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اإلصالحات الملكية بالمغرب زادت من ": السياسة"سعيد لـبو
 صالبة النموذج السياسي 

  محمودشوقي: بقلم •

20 01 2014 

 وزير المالية واالقتصاد أشاد بمبادرات الكويت اإلنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري 
 االستثمارات الكويتية في المغرب تتطور باستمرار ونطمح إلى زيادتها *
 ونعمل بجد لتقديم مشاريع تنفذ بالمنحة المالية" الخليجي"راضون عن الشراكة الستراتيجية مع  *
 جهود ملموسة للجنة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة *
 

 مازال يقوم بدوره " الزعتري"المغرب سدد التزاماته لالجئين السوريين ومستشفى  *
 

وصف وزير االقتصاد والمالية المغربي محمد بو سعيد استضافة الكويت للمؤتمر الثاني لمانحي الشعب السوري 
طيبة جداً خصوصا ان انعقاده جاء بعد اقل من عام من التئام المؤتمر االول الذي احتضنته بالمبادرة اإلنسانية ال

   .الكويت أيضاً مشيراً إلى أن االزمة السورية لم تعد داخل بلدها انما تلقي بظاللها على المنطقة كلها
 

أن " 2كويت " وفد بالده في خالل زيارته للكويت االسبوع الماضي مترئساً" السياسة"واكد بو سعيد في لقاء مع 
المغرب من السباقين لحضور هذا المؤتمر والمساهمة في حدود امكانياته واعاد الى االذهان مبادرة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس باقامة مستشفى عسكري في مخيم الزعتري في االردن والذي مازال يقوم بدوره بالكامل في 

فضال عن تحويل المغرب المبلغ الذي تعهد به وهو . لمعاناة عن الالجئين السوريينإطار مساعدة المغرب لتخفيف ا
وشدد على ان الدول االسالمية معنية ومساءلة أكثر من غيرها لتقديم المساعدات واالغاثة للشعب .  ماليين دوالر 4

   .هذه األزمةبقرارات يمكن من خاللها التوصل إلى حل سياسي ل" 2جنيف "ونتمنى ان يخرج . السوري
 

 المغربية منذ زمن طويل سواء على مستوى القيادتين أو -وجدد بو سعيد التأكيد على عمق العالقات الكويتية 
ورأى ان االستثمارات الكويتية في المغرب تتطور باستمرار مبينا ان هناك طموحا لزيادتها . الحكومتين او الشعبين

 تبشر بالخير ما يعطي المغرب مؤهالت وطاقات جديدة واعدة في في ظل السياسة االقتصادية المغربية التي
  .المغربية فهناك رضا تام عنها - "الخليجية"مجاالت عدة اما على صعيد الشراكة 

 
وشدد بو سعيد على ان االصالحات التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس في بالده وجيهة وعميقة وذكية 

الجديد من الدساتير المتقدمة ربما في العالم في ميادين فصل السلطات وتثبيت دعائم وسريعة حيث يعتبر الدستور 
في ظل ثوابت ثالثة تجمع عليها األمة المغربية هي الملكية والوحدة  ,الدولة والمؤسسات والقانون وحقوق االنسان

اح والعواصف وكل ما يمكن ان الوطنية والدين االسالمي ما يقوي الجبهة الداخلية في وجه كل االضطرابات والري
  .مشيرا الى ان المغرب كله على المذهب المالكي الوسطي, يأتي من الخارج 

 
  

واشار وزير االقتصاد والمالية المغربي الذي يترأس ايضا مجلس إدارة وكالة بيت مال القدس إلى ما تقوم به لجنة 
   .حفاظ على الهوية والتراث في هذه المدينةالقدس الشريف التي يترأسها الملك محمد السادس من جهود لل
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   :وفيما يلي تفاصيل الحوار

 
كيف , استضافت الكويت المؤتمر الثاني لمانحي الشعب السوري في أقل من عام من احتضانها المؤتمر األول *

  ?ترون الجهد الكويتي الرسمي والشعبي الغاثة الالجئين السوريين في داخل وخارج بالدهم
 
 
وهي كما ذكرت في سؤالك الثاني بعد مبادرة , مبادرة جد طيبة من سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدهذه  *

وخالل سنة واحدة تأزمت األوضاع وكبرت المأساة ومعاناة الماليين من النازحين والمشردين , يناير الماضي
اني بصفة عامة عن هذه األزمة كونها والالجئين داخل وخارج سورية وهنا نقول انه يجب ان يساءل الضمير االنس

   .لم تعد ازمة داخل بلد انما ترخي بظاللها على المنطقة كلها
 
 

