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في حدیثھ عن جاللة المغفور لھ الملك الحسن الثاني

صاحب السمو األمیر موالي ھشام یصرح:
"لقد لعب بالنسبة لي دور األب"

"بعیدا عن الحیاة السیاسیة المغربیة قبل ابن عم محمد السادس أن یتحدث لنا عن عمھ 

ھشام المنشور في مجلة "تل كیل" حوارھا مع األمیر موالي بدأتالحسن الثاني" ھكذا 

نستأذنھا كما نستأذن األمیر في ترجمة بعض فقراتھ.2008یونیو 28ل 330العدد 

: ھل تشاطرون إعجاب المغاربة بعمكم؟المجلة

الجواب: المغربیات والمغاربة مازالوا یھتمون بحقبة حكم الملك الراحل كما یھتمون 
، المغاربة مازالوا یستخلصون الدروس طبیعیا بماضیھم، إنھا ذاكرة قریبة منا مازالت حیة

من تلك الحقبة التي حكم فیھا ملك شھم، ذو مقاصد وتوجھات كبرى، لھ إیجابیاتھ 
ومازلنا نعیش في ظل المؤسسات التي شیدھا وعلى الشكل –كسائر البشر –وسلبیاتھ 

الذي أراده رغم التغیرات الجدیدة.

: كیف تتذكرون الحسن الثاني؟المجلة

ب: إن روابط المحبة وآثار التعلق بالعم مازالت خالصة كاملة وھذا أمر طبیعي ألنھ الجوا
ویسمو فوق الدي، رحمھ هللا، الشيء الذي یعلولعب بالنسبة لي دور األب بعد وفاة و

الخالفات الفلسفیة والسیاسیة دون أن یزیلھا.
لقد كان الحسن الثاني رحمھ هللا رجل دولة من العیار االستثنائي الفرید، وھذا شاھدتھ في 

، وكل الذین اشتغلوا بجانبھ یؤكدون ذلك، عندما اعتلى العرش عوض أن يعملھ الیوم
بعض األسالیب التوافقیة التي كان ینھجھا الملك محمد الخامس رضي هللا عنھ، یعمق 
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االختیار تولدت عنھ تبعات اجتماعیة صعبة ر تحكم وسلطة، ھذااختار ملكیة شعبیة أكث
التجاوز وإرث ثقیل بالنسبة للحقوق اإلنسانیة. لكن لیس من حقنا أن ننسى أنھ وحد البالد 
ووضع أسس أرضیة اقتصادیة ھامة وفي آخر حیاتھ عرف كیف یبتكر شروط توافق 

عرف كیف یعطي للمغرب مكانة وطني قمین بتحقیق االنتقال الدیمقراطي، وأخیرا لقد
.مرموقة متمیزة على صعید العالقات الدولیة

: كیف عشتم وفاتھ؟الجریدة

الجواب: لقد كنت باتصال بھ وكنت أتتبع مراحل تطور مرضھ فلم أباغث بالنھایة ولكن 
عشت وفاتھ بألم عمیق ألني كنت على یقین بأن وفاتھ ھي بدایة حیاة أخرى بالنسبة لي.


