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األمیر موالي هشام: ال أخشى وصول اإلسالمیین إلى السلطة

أخذ مسافة كافیة مما یجريوٕانماقال في حوار شامل مع "الجریدة" انه لم یعتبر قط نفسه منفیا 

تقییمه للوضع العام في المغرب ما زال إنفي أول حوار له بعد صمت طویل، یقول األمیر موالي هشام 
غیر موقفه الذي سبق أن عبر عنه وأثار علیه موجة من االنتقادات بسبب الحدة كما هو، بما أنه لم ی

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

خلة تحت اللعالقات الدولیة، بمدندوة عقدت بباریس في المعھد الفرنسيلماضي فيشاركت األسبوع ا
ویالحظ أنك .“والتنمیةیةطصراع من أجل الدیمقرا:العراقبعد الحرب علىالعربيمصیر العالم ”عنوان

؟اثل ھذممال حقیقیة في مشروعآھل فعال ھناك . مشروع أمریكا لدمقرطة العالم العربيمتفائل إزاء
ھذه الظروف. فيالخارجیة األمریكیة تجاه المنطقةأحاول قراءة أبعاد السیاسةأنا لست متفائال، بقدر ما

في العالم العربي، یمكن بمشروع نشر الدیمقراطیةمىسیأرى أن مبادرة أمریكا فیماءةراقلاومن خالل ھذه
االمشروع األمریكي، كمناعتي أن أصل، رغم قالدیمقراطيفرصة مساعدة على تقویة المنحىأن تشكل
المشروع األمریكي یھدف في قرطة كھدف أول، بل إنمالدإلىقلت في عدة مناسبات، ال یرميسبق أن

من األمریكیة. وھذا المشروع أوسعجدید، ینسجم أكثر مع المصالحاألول إلعادة ترتیب شرق أوسطالمقام
ألن ھذه ، في العالم. بدأ من الشرق األوسطالنفوذ األمریكيھم كل مناطق یفھو،منطقة الشرق األوسط

سیستمر لیرسم خارطة صادر الطاقة. وھذا المشروعإلى محیویة من أجل الوصول المنطقة استراتیجیا
ة.جدیدة تحت شعارات مختلفعالمیة
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والتفكیر یط التخطعدد من مراكزفيأنجزت التيیةجاإلستراتیواألبحاث الدراساتإلىإذا رجعنا و
روع جدید ألمریكا فيشي مأ، نجدھا تؤكد أن»أمریكي جدیدمشروع لقرن«“PNAC”مثلاالستراتیجي

» بورھابر«المالیة والبشریة إال مع وجودھ العام األمریكي ویتحمل تكالیفالعالم ال یمكن أن یقبلھ الرأي
الیابانیون على میة الثانیة عندما ھجمالحرب العالعلى أمریكا مثل الذي حصل فيجدید، أي ھجوم كبیر

إخراج إلىالوزن، دفع شتنبر بالفعل حدثا من ھذا11، وقد شكل حدث »بورھابر«القاعدة األمریكیة
.ساحة الصراع الدولياإلستراتیجیة إلىمن رفوف المراكز المشروع

العالم إلى الدیمقراطیة الإدخیعتبر أن وسط المحافظین الجدد في أمریكاومع ذلك، ما زال ھناك تیار
ییره غھذا شعار ویمكن تأنآخرونرى یالعالم، في حین المشروع األمریكي للھیمنة علىالعربي جزء من ھذا

.اقتضت الضرورةإذا
ارطة خجدیدة للاألمریكي إلعادة رسم صورةحذرا، إنني أعرف أبعاد المشروعلھذا قلت أنا متفائل تفاؤال

فيالتیارات الدیمقراطیة منفذا یمكن أن یستغل من قبلدوات ھذه السیاسة فرصة أوأالدولیة، وأرى في
.اسیایسةفللدیمقراطیة في منطقة جاجدیدةةعفاكتشاف دإلعادةالعالم،

شروع األمریكيالمخوفھا من یةطوعملیا تبدي جل التیارات الدیمقرا، تبدو ھذه المقاربة ممكنة،نظریا
لب على اآلمال في ھذه المرحلة؟غتربي، أال ترى أن الشكوكالعالم العلدمقرطة

