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حركة األسهم انتعاش سياحي في أبوظبي مع بدء 
موسم الذروة

صادرات القمح الفرنسية تتجاوز المليون طن

قطاع األعمال السعودي يشارك في 
"منتدى األعمال العربي اإليطالي األول" 

هوس المنصات االفتراضية يسيطر 
على الشباب الصيني

ينبئ ب��دء مو�شم الذروة ال�شياحي ال�شهر اجلاري، 
بانتعا�ش مرتقب يف القطاع ال�شياحي باأبوظبي، 
خ�شو�ش��ًا م��ع تلق��ي مكات��ب ال�شف��ر والفن��ادق 
حجوزات مكثفة من جمموعات �شياحية ترفيهية 
وزوار الفعالي��ات والأن�شط��ة واملعار���ش الت��ي 
ت�شت�شيفه��ا الإم��ارة بالرب��ع الأخ��ر م��ن العام 
احلايل. وتوق��ع عاملون يف الفن��ادق وال�رشكات 
ال�شياحية بالإم��ارة، اأن ت�شهد الأ�شهر املقبلة من 
العام احلايل ن�شاطًا ملحوظًا مقارنة بنف�ش الفرتة 
من الع��ام املا�شي، خ�شو�شًا م��ع وجود اأحداث 
مهم��ة اأبرزها افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي الذي 
�شي�شكل دفعة نوعية مهمة للقطاع ال�شياحي، اإىل 
جانب الأحداث واملعار�ش التي �شترتكز يف �شهر 
نوفم��ر املقبل. وقال اأدريان ديجان، مدير اإدارة 
ق�ش��م املبيعات العاملية يف روتانا للفنادق: »مع 
بداي��ة اأكتوبر ب��داأت احلرك��ة ال�شياحية تن�شط يف 
اأبوظب��ي، حي��ث تلقينا حجوزات م��ن جمموعات 
�شياحي��ة ترفيهي��ة اإىل جان��ب زوار الفعالي��ات 
واملعار���ش الدولي��ة الت��ي ت�شت�شيفه��ا اأبوظبي 
بالرب��ع الأخ��ر م��ن الع��ام، ل �شيم��ا يف �شه��ر 
نوفمر«. واأكد اأن اأبوظب��ي �شت�شت�شيف فعاليات 
واقت�شادي��ة و�شحي��ة مهم��ة جت��ذب  ريا�شي��ة 
العدي��د م��ن ال��زوار، اإىل جان��ب افتت��اح متح��ف 
اللوف��ر يف نوفم��ر الذي �شي�شه��م ب�شكل كبر يف 
زيادة ع��دد ال��زوار لأبوظبي. واأ�ش��ار ديجان اإىل 
اأن من اأهم الأ�شواق املتوقع ا�شتقطابها لأبوظبي 
خ��ال الربع الأخر من العام اجل��اري ال�شعودية 
وال�شني والهند ورو�شيا وبريطانيا. ومن املتوقع 
اأن حتق��ق فنادق روتان��ا يف اأبوظبي منواً بن�شبة 
%10 يف الربع الأخر من العام، مقارنة بنف�ش 
الف��رتة من الع��ام املا�شي، بح�ش��ب ديجان. ويف 
نف���ش ال�شي��اق، توق��ع �شع��ود الدرمك��ي، الرئي�ش 
التنفي��ذي وموؤ�ش�ش »برميي��ر« لل�شفر وال�شياحة، 
انتعا�ش��ًا يف احلركة ال�شياحي��ة لأبوظبي مع بدء 
املو�ش��م احلايل، وذلك نظ��راً للفعاليات املتنوعة 

التي �شتحت�شنها اأبوظبي.

