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محمد نيل لـ »األنباء«: نسبة االستثمارات الكويتية
في المغرب مرتفعة وخاصة في المجال السياحي

زينب أبوسيدو
أكد رئيس وفد اململكة املغربية الى مؤمتر منظمة املدن العربية ونائب رئيس 
بلدية سـيدي بنور املغربية ورجل األعمال محمد نيل، علـى أهمية الدور الذي 
تلعبــه الكويــت فــي دعم العمل العربي املشترك بصفة عامة وفي 
دعم الدول العربية كل على حدة، مشيرا الى العالقات املتميزة والوطيدة 
بني املغرب العربي والكويت، الفتا الى ان االسـتثمارات الكويتية متثل 
نسبة مرتفعة في اململكة املغربية مقارنة باالستثمارات األخرى، خصوصا 
في مجال صناعة السياحة، كما شدد على أهمية العمل اخليري الكويتي 

في جميع الدول العربية.
وحول مؤمتر منظمة املدن العربية الذي عقد قبل أيام في الكويت 
وبرعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، أكد نيل 
أهمية دور الكويت في النهوض بهذه املنظمة، وأثر ذلك على جميع 
املدن العربية، مشيرا الى ان االتفاقية التي وقعت أخيرا بني االحتاد 
األوروبي ومنظمة املدن العربية سـتدفع بعمـل املنظمة الى 
مستويات أعلى مما ينعكس إيجابا على جميع املدن العربية.

وقال رئيس الوفد املغربي محمد نيل: الحظنا في السنوات 

األخيـرة تقاربا أكبــر بيــن الـــدول العربيــة، خصوصا مـن خالل الندوات 
واملؤمتـرات العديدة التي تؤمن مزيدا من االحتكاك واللقاء بني األشـقاء العرب، 
الفتا الى ان التقارب العربي هو حقيقة تاريخيـة ألن تاريخنا العربي هو تاريخ واحد 
من شـرقه الى غربه، وعلى الرغم من الضغوط التـي تعرض لها العرب والتدخالت 
االسـتعمارية خالل القرنني التاسع عشر والعشـرين إال اننا بدأنا نلمس اآلن عودة 
لهذا التقارب وحرصا أكبر على كل ما هو مشـترك وهـذه املنظمات واملؤمترات 

خير دليل على ذلك.
وحـول أهمية منظمة املدن العربية التي تعتبر الكويـت حاضنة لها أكد نيل ان 
هناك الكثير من اإلجنــازات حققتها هذه املنظمة وأهمها محاولة توحيد اخلط 
املعمــاري العربـــي فــي جميــع املـــدن العربيــة من خالل محاولة 
توحيـــد القوانيــن املعماريــة فـــي العالــم العربـــي، مؤكــدا ان 
املشاركيــن فــي املؤمتــر األخيــر شعروا بروح القوميــة العربية، وبروح 
التعاون والتضامــن بيــن االخوة األشقـاء، مشيدا بجهود الكويت وجهود صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد احلريص كل احلرص على كل ما يدعم التضامن 
العربي والعمل العربي املشـترك وكل ما يصب فـي مصلحة املواطن العربي أينما 

كان، فإلى تفاصيل احلوار:

ب��ن الكويت واملغ��رب ميتد 
كام��ل الوط��ن العرب��ي، أي أن 
الكويت واملغرب يبدوان أبعد ما 
العربية،  للدول  بالنس��بة  يكون 
فإل��ى أي درجة هم��ا متقاربان 

فعال؟
بداية هما متقاربان من ناحية 
الدين والقومية العربية واللغة 
والتاريخ املشترك، والكويت بلد 
عزيز علينا منذ القدم، وهناك 
عالقات قوية بني قائدي البلدين 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحم���د وامللك محمد 

السادس.

الكويت والعمل العربي المشترك

كيف ترون في املغرب العربي 
الدور الذي تلعبه الكويت في دعم 

العمل العربي املشترك؟
تلعب الكويت دورا أساسيا 
بني الدول العربية من خالل دعمها 
جلميع الشعوب العربية خاصة 
ف����ي امليدان اخلي����ري وامليدان 
املعم����اري وميدان الدعم املالي 

واإلستراتيجية.
الكوي��ت س��باقة ف��ي دع��م 
العربية   � العربية  االس��تثمارات 
والتكام��ل االقتصادي، وصاحب 
الس��مو األمي��ر الش��يخ صباح 
األحمد دعا قب��ل فترة الى القمة 
االقتصادي��ة العربي��ة هن��ا في 
الكوي��ت، فكي��ف تنظ��رون الى 
حركة االس��تثمارات العربية في 
االستثمارات  وخصوصا  املغرب 

الكويتية؟
م����ن وجه����ة نظ����ري، ان 
الكويتية متثل  االس����تثمارات 
نسبة مئوية كبيرة داخل املغرب، 
الكويت وعلى  ونشكر بدورنا 
رأس����ها صاحب السمو األمير 
الهتمامه بالدول العربية خاصة 
املغرب نظرا للصداقة التي جتمع 
البلدين  بني قيادتي وش����عبي 

الشقيقني.