نشأت من اف الحقیقة التيألھدألھداف غیر االل دعوةغستااألمر، صعوبة أوافق الرأي القائل بصعوبة
مصالحھا وفق ع عنفلمصالح اآلخر، كل دولة تداالسیاسة الدولیة، ال أحد یخططھي أجلھا. ولكن ھذه 

الراحل كان الملك؛بوجود االختالفرغم وعیي،اال للتوضیح فقطثملقومیة. سأضربومصالحھا اأجندتھا
العالم فيقادة التحریر یعتمدان مقاربة مختلفة عن باقيالتونسي الحبیب بورقیبة،محمد الخامس والزعیم

قع، و كان الواقع ي بلدانھما دون القفز على الحقائق أو تجاھل الواالل والحریة فقفقد طالبا باالستالعربي،
آنذاك ھو قوة النفوذ االستعماري الفرنسي في المنطقة، فالمعادلة ھي كیف تحافظ على مطالبك دون قطع 

.حیاة الشعوبالیوتوبیا، على أھمیة الحلم فيإلى واالنتقال من السیاسة صلتك بحقائق الواقع

احتاللدمقراطي، وھذا المشروع بدأربيتثق في المشروع األمریكي لعالم عكیف یمكن للنخب العربیة أن
البعید لألھداف األمریكیة القادمة؟یا. ووضع السعودیة في المرمىربسوالعراق، وتھدید إیران والتحرش

بالنقاش حول تطورات عالقة لھمبدأ الصادر عن أمریكا من العراق، وھذا موقفأرى ضرورة انسحاب
معینة سواء مباشرة أو عبر حكومةلمنطقة، فاحتالل أمریكا للعراقاالدولیة ومشروع أمریكا فيالعالقات

.البتةیمكن أن یقبل انتخابیا أمر مرفوض، وال
السیاسیة في إعادة تشجیع السنة على المشاركةإلى العراق، فربما ھذا سیدفع إذا انسحبت أمریكا من

من ة، ومن جھة أخرى سیقللعالمشرومةالتخلي عن دوافع المقاوإلى وسیدفع ھذا االنخراط بناء العراق،
.المبررةأعمال العنف غیر 



8- 6ص: 2005یونیو 14إلى 08من 17الجریدة األخرى العدد: 

3/9

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

أستطیع أن أقول إنھا وإنمااه المنطقة، جسیاستھا تإن الوالیات المتحدة غیرتال أستطیع القولجوھریا، 
التعاطي في لوب عسكري سبدأت باعتماد أسیاساتھا في المنطقة، بحیثمقاربات جدیدة لتطبیقبدأت تجرب
یة األنظمةعكم على شرللحسھا قاضیانفتنصیب إلىلجأت العراق، ثمھيوكانت البدایة نظمة، مع بعض األ

في العراق، منذ الصعوبات التي وجدتھا أمریكاییر بعدغسنتین بدأنا نلحظ التالحاكمة في المنطقة، لكن بعد
بدأ الخطاب األمریكي ینادي»G8«تصنیعا في العالم ألكثر اي ضم قادة الدول الثمانیةذال» أسالند«اجتماع

اإلطاحة بھا، وذلك ل بواسطة إشراك األنظمة بدة في العالم العربيالدمقرطبالشراكة مع األوربیین من أجل
ومن الحصارإلىاألسلوب من العنف االقتناع بوجھة نظرھم، وانتقلاألوربیین دون أن یعني ھذاإلرضاء
طریقة ھي نفسھا لكناآللة...والسودانبعض األنظمة مثل سوریا وإیرانالتضییق علىإلىالحرب 

.یرتغالھا تغاشت
بدأت تكیف تحدةلمالعربیة، ھو أن الوالیات ااه المنطقةجالمقاربة األمریكیة تیر الثاني الذي طالغلتا

العربي والقوى الحیة في مع مطالب ومشاعر الشارعومطالبتھا بالدیمقراطیة لتتناغمخطابھا الدبلوماسي
من » التغییر«جھا سیاسیا و دفعھا إلى داخلیا و إحراأجل محاصرة األنظمةالمدني، وكل ھذا منالمجتمع