كما توجد تطورات من البعد السياسي , وبالتأكيد البعد االنساني هو الموضوع االساسي في المؤتمر الثاني للمانحين
   . حاسمة لتعود االمور الى نصابها2ؤتمر جنيف ونأمل ان تكون قرارات م, وكذلك البعد االمني لالزمة السورية

 
 
   ? الخاص بمانحي الالجئين السوريين2وماذا عن المشاركة المغربية في مؤتمر كويت  *
 
المغرب من السباقين لحضور هذا المؤتمر والمساهمة في حدود امكاناته وتتذكرون مبادرة الملك محمد السادس  *

وهو يعمل حتى اآلن ويقوم بدوره بالكامل وذلك في اطار , عتزي في األردنباقامة مستشفى عسكري في مخيم الز
  مساعدة المغرب لتخفيف المعاناة عن الالجئين السوريين

 
وكما ذكرت آنفا هذه ازمة انسانية وعلى الجميع ,  ماليين دوالر تم تحويلها بالكامل4¯ كما تعهد المغرب ب

ت في جلسات المؤتمر انها من اكبر االزمات في هذا القرن نظرا وقد سمع. التضافر من اجل تقديم المساعدات
لحجم المرحلين والمشردين وخصوصا من االطفال والنساء المحرومين من ابسط الحقوق االنسانية في مجاالت 

   .التطبيب والدراسة وعدم توفير مياه الشرب
 

المساعدات واالغاثة للشعب السوري الن تعاليم وبالتأكيد الدول اإلسالمية معنية ومساءلة اكثر من غيرها لتقديم 
   .ومساعدتهم فيها اجر ايضا, ديننا االسالمي تحض على مواساة المحرومين

 
   ?هل تتوقعون التوصل الى هذا الحل,  اليجاد حل سياسي لالزمة السورية2ونحن على ابواب عقد جنيف  *
 
 لجمع االطراف ومعالجة االوضاع في سورية هو الحل فالحل السياسي التوافقي, اعتقد انه ليس هناك حل آخر *

 يخرج بقرارات على ارض الواقع يمكن 2الوحيد واذا كان المجتمع الدولي يجتمع على كلمة واحدة ربما نجد جنيف 
   .من خاللها التوصل الى هذا الحل السياسي لالزمة السورية

  عالقات واستثمارات 
 
والمغرب في اقصى الغرب العربي اال انه يالحظ وجود عالقات , رق العربيبالرغم من ان الكويت تقع في المش *

   ?هل من تفسير لديكم, قوية ليست بين الحكومتين انما ايضا بين قيادتي البلدين فضال عن االواصر بين الشعبين
 
جد ممتاز فمنذ زمن طويل توجد عالقات بين البلدين على أعلى مستوى وهو مستوى , هذا هو المكسب الكبير *
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وربما اقول مثالي وعلى الرغممن بعد المسافة الجغرافية بين البلد فالمغرب يحس بانه قريب جدا من دول الخليج 
   .وخصوصا الكويت والتعاون بين البلدين مثمر ويزيد من تقدمه

 
 من اصالحات واعتقد ايضا انه في هذه المرحلة من تاريخ االمة العريبة بصفة عامة وفي ظل ما قام به المغرب

سياسية لدعم استقراره زادت وشائج العالقات ومكانتها مع الكويت الن االجوبة السريعة للعاهل المغربي فيما يتعلق 
زادت من قوة ومتانة , باالصالحات السياسية في المغرب والدستور جديد واالنتخابات التشريعية والحكومة جديدة

   .وصالبة النموذج السياسي المغربي
 

ا يؤكد اكثر من اي وقت مضى ان الشعوب العربية تطلب االمن واالمان واالستقرار وبهذه العوامل يمكن حل وهذ
والحمد , جميع المشكالت االخرى سواء كانت اقتصادية او غيرها اما اذا فقد االمن واالستقرار فانه يضيع كل شيء

   .هللا المغرب في تقدم في هذه الناحية
 
   ?ات الكويتية في المغربكيف ترون االستثمار *
 
خصوصا اداة االستثمار الفاعلة وهي , في تطور ونحن االن نستغل ايضا النجاحات لبعض االستثمارات الكويتية *

الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسير في فضاء رحب آخر ونطمح الى مزيد من التعاون في مجاالت االستثمار 
وية التي ينتهجها المغرب حاليا من توفير فرص استثمارية جديدة في والتجارة وهذا يكون بفضل الخطة التنم