وق��ال: »تلقينا حجوزات موؤكدة لأعداد كبرة من 
املجموع��ات ال�شياحية التي �شت��زور اأبوظبي يف 
هذه الفرتة لنعقاد ع��دة اأن�شطة عاملية ريا�شية 
واقت�شادي��ة«. واأ�شاف الدرمكي: »من الفعاليات 
املهم��ة اأ�شب��وع ال�شف��ر ال��دويل واأديب��ك وبطولة 
اأبوظب��ي للريا�شة الإلكرتوني��ة وموؤمتر ال�شكري، 
اإىل جان��ب ح��دث افتت��اح متح��ف اللوف��ر ال��ذي 

�شيكون له دور كبر يف تن�شيط ال�شياحة«.
وتوق��ع حتقيق منو يف ع��دد ال�شياح للربع الأخر 
م��ن العام احلايل، مقارنة بنف�ش الفرتة من العام 
املا�ش��ي، م�شراً اإىل اأن اأهم الأ�شواق التي �شت�شهد 
من��واً ملحوظ��ًا، بن��اء عل��ى احلج��وزات الت��ي مت 
تلقيه��ا يف الفرتة الأخرة، ه��ي ال�شوق ال�شعودي 
والأذربيجاين وال�شيني. وقال ب�شام زكريا، مدير 
عام فن��دق »كينج��ز جي��ت ميليني��وم باأبوظبي: 
»ب��داأت احلرك��ة ال�شياحي��ة باأبوظبي من��ذ بداية 
اأكتوب��ر، حي��ث كنا نتوق��ع اأن تبداأ م��ن منت�شف 
ال�شهر اجل��اري«. واأ�ش��اف: »تلقينا حجوزات يف 
وق��ت مبك��ر ا�شتع��داداً للمو�شم احل��ايل، حيث اإن 
الفعالي��ات الت��ي ت�شت�شيفه��ا اأبوظب��ي، ل �شيما 
يف �شه��ر نوفم��ر مث��ل »اأديب��ك« و»الفورمول1« 
وافتت��اح متحف اللوفر �شيجع��ل من �شهر نوفمر 
م��ن اأن�ش��ط اأ�شهر الع��ام«. و�ش��دد زكري��ا على اأن 
افتت��اح متحف اللوف��ر �شي�شاهم ب�ش��كل كبر يف 
زي��ادة مع��دل اإقام��ة ال�شائ��ح باأبوظب��ي، م�شراً 
اإىل اأن احلج��وزات لل�شياح��ة الرتفيهية تاأتي من 
ال�ش��ني والهن��د وبع�ش ال��دول الأوروبي��ة ب�شكل 
واملعار���ش  الفعالي��ات  اأن  ح��ني  يف  اأ�شا�ش��ي، 
ت�شتقط��ب ال��زوار من خمتل��ف دول الع��امل، لفتًا 
اإىل اأن اأبوظب��ي �شت�شهد ن�شاط��ًا وتركيزاً اإعاميًا 
م��ن خمتل��ف دول العامل الذي �شي�شه��م لي�ش فقط 
يف زي��ادة مع��دل اإ�شغ��ال الفنادق، ب��ل يف تعزيز 
دول  خمتل��ف  يف  لاإم��ارة  ال�شياح��ي  الرتوي��ج 
الع��امل. وي�شهد مركز اأبوظب��ي الوطني للمعار�ش 
20 فعالي��ة رئي�ش��ة منذ منت�ش��ف �شبتمر حتى 
نهاية العام اجل��اري، والتي تتنوع بني قطاعات 
خمتلفة منها الطاقة والعقار وال�شياحة وال�شحة 

والرتاث والتوظيف والتجارة.

اأظهرت البيانات اجلمركية، اأن فرن�شا �شدرت 1.39 
ملي��ون طن من القم��ح اللني يف اأغ�شط���ش املا�شي، 
لي�شل حج��م ال�شادرات منذ بداي��ة مو�شم -2017
2018، يف يولي��و اإىل 2.55 ملي��ون ط��ن، بزيادة 
28 % ع��ن م�شت��واه قبل عام. وكانت اجلزائر على 
راأ���ش الوجهات الت��ي جرى ت�شدير القم��ح الفرن�شي 
الل��ني اإليه��ا يف اأغ�شط�ش، اإذ و�شل��ت ال�شادرات اإىل 

تلك ال�شوق 535 األفًا و719 طنًا.
وبلغت �شادرات القمح اللني الفرن�شي خارج الحتاد 
الأوروبي 774 األفًا و517 طنًا يف اأغ�شط�ش، لي�شل 
اإجماليها منذ بداية املو�شم احلايل اإىل 1.24 مليون 
طن، بزي��ادة اأربع��ة باملئة عن م�شتواه��ا قبل عام. 