.الداخل
نسج حلف أمني مع إلى وأن تتجھ » محاربة اإلرھاب«تلعب ورقة من جھتھا حاولت األنظمة العربیة أن

إمكانیة وخطة األنظمة العربیة ھدفھا محاصرة». اإلرھاب«الھواجس األمریكیة تجاه ملف مستغلةأمریكا،
رأینا ھرولة عدد من األنظمة الشارع حول ضرورة الدیمقراطیة. ولھذا،بأمریكا مع مطالالتقاء مطالب

بیع مع طبالتمقایضة أمریكاإلىأخرى، عمدت األنظمة االستخباراتي مع أمریكا، ومن جھةاألمني و للتعاون 
عليالرئیس التونسي زین العابدین ابن شعار الدیمقراطیة. وھكذا رأینا دعوةإسرائیل، مقابل التخلي عن

رب مستعد الستقبالھ في غالمبیرز أنوإعالنإسرائیلیة في موریتانیا، شارون لزیارة تونس. وفتح سفارة
.یصدر ما ینفي ذلك رسمیاالرباط دون أن

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

النظام أسقط نستان، وھذااالبان في أفغطھو نظام األول؛كان لھا عدوان ومنافس في المنطقةإیرانإقلیمیة،
ة بھ، أما المنافس فھوحاإلطااني كان ھو عراق صدام حسین وتمتثالشتنبر، والعدو11بعد أحداث 

الوجود المستفید األول منإیرانیرات جعلت غالمتن في وضعیة صعبة، كل ھذهوھي توجد اآللسعودیة،ا
ةالعراق ومرجعیاتھم الدینیزء من شیعةجتباطات اردون الحدیث عن العسكري ألمریكا في المنطقة، ھذا

.العلمیة في إیرانبالحوزات

واشنطن؟إلىهللاأمریكا بعد زیارة األمیر عبدأزمتھا معلحإلىھل وصلت السعودیة 
مستبعد، ما دام أن ھناك تیارا ھائیا ھذانفي تفاعالتھا ربما، لكن حلھا األزمة لم تحل، تم تأجیلھا والتحكم

فیھا باعتباره رأس السعودیة ونظام الحكمإلىعن رؤیتھ وحافظین الجدد یرفض التنازل عن أفكارهمالوسط
لى ع،تسویة مع السعودیةإلىوصل تبإمكانیة الال یعتقدزما خرآحافظ، وان كان تیار مالالرمح في اإلسالم

أنألمریكا، ویبدو دیةارادیكالیة معالحكم بقوىإلىالسعودي قد یدفع امظاعتبار أن المس باستقرار الن
.التیار الثانيإلىش یمیل وبالرئیس

عف التنمیة ضنیة، أحد أسباباإلسرائیلي لألراضي الفلسطیاعتبر تقریر التنمیة البشریة أن االحتالل
إسرائیل عائقا أمام تقدم المنطقة؟لالحد تشكھذاإلىالسیاسیة في المنطقة، 

ة عیشرأصحابھا، إنھ فعل یضربالفلسطینیة أكثر من مجرد أخذ أرض مناالحتالل اإلسرائیلي لألراضي
والبعض العربیة،حریر فلسطینالسلطة تحت مبرر تإلىالعربیة في العمق، خاصة وأن بعضھا جاءاألنظمة

مباشر أو اإلسالمیة في فلسطین. كان ھناك ربطالسلطة تحت مبرر حمایة المقدساتاآلخر قوى وجوده في
ھذا النزاع. الناس أصبحت ترى الحاكمة في العالم العربي وقدرتھا على حلغیر مباشر بین شرعیة األنظمة
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درماتیكیا، ویعرض نفسھ اع أصبحزر األرض، خاصة وأن النتحرین أنظمتھا مظھرا من مظاھر العجز عفي
الم.الیومي لألحداث عبر وسائل اإلعضمیر العربي والمسلم من خالل النقلكل یوم على

