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؟ھل ستصل الثورة إلى المغرب

االستیھامربي بنوع من غالمالشارعتداولھایياالت التغواإلشاعات واالنشر سؤال ھذا العنوان ھو خلفیة كل األخبا
. أحیانا والھلع أحایین كثیرة

دلب وتزیالھواتف لتقكوتتحر؟الرباطبة التربیة الوطنیة رام وزامعة أشخاص أحرقوا أنفسھم أبھل سمعت أن أر
فبرایر 20یوم وا أنفسھم "حركة حریة ودیمقراطیة" حددواأسمنالذین لفیسبوكییھل تعلم أن بعض ا...وتنقص
عة ولعبدرد خجھم، إنھا مدأحیبجال ی؟  البیضاءر بالداالسادس شارع محمدة سیكون منطلقھادلمسیرة حاشكموعد
!صبیان

یخ لھذه االنتفاضة المزعومة ریة الذین حددوا كتابة التراداء الوحدألعبل ،یانصبلتیسلن كلة وعبیرد آخر، إنھا ل،ال
ولكن، الحیلة ،ال ینفضحواىفبرایر، فإذا بھم یكتشفون أنھ تاریخ ذكرى تأسیس البولیساریو، فإذا بھم یحولونھ حت27

أحد. ىلم تنطل عل
اوضربوا لھا موعد"الحب لمحمد السادس"وھا اسممسیرة أخرى حاشدة أعطى الفایسبوكیون من ضفة أخرى دعوا إل

. ةغیر معروفبالمسیرة ألسباهذإال أنھم عادوا لیلغوا ھ،فبرایر6یوم األحد
أصدرت بالغا" ملكیون ونفتخر"ھا رشعاي" حركة الشباب الملك"ة تأسیس جمعیة أسمت نفسھارحین غى تم عل

تلقینا بأسف : "متھدمقيسبانیة یقول فاالس"البایی"ة دع جریماستجواب لألمیر موالي ھشام للرد علىال" اج"ع
مافيرب لن یشھد االستثناءغن أن الممأتباعھ وموالي ھشام ریما یروجھ األمكي ب الملباعمیق داخل حركة الش

معة من شرف وسلة یائسة منھم للنیلمحاوي ادیة، فدیتعلق بموجة االحتجاجات التي تطال كل یوم األنظمة االستب
".ربغالملكیة بالم

یة الوطنیة بة التررتبین أنھا تتعلق بشاب متعاقد مع وزادقعذا كانت حادثة إحراق النفس في الرباط بدایة األسبوإو
ك لیشتعل ویتحرب ھ عود ثقابانجرمى بيالذآخر ھوا بن وأن شایزبننفسھ الصب على وأنھ بالفعل ،الترسیمدویری

یتعلق سوى م العاصمة، ولم یكن األمرعت"فوضى"الشارع حول يالمرة راجت بقوة فهھذمني، فإن إشاعاتأتحقیق 
ون انتفاضة الشعب المصري، داربة یسانغن مییمدنلمصریة لمجموعة تضم ناشطین السفارة امقرم اأميباحتجاج سلم

بفاس، فلم یكن إال محض إشاعة. یث عن تحركات جماھیریة دأما الح
یریة بى القنوات العمومیة اإلیدحینما نقلت إحیاواسبانب رغین المبوماسیة دیبلحدود خلق أزمة ىإلوصل األمرد وق

ربي من الجنوب إلى الرباط والبیضاء. غللجیش المكعن تحرحغیر صحیخبرا 
ى علر األمیقتصرولم. لكةلممايالتوجسات فذهل ھثمتمطروئ ن تمتلبد أالن نفسیة كابعلیھ سحتخیم عامإنھ جو
تردد. ي دخلھ المغاربة بدونذالنقاش العام الىوالتحركات،بل انتقل الموضوع إلاألخبار

يي واألمیر موالعمالجابكربق أبواالس"لوجورنال"وعیةبأسعندما خرج مدیرلحظات ھذا النقاش ھوأقوىلولع
ة ولكن ئبرییتعلق بآراءالویة اعتبرت أن األمرردود فعل قمما أثاررب،غویة بالمدمھشام إعالمیا لیبشرا بثورة 