وبل��غ اإجمايل �شادرات القم��ح اللني الفرن�شي داخل 
الحت��اد الأوروبي 611 األفًا و804 اأطنان، وهو ما 
يق��ل عن م�شت��وى �شادرات يوليو مت��وز القوي، لكن 
اإجمايل ال�شادرات منذ بداية املو�شم زاد 63 باملئة 

عن م�شتواه قبل عام.
وو�شل��ت �ش��ادرات ال�شع��ر يف اأغ�شط���ش اإىل 508 
اآلف و109 اأطن��ان، لي�ش��ل اإجماليه��ا من��ذ بداي��ة 
بانخفا���ش  طن��ًا،  و882  األف��ًا   782 اإىل  املو�ش��م 
22 % ع��ن فرتة �شهري يوليو واأغ�شط�ش من العام 
املا�ش��ي. وكان��ت ال�شعودية ه��ي الوجه��ة الرئي�شة 
ل�ش��ادرات ال�شع��ر الفرن�ش��ي يف اأغ�شط���ش، اإذ بلغت 
ال�شحن��ات اإليها 178 األفًا و808 اأطنان، مما �شاهم 
يف انتعا�ش ال�شادرات خارج الحتاد الأوروبي من 

الأداء البطيء الذي �شجلته يف بداية املو�شم.

 
الأعم��ال  اأ�شح��اب  م��ن  ع��دد  ي�ش��ارك 
ال�شعودي��ني يف فعاليات منت��دى الأعمال 
العربي الإيط��ايل الأول، الذي تنظمه الغرفة 
مدين��ة  يف  امل�شرتك��ة  الإيطالي��ة   - العربي��ة 
ميان��و اليطالي��ة يف 12 اأكتوبر اجلاري، وذلك 
حتت رعاية وزارة اخلارجية الإيطالية، وبالتعاون 
مع احتاد الغرف العربي��ة واجلامعة العربية والغرفة 
التجاري��ة يف ميانو وPROMOS ، ومب�شاهمة بنك 

.INTESA SANPAOLO
واأ�ش��ار النائ��ب الأول لرئي���ش الغرف��ة العربي��ة - الإيطالية 
امل�شرتك��ة يو�ش��ف امليمن��ي، اإىل اأن املنتدى يحظ��ى مب�شاركة 
نخب��ة متميزة من ال��وزراء املعنيون بالقت�ش��اد وال�شتثمار يف 
ال��دول العربية واإيطالي��ا ويف مقدمتهم وزير التنمي��ة القت�شادية 
الإيط��ايل كارلو كالين��دا، ووزير التج��ارة وال�شناع��ة الكويتي خالد 
نا�رش عب��د اهلل الرو�شان، ووزير اخلارجية والتع��اون الدويل اأجنيلينو 
األفان��و، ووزي��ر التج��ارة وال�شناع��ة يف البحري��ن را�شد الزي��اين، اإ�شافة 
اإىل ح�ش��ور روؤ�ش��اء وقيادات الغرف التجارية يف ال��دول العربية، وممثلي 
القطاع اخلا�ش من اجلانبني العربي والإيطايل، والغرف التجارية العربية 