من ھذه األدبیات تستعمل یرا في أدبیات الخطاب األصولي. فالكثیربكثم ال ننسى أن فلسطین تحتل مكانا
المظاھرات التي خرجت في ویمكن أن نتوقف عند حقیقة أن أكبرالسیاسي،اإلیدیولوجي واالستقطاب للشحن
.داخلیةاالنتفاضة الفلسطینیة ولیس حول مشاكلمثال نظمت حول دعماوأندونیسیالمغرب

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

.النھائيعالمصیریة والوضإخفاء التماطل للتفاوض حول القضایاودعائیة من أجل

المحافظون الجدد یعتبرون اإلسالم مثل الشیوعیة و من ثم فھو مرشح للھزیمة

التحوالت قد جمدت لعقود، بنیاتاإلصالح من الداخل غیر ممكن، ألنالبعض یقول في العالم العربي إن
الداخل. ما ھي وجھة نظرك؟یقول إن اإلصالح الحقیقي ھو الذي ینبع منوالبعض اآلخر

العربیة لحالھا فلن تقدم على أيعالقتھما معقدة، فإذا تركت األنظمةالمقاربتان معا صحیحتان، لكن
إلى ل، واإلصالح بحاجة خفي الداالحاكمةج یزعزع استقرار النخب رالخاإصالح حقیقي، ولكن الضغط من

.وسیاسیةیةعبنیات تحتیة اقتصادیة واجتما

بالسیادة الوطنیة؟إیجابیات الخارج ویتالفى السقوط في المسما ھو ھذا الحل الذي یجمع بین
السابقة،دقیق ومختلف عن المراحلاألمر معقد ویجب التفكیر فیھ بشكلفصیلي اآلن،تلیس لدي جواب 

.بین الفاعلینوالطریق ھو إجراء حوارات واسعة
والتوجھات والنزعات القومیة من جھةالدیمقراطي مطالب اإلصالح لم تفھم الصلة القائمة بیناأمریك

رصة للتعبیر عن رأیھافالالمنطقة. وإذا أتیحت للشعوبفيواإلسالمیة من جھة أخرى الموجودة
العملیة إلىلیس مرده مناھضة للمصالح األمریكیة، وھذاي الحكمفإنھا ستنصب أنظمة فواختیاراتھا،
.األمریكیةوھذا ھو التناقض الكبیر للسیاسةثقل إرث الماضي،إلىبقدر ما یرجع الدیمقراطیة،

أنظمة متطرفة، التعایش معنمإن أمریكا ال تخشى ”األخیرة، بالقول رایس في اآلونةصرحت كوندلیسا
ھذه الدعوة؟، ھل أمریكا جادة في“دیمقراطیةلحكم بطرقاإلىوصلت إذا

العالقات كانت أستاذة في شعبةبجامعة ستاندفورد، حیثاكالیفورنیكنت طالبا في أعرف كوندلیسا منذ
إلىتنتميوھي ال ألزمات،اارة دالسفیاتى وإالشأنفيمتخصصة دروسا على یدھا، وكانتالدولیة وأخذت

والدبلوماسیة في كلالمزاوجة بین القوةمن مدرسة برغماتیة ترىلجدد، ولكن ھيالمحافظین امدرسة
.تمااألز
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.ثالیةمواقعیة في التطبیق ولیستالرئیس ونائبھ، ولكنھافھي لیست ضد توجھ
ومن لفھم موقف المحافظین الجدد من اإلسالمعن سؤالك، لدي تفسیرانامن جھة أخرى، وجواب

الحاصل یجھلون في ھذه المرحلة التناقضالعربي. األول یقول إن ھؤالء ربماالعالمألصولیة فياالحركات
یكون لدیھمفیعتبر أن المحافظین الجدد قدالثانيالحركات، أما التفسیرهومطالب ھذسیاساتھم الخارجیةفي

. والفكریةات السیاسیةوطبیعة اإلیدیولوجیمفھوم یخلط بین طبیعة العقیدة الدینیةعن اإلسالم،خاطئمفھوم 
.ومن ثم فإنھ سینھزم في أخر المطافاإلیدیولوجیات الشیوعیة أو الفاشیة،إن ھؤالء یعتبرون اإلسالم مثل

