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أسئلة ل:3

األمیر موالي ھشام

"فبرایر20التنمیة و"والملكیة والعدالة
لسیاسیةالساحة اھم الفاعلون اآلن في 

■عن لونوفیل أوبسرفاتور ■

ھل تعتقدون أن القصر سیتحكم في حزب العدالة والتنمیة؟ □
قابل ال یخفي طموحھ. إن الحزب یستمد شعبیتھ للقصر، فھو بالمهكال، إن كان حزب العدالة والتنمیة ال ینكر والء●

ن العامة. كما أن شعبیتھ تنبع من معارضتھ ؤومن دعوتھ لتخلیق الحیاة العامة، وألنھ لم یتورط لحد اآلن في تدبیر الش
اربة غالذي خلقھ القصر. ھذا الحزب راكم االمتیازات والفساد، وھو ما جعل الم"الة والمعاصرةصاأل"الشرسة لحزب 

العام، ونجاحھ یعتبر تصویتا عقابیا ألحزاب الرأيكرھونھ. فمن ھذه الناحیة، كان حزب العدالة والتنمیة منسجما مع ی
یسیین: الملكیة، وحزب العدالة ئتظھر مالمح مشھد سیاسي جدید یھیمن علیھ ثالثة فاعلین رأخذتنھ أالقصر. والخالصة 

فبرایر. 20وحركة والتنمیة، 

؟ المغربالوضع السیاسي في كیف سیتطور□
فبرایر 20ن النظام سیتمتع ببعض الراحة على المدى القصیر، وذلك ألن حركةأشرات تدل على ؤكل الم●

مل الركود السیاسي لفترة تلن یحربي غن المجتمع المأاالحتجاجیة تجد صعوبة في التحول إلى حركة جماھیریة. بید 
طویلة.

لقة التي غتستعید نشاطھا وتفرض اإلصالحات الضروریة. فیجب منع الجماعات المأن یرافبر20تعین على حركة و ی
ك تلك الجماعات التي تتشكل من البیروقراطیة اإلداریة واألمنیة والدینیة، وتلتدور في فلك القصر من إلحاق األذى بالبلد، 

ك المثقفون والفنانون المتملقون للقصر. باختصار ما ئولأقى األوامر، ولتواألحزاب والنقابات التي ت،الشبكات االقتصادیة
(...) م ومواصلة االستفادة من الریعئالذي یسعى للحفاظ على الوضع القا"المخزنب"رب،غیسمى في الم
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ن ینجح؟أھل یمكن لحزب العدالة والتنمیة □
تناقضاتھ الخاصة. فھذا الحزب یتأرجح لب علىغ، والت"النظام"أقفالھذا رھین بقدرتھ ومدى استعداده لتحطیم ●

نصار أن یصبح من أما بین الوالء والشعوبیة، فحزب العدالة والتنمیة كان في البدایة ضد اإلصالح الدستوري، قبل ئدا
المستقبل وحده سیرینا إن كان قادرا . و"الداخلنم"ن یكون جزءا من النظام إلصالحھ أئماالدستور الجدید، وقد اختار دا

ه من طرف المخزن كباقي األحزاب التي سبقتھ للسلطة. وفي ھذه ؤو أنھ في نھایة المطاف سیتم احتواھ، أدفھلى تحقیقھ ع
و حزب ھأن ھذا الحزب أسجلر تطرفا. كما كثمام تیار إسالمي ملكي سیعمل على معارضة الحركات األأالحالة، سنكون 

في كل من تركیا وتونس التي یقارن بھا خطأ.اإلسالمیةاألحزابذا ما یمیزه عن ھو، محافظ جدا
سسة الملكیة... ؤفي تعاملھ مع المحركتھامش ھفبرایر لتوسیع 20بإمكان حزب العدالة والتنمیة التقرب من حركة 

ویح بخطر االحتجاج النتزاع تنازالت من تلبالكتفي أسبابا مقنعة للتشكیك في إمكانیة حدوث ذلك، فالحزب یكناھولكن 
(...) صر واألحزاب األخرىالق

ترجمة محمد سموني


