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ما هو مستقبل الدیمقراطیة في العالم العربي؟ ما هي عوائق التحدیث ومستلزماته سیاسیا واجتماعیا 
وثقافیا؟ وما هو تفسیر صعود الحركات اإلسالمیة في العالم العربي؟ عن هذه األسئلة وغیرها یجیب حوار 

ة الدولیة" بنفس تحلیلي یجمع األمیر موالي هشام في العدد األخیر للمجلة الفرنسیة المتخصصة "السیاس
ما بین اإلطار النظري والتجربة العملیة.

األمیر موالي هشام في حوار مع مجلة "بولیتیك أنترناسیونال"

دمقرطة العالم العربي

ترجمة: محمد العفراني

 یوجد في العالم ال”قولك: ھمطوال جاء فیمقاال1995كیف تصف العالم العربي حالیا وقد كتبت سنة
أال “العاما الوضع المخزي یثیر السخط في الرأيذإن ھ،ال دولة حق واحدةويطالعربي نظام واحد دیموقرا

لك؟تتقول بنفس المعاینة، وقد مرت سبع سنوات على مقالتكزلت
ال زالت مكانھ. واألنظمة العربیة المتسلطة ح منزتبداد ال یزال ھوھو ولم یتزحسبالتأكید ألن اال•

المواطنة، وال زال قادة ھذه الدول ینفقون ممارستھا للحكم بناء على مقاییس أخرى غیر مقاییسمستمرة في
وذلك في ظل عالقات ھیمنة ال سیس دولة عصریة ذات جیش و مؤسسات، وبیروقراطیاتتأأمواال من أجل

المفھوم التقلیدي رق بسیط أال وھو كونعائلیة، أو قاعدة قبلیة، أوإثنیة مع فاتزال قائمة إما على قاعدة
الوقت الراھن ال نحن ننتمي إلى الماضي وال نحن نعیش ذلكنھائیا و بالتالي أصبحنا فيللعدالة اختفى

.الحاضر الذي نطمح إلیھ

ما سبب فشل الدیموقراطیة ھذا؟
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في واالعتقادفع إلى التفكیر فھو أمر یدةاألقطار العربییكون ھذا الفشل مسألة مشتركة بین جمیع أن •
العربیة جمیعھا في نفس المرحلة من لیست الدولف-من التعمیم -، ولكن حذار“أمر ثقافي”إلىأن ذلك یعود

بعض الملكیات أصبحت ین الجمھوریة والملكیة مقبوال، ما دامتبالتمییز في ھذه الدول التطور، كما لم یعد
یة بقدر مافالمسألة الثقاالمطاف ال یتعلق بلم العربي. إن األمر في نھایةاالعمن الجمھوریات في أكثر تقدما

تاریخیة واقتصادیة، ضعیفة، لدول و ألسباب ألن القوى الدیموقراطیة في ھذه اسیاسیة ذلك ةقافھو مشكل ث
ھم من أجل القوت الیومي ھو الیبقى النضال . حق في التعلم وفي الصحة والسكنىالتنمیة من بیاوفي غ

في المستقبل والمرء ال یتوفر علىلحالة ھذه التفكیر یمكن وافاالھتمامات األخرى. فكیلطاغي على باقي ا
في كل انفتاح تھدیدا لھا، فال تستطیعالضعیفة ترى األمان؟! واألنظمة العربیة بتمثیلیتھاالحد األدنى من 

.دمقرطة حقیقیةالشروع في 

الملكیات كما ھو صورة والیة رؤسائھا على سفأكثر لتأسیھیأ أكثر تتیالحظ أن الجمھوریات العربیة
.اإلسالم في لیبیایف سوریا، وعدي حسین في العراق وسفي الحال مع بشار األسد

وھذه مفارقة، بمؤسسة سبقم. العشیرة والقبیلة التي تحتمي لتدولیة ابن خلدون، عق“عصبیة”إنھا•
عائلتھ الملكیة، غیر أن صة، تعود مجددا. كل یخلق ملكیتھ الخاھي ا. ولكنھا ھاھؤالء القادة أن حاربوھلجمیع 