تینعالسیاسیة، فكالھما من طبیإلیدیولوجیةاالعقیدة الدینیة ال تشبھ ، إنخاطئوھذا الفھم في نظري 
ھذانوات، عندما یكتشفون خطأس10سیاستھم بعد نالجدد سیتخلون عمختلفتین، ولھذا أظن أن المحافظین

.مصالحھماالعتماد على نخب أخرى لخدمةإلىوسیتحولون ج،التصور دون ضجی

مفھومي للعلمانیة ال یعادي الدین و ال یھمش أتباعھ

یرى الكثیرون أن النموذج التركي یقدم مثاال مناقضا لما تقول، فحزب العدالة و التنمیة التركي أبدى مرونة 
التي تشكل أساس المرجعیة الدینیة لدى الحركات اإلسالمیةعن بعض الشعارات كبیرة واضطر للتخلي

. أال یناقض ھذا كالمك؟اإلسالمیة
عارضت استعمال أراضیھا من قبل أمریكا الحتالل العراق. “رجب أردوغان”أن حكومة إلىیجب االنتباه 

عارض جزءا من السیاسة األمریكیة في القرار من قبل البرلمان التركي، وھي نفسھا الدولة التي تاتخذو 
العراق بخصوص المسالة الكردیة والوضع النھائي لمدینة كركوك.

ھذا الحادث یجرنا للسؤال حول عالقة الدین بالسیاسة، قلت في المحاضرة األخیرة في باریس أنا شخصیا 
بین الدیني والسیاسي، أال یبدو ھذا أدافع عن علمانیة معتدلة تدعم االندماج وتخدم كل المواطنین وتسھل الحوار 

المفھوم مثالیا، ونوع من تجنب الحسم في االختیار بین الحكم الدیني والحكم الدنیوي؟
أبدا، ال یوجد أي ھروب في ھذا الرأي من االختیار، االلتباس ناتج في العالم العربي حول العلمانیة من 

إلىما رجعنا فإذابیئة مخالفة، و ھنا یقع الخلط. إلىنقلھا كون عدد من المفاھیم تولد في بیئة غربیة، و یتم 
تاریخ الفكر السیاسي العربي، و كیف تعامل مع مفھوم فصل الدین عن الدولة أو التمییز بین الحقلین. نجده قد 

مفھوم مناسب أو مقابل للعلمانیة: استعمل في البدایة مصطلح: دھري أي زمني، ثم إیجادحاول عدة مرات 
و مع ذلك لم یزل سوء الفھم حول مفھوم “علماني”إلىثم انتقل “الالدیني”مفھوم آخر ھوإلىقل انت
التي تعتبر امتدادا للدیمقراطیة.“العلمانیة”
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و ھذا المفھوم لیس لھ مقابل حسب “Séculaireاألنكلوسكسوني  ”بالمفھوم “العلمانیة”استعمل أنا
یعادي الدین و ال یھمش أتباعھ، و لكنھ یقر بوجود خصوصیة للحقل علمي في اللغة العربیة، انھ مفھوم ال

السیاسي و للحقل الدیني. أنا مع سمو الدین عن السیاسة، ألنھما من طبیعتین مختلفتین، و لكي نحقق ھذا 
اكتشاف إلعادةالسمو البد من استقاللیة كل واحد بینھما، استقاللیة نسبیة، والھدف ھو بعث مجھود مستمر 

السیاسیون...) ضاءات توافقیة بین الحقلین یصوغھا كل المسلمین (العلماء، المفكرون، الفالسفة، الفاعلونف
یمكن أن أسوق نموذجا من النماذج الممكنة لھذا التوافق قانون األسرة الجدید في المغرب.

