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األمیر موالي ھشام: 
ال أخشى وصول اإلسالمیین إلى السلطة
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في أول حوار له بعد صمت طویل، یقول األمیر موالي هشام إن تقییمه للوضع العام في المغرب ما زال 
ب الحدة كما هو، بما أنه لم یغیر موقفه الذي سبق أن عبر عنه وأثار علیه موجة من االنتقادات بسب

التي طرح بها أفكاره... في هذا الحوار یعود األمیر الذي وصفته بعض الصحافة ب"األمیر األحمر" 
لطرح أفكاره بهدوء بعد أن أخذ مسافة كافیة تهیئه للتأمل من بعید كي یرى عن قرب.

خلة ادللعالقات الدولیة، بمندوة عقدت بباریس في المعھد الفرنسيشاركت األسبوع الماضي في
.“والتنمیةیةطصراع من أجل الدیمقرا:العراقبعد الحرب علىالعربيمصیر العالم ”تحت عنوان

مال حقیقیة في مشروعآھل فعال ھناك . مشروع أمریكا لدمقرطة العالم العربيویالحظ أنك متفائل إزاء
؟ثل ھذام

ھذه فية األمریكیة تجاه المنطقةالخارجیأحاول قراءة أبعاد السیاسةأنا لست متفائال، بقدر ما
في بمشروع نشر الدیمقراطیةمىسیأرى أن مبادرة أمریكا فیماءةراقلاالظروف. ومن خالل ھذه

، رغم قناعتي أن أصلالدیمقراطيفرصة مساعدة على تقویة المنحىالعالم العربي، یمكن أن تشكل
قرطة كھدف أول، بل إنمالدإلىیرميقلت في عدة مناسبات، السبق أناالمشروع األمریكي، كم

جدید، ینسجم أكثر مع المصالحاألول إلعادة ترتیب شرق أوسطالمشروع األمریكي یھدف في المقام
في ھم كل مناطق النفوذ األمریكيیفھو،من منطقة الشرق األوسطاألمریكیة. وھذا المشروع أوسع
صادر إلى محیویة من أجل الوصول استراتیجیاألن ھذه المنطقة ، العالم. بدأ من الشرق األوسط

إلىإذا رجعنا وة.جدیدة تحت شعارات مختلفسیستمر لیرسم خارطة عالمیةالطاقة. وھذا المشروع
مثلاالستراتیجيوالتفكیر التخطیط عدد من مراكزفيأنجزت التياإلستراتیجیةواألبحاث الدراسات

”PNAC“»العالم ال روع جدید ألمریكا فيشي مأا تؤكد أن، نجدھ»أمریكي جدیدمشروع لقرن
جدید، » بورھابر«المالیة والبشریة إال مع وجودھ العام األمریكي ویتحمل تكالیفیمكن أن یقبلھ الرأي

الیابانیون على الحرب العالمیة الثانیة عندما ھجمعلى أمریكا مثل الذي حصل فيأي ھجوم كبیر
إخراج إلىالوزن، دفع شتنبر بالفعل حدثا من ھذا11وقد شكل حدث ،»بورھابر«القاعدة األمریكیة

.ساحة الصراع الدولياإلستراتیجیة إلىمن رفوف المراكز المشروع
إلى الدیمقراطیة إدخالیعتبر أن سط المحافظین الجدد في أمریكاوومع ذلك، ما زال ھناك تیار

ھذا شعار أنآخرونرى یالعالم، في حین منة علىالمشروع األمریكي للھیالعالم العربي جزء من ھذا
حذرا، إنني أعرف أبعاد المشروعلھذا قلت أنا متفائل تفاؤال. اقتضت الضرورةییره إذاغویمكن ت

منفذا أدوات ھذه السیاسة فرصة أوارطة الدولیة، وأرى فيخجدیدة للاألمریكي إلعادة رسم صورة
للدیمقراطیة في جدیدةةعفاكتشاف دإلعادةالعالم،فيمقراطیة التیارات الدییمكن أن یستغل من قبل

.اسیایسةفمنطقة جا

شروع المخوفھا من یةطوعملیا تبدي جل التیارات الدیمقرا، تبدو ھذه المقاربة ممكنة،نظریا
لب على اآلمال في ھذه المرحلة؟غتالعالم العربي، أال ترى أن الشكوكلدمقرطةاألمریكي

اف الحقیقة التيألھدألھداف غیر االل دعوةغستااألمر، صعوبة ي القائل بصعوبةأوافق الرأ
ع عنفلمصالح اآلخر، كل دولة تداالسیاسة الدولیة، ال أحد یخططھي نشأت من أجلھا. ولكن ھذه 