- الأجنبي��ة امل�شرتك��ة، بالإ�شاف��ة اإىل الهيئات واملنظم��ات القت�شادية 
العربي��ة والإيطالي��ة املتخ�ش�ش��ة، وخ��راء اقت�ش��اد وم��ال. واأو�ش��ح اأّن 
املنت��دى يه��دف اإىل تعري��ف جمتمع الأعم��ال يف كل من اإيطالي��ا والدول 
العربي��ة على اآفاق العاقات القت�شادي��ة والتجارية العربية - الإيطالية، 
والفر�ش ال�شتثمارية املتاحة لدى اجلانبني خ�شو�شا يف جمال اخلدمات 
املالية، وال�شناع��ة، وال�شياحة، والطاقة املتج��ددة، واإقامة �شبكة توا�شل 
ولق��اءات بني اأ�شحاب الأعمال العرب والإيطاليني، لتهيئة عاقات تعاون 
ا�شرتاتيجية و�رشاكة جتارية ناجحة. و�شدد امليمني على اأّن املنتدى يف�شح 
املجال اأمام مد ج�شور التعاون بني القطاع اخلا�ش العربي والإيطايل مبا 
في��ه م�شلح��ة اللتق��اء بالنظراء من اجلان��ب الإيطايل لإقام��ة م�رشوعات 
م�شرتك��ة و�رشاكة اأعمال مفيدة، لفت��ًا اإىل اأّن املنتدى يوؤكد على ما تتمتع 
به الدول العربي��ة واإيطاليا من تاريخ حافل من العاقات القت�شادية يف 
جم��الت الطاقة وال�شناعة وال�شياح��ة والزراعة والغذاء، كم��ا اأنه �شيلعب 
دورا مهم��ا يف زي��ادة ال�شتثمارات العربية يف اإيطالي��ا. ويخاطب اجلل�شة 
الفتتاحية كل من رئي�ش احتاد الغرف العربية العني نائل رجا الكباريتي، 
ورئي�ش الغرفة العربية - الإيطالية امل�شرتكة، ورئي�ش الغرفة التجارية يف 
ميان��و مونزا بريان��زا ولودي كارلو �شانغايل، وممث��ل احلكومة الإيطالية 
وال�شلط��ة املحلّي��ة يف اإقليم لومباردي��ا، اإ�شافة اإىل وكي��ل وزارة التجارة 
اخلارجية وال�شناعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة عبد اهلل اآل �شالح، 

ووكيل وزارة التنمية القت�شادية يف اإيطاليا اإيفان �شكالفاروتو.

 

الذي��ن يخو�ش��ون جم��ال املن�ش��ات والألع��اب  ال�شيني��ون  كث��رون ه��م 
الفرتا�شي��ة لي��ا لك�رش دوام��ة امللل يف حياته��م اليومي��ة، واأبرزها من�شة 
»بيليبيلي.ك��وم« التي ت�ش��م 150 مليون م�شتخدم. ومتزج هذه املن�شة بني 
الر�ش��وم املتحركة ومقتطفات من م�شل�ش��ات تلفزيونية وحمتويات ينتجها 
امل�شتخدم��ون غالبا ما تك��ون م�شتوحاة من اأجواء األع��اب الفيديو وق�ش�ش 
املانغ��ا والر�ش��وم واملتحرك��ة الياباني��ة. ويف بلد �شكانه م��ن كبار مدمني 
الهوات��ف الذكية، تتيح من�شات من قبي��ل »بيليبيلي.كوم« مل�شوري الفيديو 
ن���رش اإنتاجاتهم على النرتنت والتوا�ش��ل مع جمهور عري�ش وحتى حتقيق 
ال�شه��رة يف بع���ش الأحي��ان. و�رشعان ما ازده��رت املنتج��ات الإلكرتونية 
امل�شتقة من الر�شوم املتحركة والق�ش�ش امل�شورة واألعاب الفيديو اليابانية 
وبات��ت ت�ش��كل يف ال�ش��ني قطاعا تبل��غ قيمته ملي��ارات ال��دولرات، بح�شب 
تقدي��رات جمموع��ة »�ش��ي اآي كون�شالتينغ«. غ��ر اأن »بيليبيلي.ك��وم« تقدم 
اأي�ش��ا مل�شتخدميه��ا اأدوات تفاعلية رائجة جدا، من قبي��ل م�شاحات �شا�شعة 
للتفاع��ل وعر���ش التعليقات مبا�رشة. ويقول ت�ش��ن روي، رئي�ش املن�شة يف 
مقابل��ة م��ع وكالة فران�ش بر���ش، »اجلميع يخ�شى الوح��دة ويتطلع اإىل عامل 
اف�ش��ل تكون فيه حرية التعبر مطلقة«. ويلفت اإىل اأن جيل الألفية املعروف 
ب� »ميلينييلز« الذي ن�شاأ على وقع تطور الإنرتنت متعلق بالعامل الفرتا�شي 

حيث تكون حياته اأكرث اإثارة.