الذي اإلسالمبشمولیة ھذا التمییز الذي تضعھ بین الحقل السیاسي و الحقل الدیني، ھناك من یعتبره مسا
الحركات األصولیة و أتباعھا بھذا التمییز؟إقناعیعتبره دینا ودولة. كیف یمكن 

في الحكم كنموذجھل یوجد نص في القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف یتحدث عن الخالفة 
نظام للحكم یخص سالماإلوالتدبیر السیاسي؟ ال، الخالفة اجتھاد سیاسي كان مناسبا آنذاك فال یوجد في 

أتباعھ، نعم ھناك قیم مثل العدل والشورى...
من قوانینھ وضعت في المرحلة االستعماریة. وكانت كبیرا، ستجد أن عددا اإلسالميالعالم إلىأنظر الیوم 

مرفوضة في البدایة، لكن حتى مع مجيء االستقالل، لم یتم التخلي عنھا. وأصبح المسلمون یقبلونھا 
».قوانین الكفار«شون معھا، مع أنھا في األصل ویتعای

التي یطرحھا ھذا الموضوع، لھا جذور سیاسیة أكثر منھا دینیة أو فقھیة، و اإلشكاالتان عددا من 
، ومعضلة التنمیة والمشاركة السیاسیة... ستحل تبعا اإلسالمياالستبداد في العالم إشكاالتعندما تحل 

. فالكثیر من تعبیرات االحتجاج األصولي تعبر عن أزمة ھویة معاصرة، و لیس عالقة الدین بالدولةإشكالیة
عن أزمة ھویة دینیة، فالتھمیش والفقر وانسداد األفق یخلف قراءات وتأویالت ونخبا معادیة لمفھوم متفتح 

.، و یتم التركیز على المظاھر. انھا عملیة صعبة و طویلة..الجذورللدین. و في الغالب یتم تجاھل 

الملكیة البرلمانیة ھي الحل و الخالفة اجتھاد رأي و لیس تطبیق نص

يئالحر عملیا ما ھو الجواب اإلجراسیاسیة واقتصادیة تسمح بالتفكیرةئبیإلىصول ووالى حین ال
للتعامل مع اإلسالمیین ؟

دیمقراطي جدید، يجدید، في إطار مشروع وطنالمستمر عن طرق لتعاقد سیاسيأیي، یكمن في البحثر
جذور واحدة. إن إشكالیة التعاململف بطریقة معینة، المشاكل لھاكلعنجزئ القضایا ونتعاطى مال یمكن أن

مصر ھناك حركة وخاصة في شمال إفریقیا. فينفسھا بحدة في العالم العربي،تطرحمع الحركات اإلسالمیة
الفقري لھذه الحركة. في تونس وان المسلمین ھم العموداإلخعلى سیاسات نظام مبارك، ولكناحتجاج واسعة

الساحة السیاسیة، فحركة النھضة بزعامة إلىعلي سیعود الرقم اإلسالمي بعد الرئیس زین العابدین ابنما
راشد الغنوشي، ما زالت موجودة في المھجر. وفي الجزائر ال یمكن تصور مصالحة وطنیة فعلیة دون إیجاد 

مقاربة إلىالحقل السیاسي. وفي المغرب الشيء نفسھ، عندما نعود إلىین، وإعادتھم اإلسالمیمعحل
ج الساحة رحقیقیة لسؤال التحول الدیمقراطي، ینبغي إیجاد حل لدخول ما بقي من اإلسالمیین خاسیاسیة

السیاسیة.
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ثركاسیة أصبحت أالساحة السیإلىرة إدخالھا وواإلحسان التي ترى ضرأال ترى أن مطالب حركة العدل
ة ؟یكالیادر

انفتاحا فیھا تیارات مختلفة، وھي تتطورحركة كباقي الحركات السیاسیة،أعتقد أن العدل واإلحسان
كان یعتقد أن حركة حماسوالتحدیات التي تواجھھا، فمنالسیاسیة التي تعیش فیھا،وانغالقا بحسب البیئة
للتنسیق مع الطرف البلدیات، وسیضطر عناصرھاعلى بعضاالنتخابات وستشرف إلى الفلسطینیة ستدخل 

كنت عندماأراضي السلطة الفلسطینیة،من قیاداتھم والتقیتھم فيكسلطة محتلة، فأنا أعرف الكثیراإلسرائیلي
.الزمناالنتخابات قبل عقد منلمراقبةضمن فریق دولي