جذب االستثمارات العربية

م��اذا فعل��ت املغ��رب جلذب 
االس��تثمارات العربية إليها؟ هل 
هناك قوانن أو تسهيالت تغري 
املس��تثمر العرب��ي للدخول الى 

املغرب؟

االحتاد األوروبي ومنظمة املدن 
العربي���ة من ش���أنها أن تدفع 
املنظمة الى مستوى أعلى للنظر 
في مهمة املدن العربية بصفة 
عامة، إذن هذا عامل أساس���ي 
يدعم وينم���ي املدينة العربية 
والتي له���ا دور تاريخي على 
اخلص���وص ودور اقتصادي 

ايضا.

التواصل العربي

هل ميك��ن فعال وضع خطط 
وبرام��ج تصل��ح جلمي��ع املدن 
العربي��ة؟ وه��ل للعم��ل املدني 
العربي أهمية في حل املشكالت 

التي يعاني منها الواقع العربي؟
في السنوات األخيرة الحظنا 
ان مستوى التقارب بني الدول 
العربية بدأ يتحقق من خالل هذه 
الندوات واملؤمترات واالحتكاك 
بني األشقاء العرب ونطمح الى 

أكثر من ذلك.
املدن  ب���ني  فهن���اك تقارب 
العربية من ناحية املعمار ومن 

وباألماكن السياحية التاريخية 
التمتع باألجواء  والتراثية مع 

الرائعة.
في رأيكم ما الذي يبحث عنه 
السائح اخلليجي في املغرب؟ وهل 
أنش��أت احلكوم��ة املغربية بنية 

حتتية لدعم صناعة السياحة؟
إن السائح اخلليجي والعربي 
بشكل عام يبحث عن األجواء 
الطبيعية  اجلميلة واملناظ����ر 
اخلالبة والتن����وع، إضافة الى 
متعة التسوق، نحن اليوم بصدد 
إعداد مش����روع متكامل للقيام 
والنهوض بالسياحة املغربية 
فأعداد السياح اليوم تفوق 10 
ماليني سائح، األمر الذي يتطلب 
إيجاد بنية حتتية مهمة للقيام 
بهذا الدور الطالئعي رمبا األول 
على صعيد املغرب العربي مبا 
يخدم السائح ويجعل من بالدنا 

مقصدا للسياحة بأنواعها.

المدن العربية ولم الشمل

كيف تنظرون الى دور مؤمتر 

ب���دأت تتقارب، ولكن بش���كل 
بطيء جدا وغير محس���وس، 
التقارب  واآلن بدأن���ا نتلمس 
احلقيقي بني الشعوب والدول 
العربية، وهي في الواقع تعود 
الى حقيقة االصلية بصفتهاها 
مجموعة اجتماعية وسياسية 
وتاريخية واحدة لها لغة واحدة 
وتاريخ واحد وتقاليد وعادات 

وثقافة مشتركة.

خط معماري عربي

هل لكم جت��ارب في املغرب 
ميكن ان تصب في العمل املديني 

العربي؟
في السنوات العشر االخيرة 
نحن بص���دد العمل في ميدان 
التعمير واملغرب مقدم اآلن على 
الفئات املغربية  اسكان جميع 
ومن املعروف اليوم ان العالم 
يحتاج للسكن واملغرب له برنامج 
عشري اي خالل السنوات العشر 
املقبلة س���يتوافر مسكن الئق 
للمواطن املغربي صيانة لكرامته 

يش����جع  املغ����رب  نع����م 
االستثمارات العربية واألجنبية 
فيه ويقدم جميع التس����هيالت 
من الناحية املالية، ومن ناحية 
القوانني، ومن ناحية املس����ائل 
واإلجراءات اإلدارية ويعمل على 
تبسيط املس����ائل املالية للدفع 
بالنسبة للشركات العربية على 
وجه اخلصوص لالستثمار داخل 

املغرب.
على املستوى السياحي، كيف 
يب��دو التعاون الكويتي � املغربي 
وما حجم السياحة اخلليجية في 

املغرب؟
لالس����تثمارات  بالنس����بة 
العربي����ة، خاصة الكويتية في 
املغرب على الصعيد السياحي، 
نعتبر ان الكويت رائدة في هذا 
املجال أما بالنس����بة للسياحة 
على صعيد األفراد واجلماعات 
فالكويت لها نسبة مهمة داخل 
املغرب، حيث يزور املغرب أعداد 
كبيرة من الكويتيني لالستمتاع 
املتوافرة  الس����ياحية  باملرافق 

التي  القوانني واالنظمة  خالل 
تنظم هذا القطاع.