سيساعد "أوبك" في كبح جماح االنتاج ورفع األسعار.. االتفاق السعودي الروسي سيحول دون انهيار أسعار النفط

 ا�شتق��رت اأ�شع��ار النفط عل��ى م�شتويات ف��وق اخلم�شني 
دولر للرميل ب�شبب توقعات حول اأن ال�شعودية ورو�شيا 
�شتتفق��ان عل��ى متديد اتف��اق تخفي�ش اإلنت��اج النفطي 
رغم ت�شاعد النتاج الأمركي مل�شتويات قيا�شية، حيث 
�شجلت عقود اخلام الآجلة ملزيج برنت املقيا�ش العاملي 
م��ا يق��ارب 56 دولر للرميل، اأما خام غ��رب تك�شا�ش 
الو�شيط بق��ي يتاأرجح ح��ول اخلم�ش��ني دولًرا للرميل. 
ياأتي ذلك بعدما قالت اإدارة معلومات الطاقة الأمركية 
اإن �ش��ادرات اخل��ام الأمركية قف��زت اإىل 1.98 مليون 
برمي��ل يومًي��ا يف الأ�شبوع املا�شي لتتج��اوز امل�شتوى 
القيا�ش��ي املرتف��ع الذي �شجلت��ه الأ�شب��وع ال�شابق وبلغ 
1.5 ملي��ون برميل يومًيا. ق��ال وزير الطاقة ال�شعودي 
خال��د الفال��ح اخلمي���ش اإن اململكة منفتح��ة على جميع 

اخليارات ب�شاأن اتف��اق خف�ش اإنتاج النفط العاملي، مبا 
يف ذلك متديد التفاق حتى نهاية 2018.

واأدىل الفال��ح بتل��ك الت�رشيح��ات يف مو�شك��و بعد يوم 
من ت�رشي��ح الرئي�ش الرو�شي فادمي��ر بوتني قال فيه 
اإن التف��اق العاملي لتقلي�ش الإنت��اج قد يجرى متديده 
اإىل نهاي��ة 2018، وه��و اإطار زمني اأط��ول مما اقرتحه 

اآخرون، يف م�شعى للتخل�ش من تخمة يف الإمدادات.
وق��ال الوزير ال�شعودي، ال��ذي يرافق امللك ال�شعودي يف 
زيارت��ه اإىل مو�شك��و: "يج��ب اأن نرتك جمي��ع اخليارات 
مفتوحة، وافقنا الرئي�ش بوت��ني الراأي، واأبدى ا�شتعداده 
للتمديد لنهاية 2018 اإذا مت التوافق على ذلك، واإذا كان 
هذا ه��و اخليار الأف�شل". واأ�ش��اف: "ردة فعلي لهذا هو 
الرتحي��ب باملرونة من قبل قمة الهرم يف رو�شيا واأي�شا 
التاأكي��د عل��ى التوجيه��ات يل م��ن قبل خ��ادم احلرمني 
ال�رشيف��ني وويل العه��د الأم��ر حمم��د ب��ن �شلم��ان باأن 

تك��ون اململكة العربية ال�شعودي��ة مرنة يف قيادة الدول 
املنتج��ة داخل وخارج اأوب��ك اإىل توافق ي�شل بالأ�شواق 