األنظمة یجعل من االنفتاح ھذه التوازن اإلثني الذي تستند علیھا ألن مشكوك فیھ جد“الترتیبات”مستقبل ھذه
اوتبرر جھودھستمرفي حاجة إلى نوع / قدر من التوتر حتى تھذه األنظمة الحقیقي أمرا إشكالیا. والواقع أن

ضغط قوي جدا یكون سببا في قطیعة متعددة األوجھ. ثم إنفي نفس الوقت، إال أن علیھا أن تتجنب حدوث
في سبیل وجود التنمیة والنمو وفي تدبیر یشكل إكراھا“زنات االقتصادیةاالتو”الحاجة إلى المحافظة على 

للمرء معھ أن یتصور أنھا ستعید یما بینھا حدا ال یمكننظمة تعاني من قوى بلغ التناقض فألاالعولمة. وھذه
ترتیب إحداث والیة فت انفتاحا اقتصادیا نسبیا، من الصعبرفي بلدان، كمصر، عإنتاج ذاتھا مجددا. ویبدو أن

.الخالفةھذه الحالة، ھي التي یحتكم إلیھا في مسألة فياثیة بل إن القوى السیاسیة، الجیش،ور

دام حركة التمرد ضد ھذه األنظمة المستبدة؟كیف تفسر انع
التسلط في الحكم. وھذا غیر صحیح، فھناك أشكال بكون (شعوب) العالم العربي تقبلتلوحیبدو وكأنك •

في كل مكان في المنطقة حركات الدفاع عن المقاومة، والحركة اإلسالمیة إحداھا ولیست الوحیدة، إذ نجدمن
األنظمة المتسلطة، إال أنھ إذا افة مستقلة، ومجموعات تعارض كل بطریقتھ ھذهجانب صححقوق اإلنسان إلى

الالتینیة أو رفتھ أمریكاعییر فإنھ یبقى في العالم العربي متخلفا عما غالتیدفع نحو“المجتمع المدني”كان 
.قیةربعض بلدان أوربا الش

رق األوسط أشد تبعیة لكبیر كما في الشالمغرب افيوھية بالنخعجز ا ھذلك التخلف متعددة منبابسوأ
اقبتھا. ومن ثم كان البد منالعدد استطاع مرل الحكم بنخبة محدودةغإشت. ففي العھد االستعماري ولةدلل

رب منھكةغش، والنخبة في المو جیإدارةتأسیس الل من ذلك الوضع المنغلق فتمالخروج بعد االستق
وح التضحیة في التطوع في الممارسة ورالوطنیة تفضل یولوجیاتإلیدا“شكلتھا”وقد وضعیفة. كما أنھا 

تفكیره حرا ومستقال (في ماعة بدال من أن یكون مواطناعلیھ أن یخضع للج، وبذلك نجد أنفسنا أمام فردالعمل
.ي تنتجھا الدولةاألفكار التإنتاج نفس المیكانزمات ونفسالنخبة تعید أصبحت ھذه)، وتصرفھ
لى عالبترول قتصادي الناجم عن منةاالوميء، حیث ساعد النشالبعضفي الخلیج یختلفالوضع أن إال

عمیق المحافظة. وھي: أيبین ھذه النخبة وبین مجتمعمنھكة، إال أن ھناك تفاوتا كبیراإبراز نخبة غیر
وبالوالیات المتحدة. بالغربیین قة الصلةوثیالبالد أو ھيفسھا على ثرواتنتستحوذ لھیراالنخبة في نظر الجم

.اإلسالمیةیساھم في إنعاش نوع من الثقافة“الھجوم”ھذا)وفي عالم بال حدود (إقلیمیة

فال أمل إذا أن تنتج ھذه النخبة زعیما بدیال؟
االنتظار جیال لیحدث ذلك، ولكي نتقدم نحن في حاجة ھناك نخبة جدیدة تتشكل إنما علینا في اعتقادي•