في حسان و جماعات أخرى مماثلةواضح و دقیق عن رأي العدل و اإلتصورإلىال یمكن أن نصل 
مشروع السیاسیین للمساھمة فيقاءرالفولة الحوار مثلھم مثل جمیعاطإلىالمنطقة إال عندما یدعون 

في أوربا عن نفسھ في الطریقة التي كان یعبر بھا الیسارواإلحسان لیست أكثر اختالفا عنالعدلتأسیسي. 
والیسار والجیش على حد أمریكا الالتینیة مع أنصار الیمینالماضي. والشيء نفسھ وقع فيبدایة القرن

.التوافقوعندما حل زمن االنتقال وقعكانوا جمیعا على طرفي نقیض،...سواء

عدد كبیر من الطبقةسالحكم على عكإلىتخشى من وصول اإلسالمیین الم أنك اللكھل أفھم من ھذا ا
رب؟غالسیاسیة في الم

معقد وفي الوقت نفسھ األمر لیس بھذه البساطة، األمرالسلطة، ولكنإلىاإلسالمیین أخاف وصولالأنا 
المشروع األوربي وضع تركیاإلىوقلت. إن إمكانات االنتماء مع تركیا لھا حدود كما سبقالمقارنة

.الماضيىإلالمستقبل حال دون الرجوعإلىوأمام معاییر وشروط، والتطلعیود،قبإسالمییھا وجیشھا أمام 
ما ك-الحركات اإلسالمیة بلدان العالم العربي، تجعلاالقتصادیة واالجتماعیة في كلثانیا، إن ثقل الفاتورة

حلول قابلیة للتفاوض والبحث عنوتجعل الفاعلین أقل» التطرف«إلىتنزع -الحركات الیساریة قبل كانت
تحوالت العالم لفكر والعقلاإننا ال نواكب بلعربي،اجتھاد فكري في العالم اوسطى، ثم ثالثا، ھناك أزمة

.والتحدیات التي یطرحھاعاصرلما

شرعي وال یوافق نظام الحكم فيرب، وانھ غیرغالملكیة ال یصلح للمدیة یاسین إن نظاماتقول ن
اإلسالم؟

عاد عن نموذج االبتالمسلمین بعد وفاة النبي ھوالتاریخ، لقد كان ھاجسإلىجوابي سیكون بالرجوع
نظام الخالفة، وھوإلىتفكیرھم تیوقراطیة مغلقة، وقد أھداھمالھند والفرس، والتي كانت أنظمةالملكیات في

ذاتھ. واالستفادة المنطلقإلىالیوم من الرجوع فما المانع...ولیس تطبیق نصنظام مستنبط واجتھاد رأي
یفضل العربیة. ال یوجد نص دینيا إلصالح أوضاع الملكیاتأوربالملكیات البرلمانیة الناجحة فيمن نماذج

.وھو بحث دائم ومستمرھو البحث عن النموذج المثالھذا النظام على ذاك، المھم

أتقبلھا و المھم ھو انسجام األفكار مع المواقفإلياالنتقادات التي وجھت 

ما ھو رأیك في االنتقال الدیمقراطي في المغرب؟
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ا...إلعادة تكرارھحلیالتي للوضع، ما زالت ھي ھي، وال حاجةمواقفي وت

صفحاتھا األولى بعبارة: األمیر موالي ربیة وأجنبیةغسنوات عنونت عدد من جرائد ومجالت مثقبل ثال
نفسك في المنفى؟ھشام في المنفى، ھل ما تزال تعتبر

ى، لقد اشتغلت في فتصریحاتي عبارة المنلم أعتبر نفسي أبدا في المنفى، وأتحدى أیا كان أن یجد في كل
المغرب، وكانت لي عدة لقاءات وحوارات مع عدد من الناشطین في إلىكموظف أممي، ورجعت األمم المتحدة

أن المناخ نذاك، ولما أحسستآت المغرب اعدد من المناقشات بالرأي في تطورالمجتمع المدني. وشاركت في
.ةیأخذ مسافة كافالذي اعتبره البعض مضرا بھ. فضلتلنشاطلھذا النوع من االم یعد مالئم

حد اآلن؟إلىألم تغیر موقفك 
لم أغیر موقفي، و لدي اھتمامات أخرى في ھذه المرحلة.