اإىل ما ن�شبو اإليه".
ارتفاع حذر وبطيء

يب��دو اأن اأ�شع��ار النف��ط تتح��رك لاأعل��ى بب��طء وح��ذر 
�شديدين، والتوجه العام �شيكون يف �شالح ال�شعود رغم 
الذبذب��ات والرتاجع املوقت من ح��ني لآخر. ويف اوا�شط 
ه��ذا ال�شب��وع ا�شتقر �شعر غ��رب تك�شا���ش الو�شيط حول 
50.42 دولر للرمي��ل للعقود الآجل��ة رغم انه اجتاز 
55 دولر قبل اأقل من ا�شبوعني. بينما بقي مزيج برنت 
عل��ى �شعر 56.08 دولر للرميل رغ��م انه �شهد ارتفاع 
يزي��د عن %12 خ��ال �شه��ر �شبتمر املا�ش��ي. يراهن 
املتعامل��ون واملراقب��ون عل��ى ارتفاع الأ�شع��ار باجتاه 
60 دولر للرميل رغ��م حماولت امل�شاربني باتخاذ 
موق��ف �شلبي اأي "موقف الدبب��ة" بتوقعات النخفا�ش 

وي�شر بع���ش املحللني لهذا املوق��ف ال�شلبي بالواقعية 
وعدم بناء توقعات متفائلة ل تتحقق.

عودة التوازن
يعتقد الدببة املت�شائمون اأن ما يحول دون قفز الأ�شعار 
ب�رشعة لاأعلى هو ارتف��اع النتاج اجلديد من امل�شادر 
غ��ر التقليدي��ة وتباط��وؤ الطل��ب العامل��ي وع��دم جدوى 
اتف��اق خف���ش النتاج بني اأوبك ورو�شي��ا. هذا تريرهم 
لب��طء ارتف��اع الأ�شعار. ولك��ن هذا يتنايف م��ع التقارير 
التي ت�شر اىل ارتفاع يف الطلب العاملي ح�شب البيانات 
والتقاري��ر التي ا�شدرتها وكالة الطاق��ة الدولية وادراة 
معلوم��ات الطاق��ة الأمركي��ة ومنظم��ة "اأوب��ك" ذاتها. 
وهن��اك اجم��اع الآن اأن الت��وازن ب��ني العر���ش والطلب 
يع��ود لل�شوق بوترة اأ���رشع مما كان متوقعا يف ال�شابق 
و�شن�شه��د اعلى م�شتويات الطل��ب العاملي يف نهاية هذا 
الع��ام. وم��ا �شيكب��ح الأ�شع��ار م��ن الرج��وع مل�شتويات 

بداي��ة عام 2014 اي م��ا يق��ارب 100 دولر للرميل 
ه��و تواج��د احتياط��ات �شخمة م��ن النفط اخل��ام حتت 
الأر���ش قابلة لا�شتغ��ال حول العامل مب��ا فيها الزيت 
ال�شخ��ري الأمركي. وبات من املوؤك��د ان تقوم "اوبك" 
ودول خارجها مثل رو�شيا بتمديد اتفاق خف�ش النتاج 
خ��ال ع��ام 2018. قد يك��ون هناك خروق��ات من قبل 
ه��ذا املنتج او ذاك ولكن انخفا���ش النتاج يف فنزويا 
وليبي��ا ونيجريا �شيقل��ل من تاأثر اي زي��ادة انتاجية. 
ا. لهذا  حت��ى ان النتاج املك�شيك��ي يواجه م�ش��اكل اي�شً
م��ن املتوقع ان تبق��ى الأ�شعار يف النط��اق 55 اىل 57 
دولر للرمي��ل خل��ام غ��رب تك�شا�ش الو�شي��ط وبني 58 
– 60 دولر للرمي��ل ملزيج برن��ت. وقد نرى الأ�شعار 
تزح��ف باجت��اه 60 دولر للرميل يف الرب��ع الأول من 

عام 2018. وهذا يلخ�ش موقف الثران املتفائلة.
رغ��م التوقع��ات خ��ال ال�شه��ور الأخ��رة ان الأ�شع��ار 

