ٌُب اهّٖىّ .اشيضّا هٕ أً أتدأ تخّسَٖ اهشنر إهٓ

اهشٖد يضبفغ اهتٌم اهيرنزٔ اهيّرٖخبٌٕ ،شٌد أحمد ولد الراٌس ،هؾلدٍ ُذا اهيؤخير اهيِىّ .أّد اهخرضٖة تبهشبدث
اهّزراء ّاهيضبفغًٖ يً يخخوف أٌضبء اهيغرة اهؾرتّٕ ،نذهم ييذوّ اهلعبػ اهخبص ّاهسِبح اهيبٌضج.

إٌٌب ٌوخلٕ اهّٖى فٕ أؽلبة اهضضّث اهؾرتٖج اهنترُْ ،ذٍ االٌعالكج هوّؽٕ االسخيبؽٕ اهخٕ ّكف فِٖب نل اهيّاعًٌٖ يً
سيٖؼ أٌضبء اهيٌعلج يٌبدًٖ تئؽالء كٖيج اهنرايج ّخؾزٖز اهؾداهج فٕ اهضٖبث االكخضبدٖج.
ّهِذا اهشتةٌٖ ،تغٕ أً ٖؾيل االكخضبد اهيغبرتٕ هضبهص شؾّة اهيغرة اهؾرتٌٕٖ .تغٕ أً خضلق توداً اهيٌعلج ٌيّاً
اكخضبدٖبً كّٖبً ّيشخيراًٌ .يّ شبيل ٖشخرم اهسيٖؼ فٕ سٌٕ ذيبرٍ اهشخٖجٌ .يّ ٌُٖخِز فرص ؽيل نبفٖج هخوتٖج عيّضبح

سٖل اهشتبة.

إً اهٌيّذر االكخضبدٔ اهلدٖى هى ٖؾد كبدراً ؽوٓ أداء اهيِيج اهيعوّتج .فلد أخفق فٕ خِٖئج يٌبط يّاحٍ كبئى ؽوٓ
اإلٌضبف ّاهشفبفٖج ٖشيص تبزدُبر اهيشرّؽبح اهخبضج.
ّيً ذى ٖسة أً خنًّ اهضضّث اهؾرتٖج "ضضّث هولعبػ اهخبص" أٖظب ـ تضٖد خعوِق اإلينبٌبح اإلٌخبسٖج هدْ اهشؾّة
اهيغبرتٖج ّخِٖئ يٌبخبً داؽيبً هالتخنبر ّرٖبدث األؽيبل ّاإلتداػ ّفرص اهؾيل.
ّٖيذل االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر ؽٌضراً ضّٖٖبً فٕ ُذٍ االشخراخٖسٖج .فٖينٌَ إؽعبء دفؾج اهتدء هوٌيّ ّإٌشبء ضولج
إٖسبتٖج ٖخؾبكة فِٖب ارخفبػ اإلٌخبسٖج ّخضشً اهخٌّػ االكخضبدٔ ّزٖبدث ضالتج االكخضبد فٕ يّاسِج االظعراتبح
اهخبرسٖج.
ّيً ٌُب خأخٕ أُيٖج ُذا اهيؤخير فٕ اهفخرث اهراٌُجّ .فٕ ُذا اهشٖبق ،أّد أً أخضدد ؽً أيرًٖ ُذا اهضتبش:


أّالّ ،ظؼ االشخذيبر األسٌتٕ ضبهٖبً فٕ يٌعلج اهيغرة اهؾرتٕ



ذبٌٖب ،نٖف ٖينً أً خؤدٔ زٖبدث االٌفخبش ّاهشفبفٖج إهٓ إؽعبء دفؾج ضبفزث هالشخذيبر فٕ اهيٌعلج
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 -1وضع االشحثمار األجهةً حالٌاً فً مهطلث المغرب العرةً
شأتدأ تبشخؾراط اهّظؼ اهراًُٖ .خيخؼ اهيغرة اهؾرتٕ تئينبٌبح أشبشٖج ُبئوج خشيص هَ تسذة االشخذيبر .هنً أداءٍ هى
ٖنً دائيبً ؽوٓ يشخّْ ُذٍ اإلينبٌبح.
فيً اهيؤند أً خدفلبح االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر كد شسوح ارخفبؽبً نتٖراً ؽوٓ يدار اهؾِلد اهيبظٕ ـ يً  2يوٖبر
دّالر شٌّٖب خالل أّائل األهفٌٖبح إهٓ  0322يوٖبر دّالر فٕ ؽبى  ،3118كتٖل ّكّػ األزيجّ .هنً ضخٓ ُذٍ اهذرّث،
اهخٕ خؾبدل  %2يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ ،نبٌح أكل يً اهيشخّٖبح اهيشسوج فٕ اهتوداً اهضبؽدث األخرْ فٕ آشٖب
ّأيرٖنب اهالخٌٖٖج ّأّرّتبّ .كد اٌخفط ُذا اهركى فٕ ؽبى  3100إهٓ  526يوٖبر دّالر ،أٔ أكل يً  %3يً إسيبهٕ
اهٌبخز اهيضوٕ ُّّ ،أير غٖر يشخغرة تبهٌغر إهٓ ؽدى اشخلرار اهيٌعلج فٕ اٌّٗج األخٖرث.
ّفٕ ٌفس اهّكح ،هى خنً االشخذيبراح يخٌّؽج .فيؾغى االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر نبً ٖأخٕ يً أّرّتب ـ %81
هخٌّس ّ  %51هويغرة ،ؽوٓ شتٖل اهيذبلّ .نبً اهسبٌة األنتر يٌَ ـ ضّاهٕ  %21ـ ٖخسَ إهٓ كعبؽٕ اهعبكج
ّاهخؾدًٖ.
ّال شم أً األداء اهراًُ ٖينً خضشٌَٖ .فبهيغرة اهؾرتٕ غٌٕ تبهيّارد اهعتٖؾٖج ّتئينبٌبح شنبٌَّ .ضشتٌب أً ٌٌغر
إهٓ تؾط اهيزاٖب اهخٕ خخيخؼ تِب اهيٌعلج:


خخيخؼ اهيٌعلج تيٖزث اهيّكؼ ،فِٕ يالضلج ألنتر يٌعلج خسبرٖج فٕ اهؾبهى ُّٕ ،االخضبد األّرّتٕ ،نيب أٌِب
ؽوٓ يلرتج يً اهشرق األّشع اهذٔ ٖيّر تبهٌشبع.



خخيخؼ اهيٌعلج تيٖزث اهشنبً اهشتبة .فؾوٓ ؽنس اهؾدٖد يً أٌضبء اهؾبهى األخرٌُْ ،بم زٖبدث يشخيرث فٕ
أؽداد اهلّْ اهؾبيوج اهيغبرتٖجّ ،شخغل ّفٖرث ألؽّاى ؽدٖدث كبديجّ .يً ذى فئً أنتر ذرّاخنى ُٕ اهذرّث
اهتشرٖج.



خخيخؼ اهيٌعلج تيٖزث اهيشخّْ اهخؾوٖيٕ هوشنبً؛ فلد كعؾح شّعبً عّٖالً أٖظب فٕ خضشًٖ ٌشتج االهخضبق
تبهخؾوٖىّ .اهخعّث اهخبهٖج ُٕ إخبضج اهخؾوٖى هؾدد أنتر يً اهشنبً ّخضشًٖ سّدخَ ،هظيبً اخشبق يِبراح
اهشنبً يؼ فرص اهؾيل اهيخبضج اهيالئيج هِب.