   .قطاعات جديدة مثل الفالحة والصناعة ومهن اخرى
 

  وكان لدي لقاءات مع وزير التجارة والصناعة في الكويت وهناك عزم اكيد على التطوير
 
   ?هل انتم راضون في المغرب عن حجم االستثمارات الكويتية *
 
المزيد خصوصا ان المغرب يقدم نفسه اقتصاديا الن سياسته في هذا المجال تبشر بالخير فيما يتعلق نطمح الى  *

, بالتوازنات االقتصادية الكبرى ايضا بقربه من االسواق االوروبية ولديه اتفاقيات تبادل حر مع الكثير من الدول
ي جنوب الصحراء وهذا كله سيعطي كذلك بطموح المغرب االن بفتح اسواق جديدة في شمال غرب افريقيا ف

  .للمغرب مؤهالت وطاقات جديدة واعدة في مجاالت متعددة
 
 
   ?هل انتم راضون في المغرب عن شراكتكم الستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي *
  .كل الرضا *
 
  ?هل تسلمتم في المغرب اي مبالغ مما اقره مجلس التعاون *
 
ولكن الحمدهللا االن اخذت طريقها , ثل اي برنامج يحتاج الى ترتيب اوراقوصل وسيصل وكانت البداية م *

  .واالدارة المغربية تشتغل بجد في تقديم المشاريع
 اصالحات مغربية 

 
 
الى اي مدى وصلت هذه , عودة الى االصالحات التي قام بها المغرب وسبق بها ما يسمى بالربيع العربي *

  ?االصالحات
 
والحمد هللا اذا نظرتم الى مسيرة المغرب السياسية والتنموية نستطيع القول دون تردد , ة بالخواتيماعتقد ان العبر *
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ان هذه االصالحات كانت وجيهة وعميقة وذكية وسريعة فالدستور المغربي الجديد من الدساتير المتقدمة ربما في 
انون وحقوقاإلنسان كما هو متعارف عليه العالم في ميادين فصل السلطات وتثبيت دعائم الدولة والمؤسسات والق

فالمغرب له تاريخ طويل ونظام راسخ وثوابت ثالثة تجمع , فهذا جد متقدم اما بالنسبة للربط مع دول الخليج, دوليا
عليها االمة المغربية وهي الملكية والوحدة الوطنية والدين االسالمي فهذه الثوابت ال خالف عليها او اختالف وهذا 

وكل ما , جبهة الداخلية المغربية ويجعل االمة سدا منيعا في وجه كل االضطرابات والرياح والعواصفيقوي ال
  .يمكن ان يأتي من الخارج

 
  ?هل من تخوف عربي من مد اسالمي متطرف في شمال افريقيا *
 
باالضافة الى ان المغرب له تكلمنا في اجابة السؤال السابق على الثوابت الثالثة التي تجمع عليها االمة المغربية  -

خاصية فالشعب المغربي كله على المذهب المالكي الوسطي وهو االن يلعب دوره في المنطقة من اجل نشر مبادئ 
وطبعا ليس كل بلد محصن من التيارات ولكن اذا كانت اللحمة المجتمعية قوية , الوسطية واالعتدال للدين االسالمي

  .ياراتفسيكون لديه مناعة ضد هذه الت
 

 القدس 
 
يترأس المغرب لجنة القدس فكيف ترون تطورات ما يحدث في القدس من محاوالت اسرائيلية لتغيير هويتها  *

  ?العربية واالسالمية
 
نعم المغرب ممثال بالملك يترأس لجنة القدس التي عقدت اجتماعها السبت واالحد الماضيين وكذلك لمجلس ادارة  -

 على ما تم انجازه في مجال دعم هذه القضية بصفة عامة والقدس الشريف بصفة خاصة بيت مال القدس للوقوف
  .النه ملك لكل المسلمين والتصور المغربي وحشده المباشر لكي يكون هناك تأثير ايجابي على سكان القدس

 
ى الهوية االسالمية في حين يعتبر الحفاظ عل, وهنا يجب التوضيح ان المجال السياسي لحل القضية الفلسطينية شيء

  .في مدينة القدس وتراثها من اهم االولويات
 
ولكن ال نجد من العرب اال الشجب واالستنكار بينما تواصل اسرائيل محاوالتها لتغيير مالمح القدس الى متى  *

  ?ذلك
 
جل مبادرات نعم موقفنا كعرب هو استنكار وشجب لكل ما يحصل في مدينة القدس وفي الوقت نفسه العمل من ا -

  .واقعية وعملية وهذا ما يقوم به بيت مال القدس في المحافظة على االثار االسالمية والهوية في مدينة القدس
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