بوجود رغم وعیي،اال للتوضیح فقطثمومصالحھا القومیة. سأضربمصالحھا وفق أجندتھا
یعتمدان مقاربة التونسي الحبیب بورقیبة،الراحل محمد الخامس والزعیملككان الم؛االختالف

ي بلدانھما دون القفز الل والحریة فقفقد طالبا باالستالعالم العربي،فيقادة التحریر مختلفة عن باقي
ة، على الحقائق أو تجاھل الواقع، و كان الواقع آنذاك ھو قوة النفوذ االستعماري الفرنسي في المنطق

إلى واالنتقال من السیاسة فالمعادلة ھي كیف تحافظ على مطالبك دون قطع صلتك بحقائق الواقع
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.حیاة الشعوبالیوتوبیا، على أھمیة الحلم في

دمقراطي، وھذا المشروع بدأتثق في المشروع األمریكي لعالم عربيكیف یمكن للنخب العربیة أن
البعید لألھداف یا. ووضع السعودیة في المرمىربسوشالعراق، وتھدید إیران والتحراحتاللب

األمریكیة القادمة؟
بالنقاش حول عالقة لھمبدأ الصادر عن أمریكا من العراق، وھذا موقفأرى ضرورة انسحاب

سواء مباشرة أو عبر المنطقة، فاحتالل أمریكا للعراقالدولیة ومشروع أمریكا فيتطورات العالقات
العراق، فربما إذا انسحبت أمریكا من. البتةیمكن أن یقبل خابیا أمر مرفوض، والمعینة انتحكومة

وسیدفع ھذا االنخراط السیاسیة في إعادة بناء العراق،تشجیع السنة على المشاركةإلى ھذا سیدفع 
.المبررةمن أعمال العنف غیر ة، ومن جھة أخرى سیقللعالمشروالتخلي عن دوافع المقاومةإلى 

القول إن المشروع األمریكي إلى في العراق، وھو ما دفع كثیرین بیرةكواجھت أمریكا صعوبات 
سیاستھا تجاه سیدفع ھذا الفشل أمریكا لمراجعةالشرق األوسط وقف عند العراق، ھلالجدید في
المنطقة؟

أستطیع أن وإنمااه المنطقة، جسیاستھا تإن الوالیات المتحدة غیرتجوھریا، ال أستطیع القول
لوب سبدأت باعتماد أسیاساتھا في المنطقة، بحیثمقاربات جدیدة لتطبیقأقول إنھا بدأت تجرب

سھا قاضیانفتنصیب إلىلجأت العراق، ثمھيوكانت البدایة نظمة، التعاطي مع بعض األفي عسكري 
الصعوبات ییر بعدغحظ التسنتین بدأنا نلالحاكمة في المنطقة، لكن بعدیة األنظمةعللحكم على شر

تصنیعا في ألكثر اي ضم قادة الدول الثمانیةذال» أسالند«اجتماعفي العراق، منذ التي وجدتھا أمریكا
الدمقرطة في العالم العربيبالشراكة مع األوربیین من أجلبدأ الخطاب األمریكي ینادي»G8«العالم 

االقتناع بوجھة األوربیین دون أن یعني ھذارضاءاإلطاحة بھا، وذلك إلل بواسطة إشراك األنظمة بد
بعض األنظمة مثل التضییق علىإلىومن الحرب الحصارإلىاألسلوب من العنف نظرھم، وانتقل
یر الثاني الذي طالغلتا.یرتغالھا تغطریقة اشتھي نفسھا لكناآللة...والسودانسوریا وإیران

بدأت تكیف خطابھا الدبلوماسيتحدةلمربیة، ھو أن الوالیات االعاه المنطقةجالمقاربة األمریكیة ت
العربي والقوى الحیة في المجتمعمع مطالب ومشاعر الشارعومطالبتھا بالدیمقراطیة لتتناغم

من » التغییر«داخلیا و إحراجھا سیاسیا و دفعھا إلى أجل محاصرة األنظمةالمدني، وكل ھذا من
نسج إلى وأن تتجھ » محاربة اإلرھاب«تلعب ورقة ظمة العربیة أنمن جھتھا حاولت األن. الداخل

وخطة األنظمة العربیة ». اإلرھاب«الھواجس األمریكیة تجاه ملف مستغلةحلف أمني مع أمریكا،
الشارع حول ضرورة الدیمقراطیة. ولھذا،أمریكا مع مطالبإمكانیة التقاء مطالبھدفھا محاصرة