اما تاريخي���ا فهذا التقارب 
اصب���ح من الض���روري ومن 
الواجب الن تاريخنا كمدن او 
كدول او كجماعات هو تاريخ 
موحد من شرق العالم العربي 
واالس���المي الى غ���رب العالم 
العرب���ي واالس���المي، هناك 
محتوى وهناك رؤية ترى في 
املغرب هناك النمط االندلسي 
ونرى هناك مثال في الش���رق 
النمط التركي او النمط اآلسيوي 

وهناك تقارب بني النمطني.
لذلك فهذه الوحدة هي اساسا 
مخلوقة ف���ي الواقع املعماري 
الطينة  العربي، وهي تش���به 
الواحدة التي يش���كل منها كل 
معماري واقعه اخلاص، وخالل 
القرنني التاسع عشر والعشرين 
تباعدت ال���دول العربية بفعل 
والتدخ���الت  االس���تعمار 
االستعمارية في البلدان العربية، 
العربية  الدول  ومنذ استقلت 

املدن العربية ال��ذي عقد مؤخرا 
ف��ي الكويت ف��ي دع��م العمل 
العربي املش��ترك؟ وما أثر هذه 
املؤمترات ف��ي حتقيق التضامن 

العربي؟
كان لنا الش���رف في متثيل 
املغرب في ميدان التعمير، في 
مؤمتر امل���دن العربية انطالقا 
من الدور الذي أقوم به كرئيس 
قسم التعمير باملدينة التي قدمت 
منها، وحقيقة الدور الذي تلعبه 
الكوي���ت في هذا الصدد كبير، 
مثل لم الشمل، وإعطاء دفعة 
للمدن العربية والدفع بها الى 
األمام م���ن خالل التواصل بني 
العرب على  األشقاء واألحباء 
الصعيد العاملي ومبا يسهم في 
تبادل اخلبرات واالستفادة من 
التجارب الناجحة للمدن العربية 
سواء تنظيميا أو بيئيا وفي أي 
من املج���االت التي تعود على 
املدن  مواطني وس���اكني هذه 

باخلير وباملنفعة.
التي وقعت بني  واالتفاقية 

ولتحقيق االس���تقرار االسري 
والذي يعود بالتالي على البالد 
باملنفع���ة املضاعفة اجتماعيا 

واقتصاديا وتربويا.
املدن  وس���ابقا عقد مؤمتر 
العربية في مراكش باملغرب ومن 
التي طرحت  ضمن املواضيع 
او عرض���ت داخل هذه الندوة 
وجود جلنة مكلفة بالتنظيم، 
فعرض��ت التنظيمات العربية 
في مج�����ال التعمي��ر، والتي 
ال�����ى ح��د  كان���ت متقارب��ة 
م��ا وق���د ك��ان من التوصيات 
السابق��ة  االساس���ية للندوة 
اكثر من  التق�����ارب  محاول��ة 
اخل��ط واملج�����ال املعم��اري 
والقوانني املعمارية في العالم 

العربي واالسالمي.
الي���وم، واحلمد  املغ���رب 
هلل، ميتلك ترس���انة قوية في 
ميدان التعمير وهو يدخل اآلن 
العش���ر  مرحلة جديدة خالل 
سنني القادمة، وسيكون هناك 
تطورات الننا بصدد ايجاد سكن 
ل���كل مواطن فقد بدأنا تطبيق 
اخلطة ومدن الصفيح ستنتهي 
قريبا، وقد اعلنت مدينتنا من 
بني اواخر املدن انها مدينة بدون 

صفيح.
العمل  منظمات  تستطيع  هل 
العربي املش��ترك، ومنها منظمة 
امل��دن العربي��ة ان تلع��ب دورا 
ملموس��ا ف��ي توعية الش��باب 

بالهوية والوطنية واالمة؟
فعال اعتقد ان هذه اللقاءات 
لها دور حاس���م في االحساس 
بالقومي���ة العربي���ة، وبروح 
التع���اون والتضام�����ن بي��ن 
االخ�����وة واالش���ق��اء العرب 
واليوم نشعر ونح��ن داخل هذه 
املؤمترات ومن بينها مؤمتر املدن 
العربية، نشعر بان لدينا اخوة 
اش���قاء، وعلى رأسهم صاحب 
الس���مو االمير الذي نتمنى له 
طول العمر والرخاء للش���عب 
الكويتي والنماء واالزدهار وان 
التعاون والتنسيق  يس���تمر 
ب���ني قيادتي البلدي���ن ملا فيه 
مصلحة الشعبني الشقيقني وملا 
يحقق طموحات ابناء الكويت 

واملغرب.

رجل األعمال المغربي أكد دور الكويت الداعم للدول العربية وحرص صاحب السمو على دعم التضامن العربي

منظمة المدن العربية حققت الكثير من اإلنجازات بفضل احتضان الكويت لها والدعم المقدم لخطط وأعمال المنظمة على أعلى المستويات

الكويت قريبة
من المغرب وعزيزة 

علينا ونستقبل سنويًا 
أكثر من 10 ماليين 

سائح نسبة الكويتيين 
بينهم متميزة

)متين غوزال(محمد نيل متحدثا الى الزميلة زينب أبوسيدوأحد مرافق مراكش احلمراء

المغرب يمتلك ترسـانة قوية في ميدان التعمير وخالل السنوات العشر المقبلة سيوفر مسكنًا الئقًا لكل مواطن صيانة لكرامتهم
ولتحقيق االسـتقرار األسـري وحققنا تقاربًا بين المـدن العربية خصوصًا فـي المجال المعماري والقوانيـن المنظمة له