�شتلم���ش 60 دولر للرمي��ل ال انه مت اع��ادة ومراجعة 
ه��ذه التوقع��ات ع��دة م��رات على �ش��وء التط��ورات يف 
الأ�ش��واق وال�شاح��ة الدولي��ة. علينا ان نتذك��ر انه قبل 3 
�شه��ور يف يولو كانت الأ�شعار حوايل 46 دولر للرميل 
اأي %20 اأقل مما هي عليه الآن و %60 اقل مما كانت 

عليه اوا�شط 2014.
ال�شيناريو احلايل

ال�شيناري��و احل��ايل وا�ش��ح: القت�ش��اد العامل��ي ي�شتمر 
يف النم��و ولك��ن بوت��رة معتدل��ة ولك��ن ب�شب��ب التقدم 
التكنولوج��ي انخف�شت تكلفة انت��اج النفط من امل�شادر 
غ��ر التقليدي��ة كما ان عملي��ات الت�شني��ع وال�شناعات 
ا يف  املختلف��ة التي تعتمد على الطاقة �شه��دت انخفا�شً
كمي��ات الطاق��ة التي ت�شتهلكه��ا يف العملي��ة النتاجية 
كنتيج��ة للتق��دم التقن��ي يف تر�شي��د ا�شته��اك الطاق��ة 

وزيادة كفاءة ال�شتعمال.

تراجع معدالت الفقر في المغرب إلى 8 في المئة

تراج��ع ع��دد الفق��راء يف املغ��رب 9 يف املئ��ة �شنوي��ًا يف الأع��وام الع���رشة 
املا�شي��ة، ارتباط��ًا بالتطور القت�ش��ادي والتح�شن يف امل�شت��وى املعي�شي 
والتعليمي والدخل الفردي. لكن 2،8 مليون �شخ�ش ي�شّنفون يف خانة الفقر 

املتعدد الُبعد، يعي�ش 85 يف املئة منهم يف القرى والأرياف.
واأف��ادت اإح�ش��اءات ر�شمي��ة ب��اأن موؤ���رش الفق��ر املتع��دد البع��د يف املغرب 
»انخف���ش ب��ني عامي 2004 و2014 من 25 يف املئ��ة اإىل 8،2 يف املئة، 
باعتم��اد معاي��ر ن��وع ال�شك��ن وم�شتوى التعلي��م واحل�شول عل��ى اخلدمات 
الأ�شا���ش، مث��ل امل��اء والكهرباء واملوا�ش��ات وال�شحة والرتبي��ة والرعاية 
الجتماعي��ة«. وك�شف��ت درا�ش��ة اأجنزته��ا املندوبي��ة ال�شامي��ة يف التخطيط 
ب�رشاك��ة مع »مبادرة اأك�شفورد للتنمية الب�رشية«، اأن »400 األف �شخ�ش من 
�ش��كان امل��دن، اأي نح��و 2 يف املئة، ُيعت��رون فقراء مبعاي��ر الفقر املتعدد 
البع��د، يف ح��ني يرتفع هذا العدد اإىل 2،4 ملي��ون �شخ�ش يف العامل القروي، 
اأي نح��و 17،7 يف املئة من جمموع ال�ش��كان«. وكان عدد الفقراء الإجمايل 
يق��ّدر بنحو 7،5 ملي��ون �شخ�ش عام 2004. واعتر املندوب اأحمد حلليمي، 

اأن »الفق��ر ظاه��رة قروي��ة بامتياز لأن��ه منت�رش اأك��رث يف البوادي 
والأري��اف، ويق��ل يف امل��دن واحلوا���رش«. لك��ن عل��ى م�شت��وى 

مقارب��ة اأكرث �شمولي��ة للفقر، ياحظ اأن »انت�ش��ار الفقر بنوعيه، 
املتع��دد البعد والنقدي، يط��ال 11،7 يف املئة من ال�شكان اأي 

4 ماي��ني ن�شم��ة. من بني ه��وؤلء 480 األف �شخ�ش ميكن 
اعتباره��م يعي�ش��ون يف و�شعية فقر ح��اد، بجمعهم للفقر 

