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األمیر موالي ھشام ل "الراثون":

اسبانیا لھا مصلحة في دعم الشراكة بین المغرب 
والحلف األطلسي

مجدوبيحسین-یانإسبا

باألزمة الحقیقیة، كیف ترى ھذا ھ بوضع خاص ال یتردد البعض في وصفرب واسبانیاغن المتمر العالقات بی•
الوضع؟
دون األزمة التي حصلت بین المغربألنھا تبقى،ألزمةاهلى ھذفي المقام األول، یجب إضفاء النسبیة ع

.صعبة قد تھدد بالتكرارعینات، لكنھا وضعیةسوفرنسا في الت

وراء ھذه األزمة؟الحقیقیة التي كانتما ھي األسباب •
البلدینیة بین فوالجغرالعقدة التاریخیةابإشكالیة األسباب تبقى تلك المرتبطة.

.؟السرطان.المجاالت كانتشارتلفاألزمة تسري في مخھناك انطباع في بعض األحیان بأن•
 درات خوالمالصید البحري والھجرةوھى،حساسة وان كانت ذات تأثیر أكبرناك خمس نقطھفي الواقع

تمتد من ھذه النقط ولكن في بعض األحیانوملیلیة، فاألزمة الدوریة تشمل واحدةوالصحراء المغربیة وسبتة
.شاملةإلى النقاط األخرى وتصبح أزمة

المتراكمة؟ھذه المشاكلءما ھو شعورك إزا•
وبین وبین ما نقوم بھ، بین العالقات الممكنةن یتم إنجازهالكبیر بین ما یمكن أصراحة، أفاجأ بشأن الفرق
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.للغایةتلك المحددة، وھو فرق شاسع

ھذا الوضع؟من أین یمكن أن نبدأ للتخفیف من•
الحریة الذي إسبانیا الیوم أنھ یوجد بھا جیلثقافي مشترك، فالمیزة التي لدىأعتقد أنھ یجب تأسیس فضاء

بلدیناوھو الجیل الذي یستوعب أن ثقافتيلدیمقراطي ووفاة فرانكوابعد االنتقال ، أي1975ة نولد بعد س
فإن تمكنا من تحقیق ھذاوإذاوالعالقات. ط المغرب أن یقتنع بوجود ھذه الروابلھما موروث مشترك، وعلى

0.3%ب سوىرغفإسبانیا ال تستثمر في الماالقتصادي ستكون كبیرة للغایة،الفرص التي ستفتح في المجال
ضمن د العالم. فمنطقة أمریكا الالتینیة توجحجم استثماراتھا الخارجیة فيار دوالر وھویلم41من مجموع

.تدعو للتأمل والتفكیرقضیةإنھاال یمكن إدماج المغرب كذلك؟ اإلطار الثقافي اإلسباني، ولماذا

ق؟ئاالختالفات الدینیة ھل ھي عا•
 داحوار جلفتحميبفضل العمل الیوالثقافيتجاوز العراقیل الناتجة عن الثقلدا، یمكنجلیست بالصعبة.

اكل تاریخیة؟شلكن ھناك م•
أھمیة كبیرة ألنھيھذا المشكل یكتسسبتة وملیلیة، فبالنسبة لنا في المغرببطبیعة الحال، ھناك مثال مشكل

برغماتیة یجب معالجتھا بوطنیةوتاریخیة د مفارقةفاستعمار المدینتین یعلوطنیة الترابیة،ایتعلق بالوحدة 
.الطویلوأعتقد أن الحل سیكون على المدىومرتبطة بأوربا الغد،ةوذكی

سبتة فاإلسباني فتح ملالرأي العامن قا لكي یقبل جزء مئیشكل عارب أالغضعف الدیمقراطیة في الم•
وملیلیة؟
المشكلإیجاد حلول لھذا أن ال نبدأ في التفكیر ومباشرةال یعنيإذا لم تكن الشروط متوفرة، فھذا.

االستفادة منھا كما یجب واسبانیا كحارسین لمضیق جبل طارق ال تتمربغبین الماإلستراتیجیةالعالقات •
لماذا؟
 تتجاوز العالقات الثنائیة، فالحلفالبلدین یجب تأطیرھا ضمن أفق أوسعبیناإلستراتیجیةالعالقات
وھذا یعني استقرار المنطقة حسبططاتھ المستقبلیة،خوالجزائر ضمن مربغرغب في إشراك المیطلسي األ

وربا، أأكثر في عالقاتھا مع تكون لھا میزةيتدعم ھذه الشراكة لكرؤیة واشنطن. كما أن الوالیات المتحدة
سیسھل العالقات بین ، ألن ذلكيرب والحلف األطلسغبین المإسبانیا لھا مصلحة في دعم الشراكةوأعتقد أن

.البلدین

رب، ھل تعتقد ذلك؟غكل نموذجا للمشتیقول البعض إن الملكیة اإلسبانیة•
األنظمة الملكیة، فمسلسل إرساءن كیفیة استمرارأمثاال ومرجعا بشأعتقد أن الملكیة اإلسبانیة تشكل

رائدا، أعتقد أن النموذج الملكي أكثر الملكیة دوراوشاقا ولعبت المؤسسةالدیمقراطیة في إسبانیا كان صعبا
یة عن الملكیة اإلسبانیة بالمغرتحقیقھ. فحدیث الطبقة السیاسیةیرجىف یشكل نموذجا فھو محرك وھدما

ھب أبعد، بالنسبة للمغرب ذنفي الحداثة. وأعتقد الیوم أنھ یجب أنھدفا وبالنسبة للملكیة إشارة لرغبتھایعتبر
.ة والقاطرةآاإلسبانیة تشكل المرالملكیة