ة. اإلسالمیون واالشتراكیون واالستقاللیون وحزب ھالمواجذهفي ھذا الملف صدى لھددة، وعلى أي سنجدبأجندات مح
ن مرب، وكلھم أجابوا غالميال حول احتماالت االنتفاضة فؤكلھم طرحوا السالھمة والمثقفون وكتاب الرأيي عالادؤف

س ومصر. نتوي ثورتي تولیفة لما راج لحد اآلن من وحذهزوایاھم المختلفة، وھ
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األمیر موالي ھشام لجریدة "إلباییس"

العربيالعالمفياالستثناءیشكلالقدالمغرب

العربي بصفة عامة؟ والمغربالمغربما ھي الدروس التي یمكن أن یستخلصھا -
آلن، لكن ال ینبغي أن ننخدع. إن موجة االحتجاجات ستطال كل األنظمة المغرب لم یتأثر حتى ا+

بیة.عرب من المحتمل أال یشكل االستثناء في العالم العربي الذي یشھد ثورات شغاالستبدادیة، والم
بحتة أم مطالب سیاسیة،وما إذا كانت اجتماعیةة مطالب غسیتخذ صیاالحتجاجما ال نعرف، إن كان نإ

سیاسیة ستتحرك بفعل التطورات األخیرة وجرأتھا أم ال. الاألحزاب
، ومن األجدى االنفتاح على المجتمع قبل اندالع االحتجاجات العالجفي كل األحوال الوقایة خیر من 

ولیس بعد اشتعالھا. الشيء الذي من شأنھ أن یسھل االحتفاظ بھامش للتحرك، وإال فإن األزمة ستجعل 
تعقیدا. ییر السیاسي أكثر غالت

بدأت فيالتيون رھانا محسوما باتجاه ضمان الفوز، ألن دینامیة االنفتاح السیاسيكإنھ أبعد ما ی
المغربیة في إطار محیطھا ذلك فإن تنشیط الحیاة السیاسیة أواخر التسعینیات قد تم استنفادھا، وبناء على

النسبة للمغرب. وقوع في التطرف، یعتبر تحدیا رئیسیا بلاإلقلیمي، مع تجنب ا

رتھ تونس؟ ارب وجغما ھي أوجھ التشابھ في نظركم بین الم-
وسطاء اجتماعیین یربطون بین السلطة ىیتوفر علصحیح أنھ بالمقارنة مع تونس، المغرب +

السیاسیة وبین الجماھیر، لكن ھؤالء الوسطاء فقدوا مصداقیتھم، وھم رھینو اللعبة الدستوریة، 
یة الھزیلة في االنتخابات األخیرة تكشف عن ذلك. والمشاركة السیاس

رب بالنظر إلى حجمھ یتمیز باختالفھ الملحوظ عن تونس، ساكنتھ متنوعة، تجذره في التاریخ، ھو غالم
یعرفھ المغرب أكبر وأكثر من نظیره في تونس. ، والتنوع االجتماعي الذياألقدم

دعیة النظام السیاسي واالقتصادي، وتعدد أشكال الفساض شرواالجتماعیة تقالطبقاتالفجوة بین ،نلك
یھدد استمراریة الدولة. 

السلطات في ید زتعترف بالملكیة، فإنھا غیر راضیة عن تركیاالجتماعیینوإذا كانت غالبیة الفاعلین 
الجدیدة في تونس والیمن والجزائر واألردن ومصر، االجتماعیةالقصر. وكما تالحظون الحركات

لت كرامة المواطنین في قلب المطلب السیاسي. جع
لكا مستنیرا، فإن توسیع سلطات الملك منذ مكان لوالصفات اإلنسانیة للفرد، وحتىنالنظر عفبغض 

االستقالل یتعارض مع التطلعات الجدیدة للمواطنین الذین جعلوا من الكرامة شرطا أساسیا للمواطنة. 

الرباط خالل ھذه يالعالم العربي، فھل نصائحك مرغوب فیھا فع في ائما مراقبا للوضدلقد كنت-
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؟األوقات العصیبة
لم تطلب مني أیة جھة رسمیة أو غیر رسمیة رأیي. +

، فأنا أحرص على الحفاظ على يوالمثقفة. أما بالنسبة لةمن الكفاءات الفكریة والسیاسیيللمغرب ما یكف
لف المؤسسات الدولیة تمخ، لدي التزاماتي في إطارصى عملي الخاوباإلضافة إلاستقاللیتي الفكریة.

.لتي أنشط فیھاا