بنوعي��ه النقدي واملتع��دد الُبعد، وميثل��ون بذلك 1،4 يف 
املئ��ة من �شكان املغرب«. و�شجل��ت الدرا�شة نوعني من 

ال�ش��كان يف املغ��رب: َمن هم فوق خ��ط الفقر وَمن هم 
حتت��ه، وفقًا للمناطق والأقاليم الت��ي ينتمون اإليها، 

و�شّم��ت حمافظ��ة بني م��ال خنيفرة اأعل��ى ن�شبة 
فقر يف املغرب ت�ش��ل اإىل 13،4 يف املئة، وتبلغ 

11،3 يف املئ��ة يف حمافظ��ة اأ�شف��ي مراك���ش، 
و10 يف املئ��ة يف درع��ة تافيالت، و9،6 يف 

املئة يف فا���ش– مكنا�ش، كما ت���شج�ل 9،5 
ف�ي املئة ف�ي وجدة و�رشق املغرب وطنجة 

تطوان احل�شيمة على البحر املتو�شط.
الفق��ر يف املناط��ق  يف املقاب��ل، يق��ّل 

املطل��ة على �شواحل املحيط الأطل�شي، 
يف  املئ��ة  يف   4 تتج��اوز  ل  وه��ي 

الدار البي�ش��اء الكرى ونحو 6 يف 
املئ��ة يف الرب��اط �ش��ا القنيطرة، 

املئ��ة  يف   1،7 اإىل  وتنخف���ش 
يف حمافظ��ة العي��ون ال�شاقية 

احلمراء، وتبلغ 3،8 يف املئة 
يف الداخل��ة اأق�ش��ى جنوب 

�شح��راء املغرب، وترتفع 
يف  املئ��ة  يف   7 اإىل 

اأغادير- ما�شة.
الفقر  خريطة  وتف�رش 

حال��ة  املغ��رب  يف 
ال�ش��كان،  توزي��ع 

الذي��ن يتحّينون 
الفر�شة  غالبًا 

للهج��رة اإىل ال�شواح��ل البحرية، حيث تتوافر فر���ش التعليم والعمل والعي�ش 
يف �شكل اأف�شل.

وعل��ى اأثر ذل��ك، حتولت بع�ش �شواح��ي املدن الكرى اإىل اأحي��اء ع�شوائية، 
ويف املقابل اأُفرغت بع�ش القرى من �شكانها، ما يعك�ش �شوء توزيع التواجد 
العم��راين وال�شناعي والإنتاج��ي. وتوقعت الدرا�ش��ات الدميوغرافية بحلول 
ع��ام 2040، اأن ي��زداد ع��دد �شكان امل��دن اإىل 75 يف املئة م��ن املجموع، 
وينخف���ش �ش��كان القرى اإىل 25 يف املئ��ة فقط. وكانت الن�شب��ة تقدر ب�85 
يف املئ��ة للق��رى و15 للم��دن ع��ام 1960. وت�شع��ى احلكوم��ة اىل اإقن��اع 
امل�شتثمري��ن بتاأ�شي�ش م�شاريع اإنتاجي��ة لتاأمني العمل يف القرى والأرياف، 
وت�شجي��ع الإنت��اج الزراع��ي ع��ر خمط��ط املغرب الأخ���رش حل���شّ ال�شكان 

القرويني على البقاء يف هذه القرى.
ُوتق��ّدر م�شاري��ع التنمية امل�شتدامة امُلرجمة يف الق��رى والأرياف املغربية 
بنح��و 50 بلي��ون دره��م )نح��و 5،2 بلي��ون دولر(، ملعاجل��ة خل��ل �شعف 
اخلدم��ات واملراف��ق وال�شحة والتعلي��م والطرق واملوا�ش��ات واملاء، الذي 
تفاقم��ت �شعوبات��ه يف املناطق التي تواج��ه �شحًا يف امل��وارد وجفافًا يف 

الأمطار.
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