حقیقیة، ومراكز فنیة وقوى خالقة لیس ل مستقلة، وإلى قیام سوقاكز بحث ووسائل اتصإقامة مراإلى
.األمورالمجتمع. إن التنمیة االقتصادیة الحقة وحدھا تتیح تطورمصدرھا الدولة بل
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حظوظین لماالقتصادي حكرا على كمشة من ااألنظمة العربیة تشترك في كونھا تجعل التنمیة والنشاط
ما؟ئقا“النموذج”فإلى متى سیظل ھذا مجموعھا،ك الساكنة فيمقصیة بذل

وإنما یتمثل باألحرى في االنحدار التدریجي ، إن الخطر األكبر ال یتمثل بالضرورة في قیام حركة تمرد•
المستوى الذي یعرفھ الصومال حالیا. للتنمیة ستزداد ھزالة یوما عن یوم إلى أن نجد أنفسنا فينحو مؤشرات

عندما ینفلت الحكم العربيمتشائمین قدریین، فھناك مسارات یجب اكتشافھا وفي بلدناي أن ال نكونغینبولكن
وبأي ثمن. ولھذا یطیر منھ، أنھ ضاع منھ وإلى األبد، وھذا ما یفسر تعلقھ بھمن ید قائد فإنھ یدرك، وقد تركھ
.يءشلحكمة كل امنھ من ضاعتینبغي أن نعمل على أن ال یخسر

اللحظات من تاریخنا التي كان للشورى فیھا، نحن المسلمین أن نقف مجددا على تلكاأنا أقول: علینو
لعالم ااألساسیة أال وھو: األنظمة في مبادئ الدیموقراطیة، وینبغي أن نتذكر أحد المعطیاتدور إعالء بعض

یقوم فیھ األمیر بدورذج للخالفةة إنتاج نمودالملكیة منھا أو الجمھوریة تحاول إعاالعربي الراھن سواء
ھذه أن األمة تخضع في سیرھا لمستلزمات القانون. وإذا یجب والحالةالمحافظ على األمة ویؤكد على أن تلك

أنا مشتركا. وستقبالمالحاضر وكذا الكیفیة التي سنبني بھا نتخیل مجددا ما یمكن لألمة أن تعنیھ في الوقت
لھي اتقدمیا، إن اإلسالم وحي ولكنني، أرى أنھ ینبغي تأویلھ تأویال “لیبراليماإلسال”ن یزعمون بأن ملست م

.بالنسبة إلیھ أساسیة وأمرھا ال یقوم بالضرورة على بالقھروالسلطة
ى ومجھوداتنا على المستتتضافرالمھم أن كما ینبغي أن نعید النظر في عالقتنا بالغرب ومن

تدارك الھنات الحاصلة في مل علىعالعفو الدولیة وغیرھا من المنظمات تننسى أن منظمة الدیموقراطي كما ال
فیھ. نعم، إن ھذا یجب على تفكیرنا نحن بمالھ من خصوصیات أن یساھممجاالت حقوق اإلنسان عندنا. كل

.القیمعلیھ أن یبدع لنفسھ نماذج لتصریف ھذه العربي في حاجة إلى استیراد قیم، إنمامالعال

تكون البدایة؟ومن أین
المقصود بھا أوال البحث عن تحقیق العدالة فإذا علینا أن نتساءل ماذا تعني الدیموقراطیة، فإذا كان•

.السیاسة مثالونبحث عن وسائل نحقق بھا ھذه العدالة في مجالي االقتصادینبغي أن

ضروري؟ییره أمرغییر العالم العربي؟ وھل تغأال تعتقد أنھ ینبغي ت
ذلك إلقاء نظرة على المعطیات االقتصادیة االنحطاط أمر محقق إذا لم نتغیر...یكفي حتى نتأكد من•

بالتأكید شيء ما لیس على ما أرقام الھجرة وكذا المرتبة التي نحتلھا بین الدول. ھناكوعلى،جتماعیةالوا
.فیھواسعا الجمیع مطالب بالمساھمة یرام ولھذا علینا أن نفتح نقاشا