ّأّد أً أظٖف ٌُب أً ؽوٓ اهيغرة اهؾرتٕ أً ّٖاضل خعّاخَ الشخؾبدث االشخلرار االكخضبدٔ أّ اهضفبغ ؽوَُّّٖ ،
يب ٖخٖص هيخخذٔ كراراح االشخذيبر أشبشبً يخٌٖبً هوخٖلً يً اهيشبر اهيشخلتوٕ ّإينبٌٖج اهخٌتؤ تَّ .يً اهيِى يّاضوج
يشبر اهشٖبشبح اهشوٖيج ؽوٓ سبٌة اهيبهٖج اهؾبيج ّاهسبٌة اهٌلدٔ ّاهّكبٖج يً اهيغبالث فٕ خلٖٖى شؾر اهضرف اهضلٖلٕ.
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ّٖخخذ اهيغرة اهؾرتٕ خعّاح أٖظبً هخضشًٖ يٌبخَ االشخذيبرٔ ّاهتٖئج اهشبئدث هيزاّهج األؽيبل فَٖ .هنً ُذٍ اهرضوج
ال خزال تؾٖدث ؽً االنخيبل .فال ٖزال أيبى اهيٌعلج عرٖلبً خلعؾَ إلزاضج اهؾلتبح اهيختلٖج ضخٓ ٖخينً اهلعبػ اهخبص يً
اهخّشؼ ّاالشخذيبر ّاالتخنبر ّخوق فرص اهؾيل ُّٕ .خضخبر أٖظبً إهٓ اهخسرد يً نل يغبُر اهيضبتبث ّاهرّاتع
اهخبضج ّخّفٖر تٖئج خلّى ؽوٓ اهيشبّاث تًٖ اهسيٖؼ.
إذً نٖف خشخعٖؼ اهيٌعلج خضلٖق خلدى يويّس فٕ ُذا اهيسبل؟ ؽً عرٖق كّاؽد خٌغٖيٖج يضبٖدث خلّى ؽوٓ يٌعق
اكخضبدٔ شوٖى .ؽً عرٖق تٌٖج خضخٖج أفظل سّدث .ؽً عرٖق إدارث ظرٖتٖج ّسيرنٖج خخشى تيشبرُب اهّاظص شوفبً.
ؽً عرٖق كظبء كّٔ ّيشخلل ٌّزَٖ .ؽً عرٖق ٌغبى يبهٕ ٖدؽى اهٌشبع اإلٌخبسٕ ّٖخٖص االئخيبً ؽوٓ ٌعبق ّاشؼ.
ّيً خالل اهخلدى فٕ ُذٍ اهيسبالح ،هً خسذة اهضنّيبح االشخذيبر األسٌتٕ فلع ،تل شخنشة ذلج شؾّتِب أٖظبً.
 -2كٌف حؤدي زٌادت االهفحاح إلى جذب مزٌد من االشحثمار
ٖلّدٌٕ ُذا إهٓ اهيسبل اهذبٌٕ فٕ ضدٖذٕ ُذا اهضتبش ـ ُّّ نٖف ٖينً سذة اهيزٖد يً االشخذيبر األسٌتٕ إهٓ
اهيٌعلج ؽً عرٖق زٖبد االٌفخبش فٕ اهيغرة اهؾرتٕ .االٌفخبش ؽوٓ اهؾبهى ّنل يب ٖينً أً ٖلديَ .االٌفخبش ؽوٓ
اهيٌعلجّ ،ؽوٓ فنرث اهيضٖر اهيشخرم .االٌفخبش ؽوٓ عرق سدٖدث هوخفنٖر ّاهؾيل.

ّظيً ُذا اإلعبر اهّاشؼ ،أؽخلد أً ٌُبم ذالذج يسبالح ٌٖتغٕ االُخيبى تِب ـ ُّٕ زٖبدث اهخنبيلّ ،زٖبدث اهخدّٖل،
ّزٖبدث اهخٌّػّ .اشيضّا هٕ أً أخٌبّل نالً يٌِب ؽوٓ ضدث.

زٖبدث اهخنبيل
أّال ،زٖبدث اهخنبيل .إٌَ اهشتة ّراء إٌشبء اخضبد اهيغرة اهؾرتٕ ّشتة ّسّدٌب ٌُب اهّٖىّٖ .سة أً ٖتدأ اهخنبيل تٌغى
أنذر اٌفخبضبً خسبٍ االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر ُّّ ،يب ٖشيل اهضٌبؽبح االشخخراسٖج .فنل ُذٍ اهضٌبؽبح خضخبر فٕ
ٌِبٖج اهيعبف إهٓ اشخذيبراح يشخيرث ؽوٓ درسج ؽبهٖج يً اهخعّر.
ّشّف خشخفٖد اهيٌعلج نوِب إذا أضتضح أنذر اٌفخبضبً ؽوٓ ذاخِب ـ ؽً عرٖق إزاهج اهضّاسز أيبى اهخسبرث اهتٌٖٖج ّفخص
اهتبة ّاشؾبً أيبى اهنشة اهيختبدل .فبهيغرة اهؾرتٕ إذا شيص تضرٖج خدفق اهشوؼ ّاهخديبح شٖخٖص فرضبً ال ضضر هِب
فٕ شّق خغعٕ أنذر يً  81يوًّٖ ٌشيج.
إً تً خودًّ ُّ اهلبئل تأً "شُنٌٓ اهتدّ ال خنًّ إال هولتبئل أُل اهؾضتٖج"ّ .كد ضبً اهّكح هخّشٖؼ ٌعبق اهؾضتٖج
ضخٓ ٖشيل اهيٌعلج نوِب!
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ّتعتٖؾج اهضبلٌٖ ،تغٕ أً ٖخرافق ذهم يؼ سِّد هّظؼ يسيّؽج يً اهلّاؽد اهيشخرنج هوخسبرث ّاالشخذيبر ـ ُّّ يب
شٖشبؽد ؽوٓ خضشًٖ يٌبط االشخذيبر هيً ٖرٖدًّ خديج اهشّق اهيغبرتٖج ّنذهم يً ٖرٖدًّ إكبيج يلبرُى فٕ اهيغرة
اهؾرتٕ هخديج األشّاق اهخبرسٖج.