أخرى، عمدت االستخباراتي مع أمریكا، ومن جھةاألمني و مة للتعاون رأینا ھرولة عدد من األنظ
شعار الدیمقراطیة.بیع مع إسرائیل، مقابل التخلي عنطبالتمقایضة أمریكاإلىاألنظمة 

شارون لزیارة تونس. وفتح سفارةالرئیس التونسي زین العابدین ابن عليوھكذا رأینا دعوة
یصدر ما ینفي رب مستعد الستقبالھ في الرباط دون أنغالمبیرز أننوإعالإسرائیلیة في موریتانیا، 

.ذلك رسمیا

تالقیھا أمریكا مع دول الجوار العراقي؟ماھي الصعوبات األخرى التي یمكن أن
حسین جعل من إیران ألن احتالل العراق وسقوط نظام صداماألمریكیة،لإلدارةإیران خلقت أزمة 

نستان، وھذااالبان في أفغطھو نظام األول؛لھا عدوان ومنافس في المنطقةكانإیرانقوة إقلیمیة،
ة بھ، أما حاإلطااني كان ھو عراق صدام حسین وتمتثالشتنبر، والعدو11النظام أسقط بعد أحداث 

المستفید إیرانیرات جعلت غالمتوھي توجد اآلن في وضعیة صعبة، كل ھذهالسعودیة،المنافس فھو
العراق زء من شیعةجتباطات اردون الحدیث عن الوجود العسكري ألمریكا في المنطقة، ھذااألول من

.العلمیة في إیرانبالحوزاتةومرجعیاتھم الدینی
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واشنطن؟إلىهللا أمریكا بعد زیارة األمیر عبدأزمتھا معلحإلىھل وصلت السعودیة 
مستبعد، ما دام أن ھائیا ھذانما، لكن حلھا في تفاعالتھا رباألزمة لم تحل، تم تأجیلھا والتحكم

السعودیة ونظام الحكمإلىعن رؤیتھ وحافظین الجدد یرفض التنازل عن أفكارهمالھناك تیارا وسط
إلىوصل تبإمكانیة الال یعتقدزخر ما آحافظ، وان كان تیار مالفیھا باعتباره رأس الرمح في اإلسالم

الحكم بقوىإلىالسعودي قد یدفع امظأن المس باستقرار النلى اعتبار ع،تسویة مع السعودیة
.التیار الثانيإلىش یمیل وبالرئیسأنألمریكا، ویبدو دیةارادیكالیة مع

عف ضاإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة، أحد أسباباعتبر تقریر التنمیة البشریة أن االحتالل
إسرائیل عائقا أمام تقدم المنطقة؟لالحد تشكھذاإلىالتنمیة السیاسیة في المنطقة، 

أصحابھا، إنھ فعل یضربالفلسطینیة أكثر من مجرد أخذ أرض مناالحتالل اإلسرائیلي لألراضي
السلطة تحت مبرر تحریر فلسطینإلىالعربیة في العمق، خاصة وأن بعضھا جاءة األنظمةعیرش

اإلسالمیة في فلسطین. مایة المقدساتالسلطة تحت مبرر حالبعض اآلخر قوى وجوده فيوالعربیة،
الحاكمة في العالم العربي وقدرتھا على حلمباشر أو غیر مباشر بین شرعیة األنظمةكان ھناك ربط

تحریر األرض، خاصة وأن ن أنظمتھا مظھرا من مظاھر العجز عھذا النزاع. الناس أصبحت ترى في
الیومي میر العربي والمسلم من خالل النقلضدرماتیكیا، ویعرض نفسھ كل یوم علىاع أصبحزالن

یرا في أدبیات الخطاب األصولي. بكثم ال ننسى أن فلسطین تحتل مكاناالم.لألحداث عبر وسائل اإلع
ویمكن أن نتوقف عند اإلیدیولوجي واالستقطاب السیاسي،من ھذه األدبیات تستعمل للشحنفالكثیر

االنتفاضة مثال نظمت حول دعماوأندونیسیالمغربالمظاھرات التي خرجت في حقیقة أن أكبر
.داخلیةالفلسطینیة ولیس حول مشاكل

ن االنسحاب من غزة؟شاروإعالن ھل ترى أفقا لحل النزاع في فلسطین، بعد
إستراتیجیةغزة اإلسرائیلي، االنسحاب مننشارون والیمیال أرى شیئا جدیدا في سیاسة

.النھائيعالمصیریة والوضالتماطل للتفاوض حول القضایاإخفاءإعالمیة ودعائیة من أجل

17الجریدة األخرى العدد 