11ث فھل ظھور أسامة بن الدن وأحدا. مر على إقامة الجمھوریة اإلسالمیة ما یزید على عشرین سنة
ییرا إسالمیا؟غاإلسالمي سیكون بالضرورة ت-العربيییر في العالمغشتنبر یعني أن الت

نتفاضة ظالمة، ھذا فضال عن كون جذور ھذه االالحركة اإلسالمیة إنما ھي انتفاضة ضد أنظمة اعتبرت•
أخرى شبھ حداثیة، مستنسخة عن أھمھا فشل اإلیدیولوجیا القومیة إلى جانب فشل مقارباتسیاسیة من

اتخذت عبر التاریخ ھذه الحركة اإلسالمیة ثقافیة فالحركات المناھضة للحكمرب. كما أن عوامل قیامغال
ھي التوحید فقد أصبحت الغایة الیومالماضي ھو الرغبة في نشر اإلسالمي شكال دینیا، وإذا كان الحافز في

، تطمح ھذه الحركة في استرجاع عظمتھ، Utopieعیار مضمونھ بطبیعة الحال إیتوبیاماإلسالم كضفر
اإلیرانیة والتي وصل مدھا حدوده القصوى فأنا أعتقد أن الحركة اإلسالمیة كما عرفناھا مع الثورةومھما یكن
“عرضة”بعد، وھناك طبعا دول أكثر یدا، نعم، الموجة لم تنحسر نھائیاائریة تعرف جررا أكزالجمع األزمة

.غیرھا من الدولة إسالمیة منضالنتفا

وأنت بماذا تفسر ھذا التراجع؟
یارا بدیال خمصداقیة لم تكن قادرة على أن تصبح ذاتإستراتیجیةإن الحركة اإلسالمیة بافتقارھا إلى •

انزال شعوب المنطقة أصبحت تربط افة إلى كونضأن تحل مكانھا، ھذا إضلمفروالتي كان من التلك األنظمة
أصبح لھ دور ائر الذيجزممارسة العنف ....وقد أتاح مثال ما یجري في التلك الحركة بأشكال منتقا
قات؟الالوقوع في ھذا النوع من اإلنزاعة طرح المشكل التالي: كیف نحتج دونزالف
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، نعم إن اإلسالم رسالة واحدة “األممیة اإلسالمیة”موحدة، نوع منكة ھا إلى حررك سعیدكما أصبحنا ن
وباألماكن المقدسة تختلف من إقلیم إلى بالرسول وبالنصوصنتقبل التقسیم إال أن عالقة المسلمیشاملة وال

.آلخرخر إن لم یكن من بلدآ
ولى وانتھى العھد الذي كانت فیھ الوالیاتقدالحركة اإلسالمیة فالدول العظمى تجاه“لحیاد”أما بالنسبة 

احتجاج تفاجئ مجددا بحركةاإلسالمیة وذلك حتى اللحركةاالطرف عن غض ة، تیاإلسالمالمتحدة، بعد الثورة
األنظمة أصبح الیوماالحتراس من ھذهلم نقل إنالثقة فاسدة وعتیقة. إن عدمأنظمةضد -إسالميثوب-في

ن مختلف حدة یجعوإن كان ھذا الترا. قوي للحركة اإلسالمیةحان أفولجالقول برإلىفعیدا ذشامال. كل ھ
.العامةدبیر الشؤون تفيأشرك اإلسالمیون بھا التيالدول يو مثال أقوى فھر: فخآلمكان 

شتنبر؟11ث أال یدحض تحلیلك ھذا قوة تنظیم القاعدة وأحدا
إن حركة ابن الدن تختلف اختالفا شدیدا عما: إسالمیة دولیةدید في ھذه المسألة ھو ظھور حركة جال•

إقامة دولة. بل الھدف ھو ذلك ألن الھدف عند ابن الدن لیس إصالح دولة إسالمیة ما أوعرفناه حتى اآلن،
ر آخھناك شيء مثیة. ضالقوى المعادیة لإلسالم أینما وجدت على الكرة األرما یعتبرهضدشاملة بإعالن حر