زٖبدث اهخدّٖل
ٌلعخٕ اهذبٌٖج خخؾوق تزٖبدث اهخدّٖلّ .أؽٌٕ تذهم أً اهشرنبح اهضغٖرث ٌٖتغٕ أً ٖنًّ خفنٖرُب نتٖراًّ ،اهشرنبح
اهّعٌٖج ٌٖتغٕ أً ٖنًّ خفنٖرُب دّهٖبًّ ،اهشرنبح اهيضوٖج ٌٖتغٕ أً خٌغر إهٓ ٌفشِب تبؽختبرُب سزءاً يً يٌعلج إكوٖيٖج
أّشؼ.
ذهم أٌَ ضًٖ خٌعوق شرنج يغبرتٖج ّخضلق هٌفشِب ّظؾٖج خخسبّز اهيشخّْ اهّعٌٕٖ ،ينً أً ٖشبؽد ُذا فٕ دؽى
االشخذيبر ؽتر توداً اهيٌعلج .فبهشرنج اهيضوٖج ،فٕ ٌِبٖج اهيعبف ،خخيٖز تيؾرفخِب اهؾيٖلج ّفِيِب اهسٖد هويٌعلج.
ّٖينٌِب أً خلخشى اهذرّث ّاهيؾرفج ّاهخترثّ .ضخٓ ٌٖسص ُذا اهيٌِزٌ ،ضخبر تبهعتؼ إهٓ كّاؽد يؾٖبرٖج خضنى االشخذيبر
األسٌتٕ ؽتر توداً اهيٌعلج.
ّهٌفنر فٕ تؾط اهيزاٖب اهؾيوٖج اهخٕ ٖينً أً خأخٕ يً ُذا اهٌّػ يً اهخنبيل اهيؤششٕ .فؾوٓ شتٖل اهيذبلٖ ،ينً
هوتوداً األكل خلديبً فٕ األؽيبل اهخسبرٖج اهزراؽٖج ـ يذل اهسزائر أّ هٖتٖب أّ يّرٖخبٌٖب ـ أً خشخفٖد اشخفبدث ُبئوج يً
اهيؾرفج ّاهخترث اهفٌٖج اهخٕ خأخٕ يؼ اشخذيبراح اهشرنبح اهيخخضضج فٕ ُذا اهيسبل يً اهيغرة أّ خٌّس.
ُّذا اهٌّػ يً اهخنبيل أّ اهخدّٖل ٖينً أً ٖشبؽد اهيٌعلج ؽوٓ االشخفبدث يً يّكؾِب اهسغرافٕ اهيخيٖز .فٖضتص يً
األشِل ؽوٓ اهشرنبح اهيغبرتٖج أً خشخذير فٕ إفرٖلٖب سٌّة اهضضراء .تل إً اهيٌعلج ٖينً أً خضتص يرنزا خسبرٖبً
ّاشخذيبرٖبً يِيبً ٖؾيل ؽيل اهسشر تًٖ إفرٖلٖب سٌّة اهضضراء ّأّرّتب.