السابق مثل أبراھام السرفاتي كثیرة مع خصوم العھد» مصالحات«البعض یعتبر أن العھد الجدید أجرى 
ج السیاق. ما ھو تعلیقك؟رالقطیعة معك خاتبدوومناضلي الیسار الجدید، ومن ثم

.اقبین أن یطرحوھا ولیس لدي إجابة عنھارالمحھا على نفسي، من حقطرھذا النوع من األسئلة ال أ

ام عربیة تدخلت لدى األمین الغرسمیة مأن ھناك جھات»محاربو السالم«كوشنیر قرأت في كتاب برنار
في مبادرات أممیة مقبلة، ھل ھذا صحیح؟كشراكإلألمم المتحدة كوفي عنان لعدم

اط في أنشطة أممیة جدیدة أو رما أردت االنخأیة مھمة أخرى، وإذاإلىي في البلقان، لم أسع تبعد تجرب
بما یقتضیھ الموقف، ھذا یقي، إذ ذاك سأتصرفراك حواجز في طنكومیة ووجدت أن ھحفي منظمات غیر

وزارة الخارجیة أو الدیوان إلىركتي في أنشطة أممیة یمكن أن توجھھ السؤال حول وجود اعتراض على مشا
الملكي.

، و أعتبر البعض أنك كنت حادا و اإلصالحاتعدد من االنتقادات بخصوص أسلوبك في طرح إلیكوجھت 
لم تراع التدرج و المرونة المطلوبة، كیف ترد على ھذه االنتقادات؟

، وأناإليھناك عدة انتقادات وجھت 
والكمال لھ وحده، والمھم ھو انسجام األفكار والمبادئ مع المواقف، وعلى العموم ھناك اختالف في تقییم 

آخر.إلىالوضع من شخص 

توقف ھذا األمر، عدد من المضایقات األمنیة، ھلإلىنشر في عدد من الصحف أنك تعرضت قبل سنتین 
أم ما زال مستمرا؟

تحریف األنظار واألفكار عن كل ما ھو نبیل في إلىمن عادتي أال أعلق على األشیاء القذرة، والتي ترمي 
السیاسة والنقاش الحر، فلیتحمل الجمیع مسؤولیاتھ في ھذا األمر.

المغرب یعیش انفتاحا سیاسیا و لیس انتقاال دیمقراطیا

والبحرین رب واألردنغتقدم الیوم الممریكاأو.یةطأزمة الدیمقرایثا بین البلدان العربیة من حھناك تفاوت
نجاح سوریا والسعودیة ومصر نماذج متأخرة جدا، ھل ھذا التمییز دلیل علىریق النجاح. وتعتبرطكنماذج في 

التجارب األولى؟
تقدم » یاجبیداغو«ریكا مھناك فقط أولویات، وأ،طاب األمریكي في العمق ال یمیز بین األنظمة العربیةخال

حول إمكانیة الشروع في السعودیة ومصر وسوریاإلىوالبحرین كأمثلة لتقریب الصورة واألردنبرغالم
انفتاحا عھا الصحیح أنھا تعیشضفو...الدول الثالث ناجحة دیمقراطیاالدیمقراطي، وھذا ال یعني أناإلصالح

.انتقال دیمقراطيتحقیقإلىلیا، لكنھا لم تصل بعد سیاسیا وتوجھا لیبرا

ة؟صرب خاغالعربي والمھل تعتقد في إمكانیة اإلصالح دون تكلفة عالیة الیوم في العالم
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لدفعھ اطروضأن ی، وإما السیاسیونأوال، دعني أؤكد أن لكل إصالح ثمن، إما أن یدفعھ الفاعلون 
عقود االستبداد، العالم العربي الیوم أصبحت ثقیلة بفعلفياإلصالح انیا، تكلفة . ثنواألامضاعفا بعد فوات 

.أقولیر دلیل على ما خیر خوتقریر التنمیة اإلنسانیة األاالقتصادیة واالجتماعیة،مةزل طول األعوبف

حاوره توفیق بوعشرین