زٖبدث اهخٌّػ
أيب اهسبٌة اهذبهد فِّ اهخٌّػ ـ فٕ نل يً يضبدر االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر ّكعبؽبخَ.
ّتداٖجٌٖ ،تغٕ أً ٖخّشؼ االشخذيبر فٕ اهيغرة اهؾرتٕ تضٖد ٖلل اؽخيبدٍ ؽوٓ أّرّتبّ .ييب ٖذٖر اُخيبيٕ تبهفؾل
إينبٌٖج إشرام توداً يسيّؽج "ترٖم" ـ اهترازٖل ّرّشٖب ّاهٌِد ّاهضًٖ ـ ُّٕ اهيضرنبح االكخضبدٖج اهسدٖدث ؽوٓ
اهيشرش اهؾبهيٕ.
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ّهسذة يزٖد يً االشخذيبراح يً يسيّؽج "ترٖم"ٌٖ ،تغٕ تبهعتؼ أً خّاضل اهتوداً اهيغبرتٖج اهؾيل ؽوٓ خضشًٖ يٌبط
االشخذيبر ّاالرخلبء تبهيِبراح ّيشخّْ اهخؾوٖى .هنً تّشؼ اهضنّيبح أً خؾخيد يٌِسبً اشختبكٖبً أٖظبً فٕ اهخرّٖز هيزاٖب
اهيٌعلج اهؾدٖدث .فأٌخى خضٌؾًّ يشخلتونى تأٖدٖنى.
ّهوخٌّٖؼ زاّٖج أخرْ أٖظبً ـ ُّٕ إٌشبء يسبالح سدٖدث هالشخذيبر فٕ كعبؽبح سدٖدث ّدٌٖبيٖنٖجّ .هٖنً خفنٖرنى ٌُب
تؾٖداً ؽً اهيّارد اهعتٖؾٖج .فنرّا فٕ اهٌِدشج ّخعّٖر اهتريسٖبح ّاهضّشتج .فبألير ٖؾّد هنى فٕ األخذ تزيبى اهيتبدرث
ّاهدخّل تسرأث فٕ ؽبهى سدٖد يً اهفرص.
خاحمث
ّخخبيبً فئٌٕ أؤيً تظرّرث أً خنًّ "ضضّث اهلعبػ اهخبص" سزءاً ال ٖخسزأ يً اهضضّث اهؾرتٖج .فبهيسخيؼ اهسدٖد
ٖضخبر إهٓ اكخضبد سدٖد.
ّيب يً ّشٖوج أفظل يً االشخذيبر هتدء اكخضبد سدٖد ،ؽً عرٖق االٌفخبش ّاالشخفبدث يً ختراح ّيّارد اهتوداً
األخرْ ّاهيٌبعق األخرْ.
ّفٕ اهٌِبٖجٖ ،خوخص األير نوَ فٕ ّظؼ األشبس اهذٔ ٖشيص هنل فرد فٕ اهيٌعلج تأً ٖشخفٖد يً إينبٌبخَ اهضلٖلٖج.
ّيرث أخرْ ،نبً اتً خودًّ ُّ اهلبئل تأً "رفَ اهٌبس أفظل اهعرق هخلّٖج اإليتراعّرٖجّ ".كد اٌلظٓ اًٗ زيً
اإليتراعّرٖبح ،هنً اهيٌعق ال ٖزال كبئيبً!
ّأؤند هنى أً اهضٌدّق ؽوٓ أُتج االشخؾداد هخلدٖى اهيشبؽدث عّال اهعرٖقٌّ .ضً ٌشبرم يشبرنج ؽيٖلج فٕ سِّد
توداً اهضضّث اهؾرتٖج.
فٌضً ٌشبؽد تخلدٖى اهيشّرث إهٓ يخخوف توداً اهيٌعلج ضّل نٖفٖج خأيًٖ االشخلرارّ ،ضيبٖج اهشنبً اهيؾرظًٖ هوخأذر
أذٌبء اهفخرث االٌخلبهٖجّّ ،ظؼ األشبس هٌيّ كّٔ ّشبيلٌ .ضً ٌشبؽد تيب ٌلديَ يً كرّط ـ ضٖد اهخزيٌب تخلدٖى 826
يوٖبر دّالر إهٓ األردً ّاهيغرة ّاهٖيًٌّ ،سرٔ يٌبكشبح يؼ توداً أخرْ .نذهم ٌشبؽد توداٌبً يذل خٌّس ّهٖتٖب ؽً
عرٖق تٌبء اهلدراح ـ هنٕ ٖخى إرشبء اهدؽبئى اٗيٌج هذهم االكخضبد اهسدٖد.
ّيؼ سِّدنى ّيتبدرخنىّ ،تيشبؽدث اهشرانبح اهخبرسٖج ،ال ٖشبّرٌٕ أٔ شم فٕ أً اهيغرة اهؾرتٕ شّف ٌٖسص .هلد
ّظؾخى األشبس هويشخلتلّٖ ،سة اًٗ أً خّاضوّا اهؾيل اهسبد ٌضّ اهِدف .فبفؾوّا ُذا ترّش االٌفخبش.
ّشنرا.