رادیكالیا على والتي تعرف تسییساااإلسالمیة التي تشكلت في أوربموعاتجانتباھي أال وھو تلك المیثیر 
بفروعھ یم القاعدةظیا إسالمیة. ویذكر تنجیعتبر وحده إیدیولوإیدیولوجیانالطریقة الغربیة وما تتبناه م

ود حركات جكتعبیر عن عدم وینینیةللما قبل ااألوربیة بتلك الحركات الفوضویة التي عرفتھا روسیا
الل السبعینات من مثل األلویة خدیكالیة التي عرفتراماعات الجیذكر تنظیم ھذه الفروع بتلك الاجتماعیة، كما

المسلمون”منظمة من“التبشیري”ھھا جبتوبیمات القاعدة تقترظالمباشر. وتنالحمراء، أو جماعة العمل
المدن في-یتجھ عملھم إلى إعادة األمن إلى أحیاء الضواحيبالشباي كون أولئكفل ثمع فارق یتم“السود

.أمل مطلقةیبةخه األحیاء حالة ذن ھاالذین یعیشون من سكاألمل إلى أولئكضفیعیدون بع-األمریكیة 
القاعدة، على عكس اإلسالمیین اآلخرین، لمتنظیم“مناضلي”المرء أن أغلب ومن المھم جدا أن یالحظ

وإنما تم ذلك بعد) كانوا في بالدھم األصلیة (قبل أن یھاجرواتھم ال في فترة شبابھم وال عندماتتم أسلم
التحاقھم بأفغانستان واالستثناء الوحیدوقبلجھامبورضواحي لندن، ونیوجیرزي أو ادرتھم لھا وفي أحیاءمغ

.إشكالیة إسالمیة جدیدةماوالباكستانیین یؤكد جیدا على أننا أملھذا المخطط یتمثل في السعودیین
ھذه الحركة اإلسالمیة القادرة على تحقیق عمل مدھش تستطیع وتتلخص المسألة في معرفة ما إذا كانت

تحقیقھ یداعینحدر منھا مناضلوھا، إن األمر حتى اآلن ال یزال بالتيتلك البلدان فيشعبیة ما أن تلتحم بقاعدة
.وإن حدث فإن الصدمة ستكون ھائلة

شرعیتھ، یعبر عن طموحات الرأي العام العربي؟ھل خطاب ابن الدن، مھما كانت درجة
الیومیة ضئیلة ثاره على الحیاةآإال أن مشروعا مجردا وھناك تجاوب معھ على مستوى معین،•

وقد أدرك زعیما الحركة“مسرح العملیات”-ھذا المشروع - كاف لتحریك الناس. إذ ینقصغیراالحتمال
أن تمثیلیة اإلسالم لم تعد حكرا علیھما فھناك إلسالمیة أقصد عبد السالم یاسین بالمغرب والغنوشي بتونسا

یعرفان أنھما مدعوان -الزعیمان أي ھذان-یستطیعون ادعاء ذلك كالتنظیمات الصوفیة، وھمافاعلون آخرون
ینالدیموقراطیشابھا لمكان المسیحییناللعبة السیاسیة لیحتال فیھا مكانا مالقریب للدخول فيعلى المدى

عیة األكثر تماالجاین عن تلك الفئاتعفي ھذه الحالة، مداففیصبحان،Bavièreاألكثر رادیكالیة كمسیحي 
ا.شرسة جدیة اقتصادیة أو ثقافلمة لعوةاآلثار الضارالحد من تلك والن بحركتھما، افقرا، فیح

 إسالمي؟-العرب لم شبھ أسطوریة في العایةالدن أن یصبح شخصابن وكیف استطاع
المكون) جاه (انزالق دیني ما في اتع الدن یكشف عن وقوبن نمى حول شخص اي إن المعتقد الذ•

أتى ى الكتاب. خذ مثال: موست نجدھا في جمیع دیانالة والبحث عن منقذ، مسأسي. والمتخیل السیالثقافي ا
یة في اإلسالم فالمھدوما فكرة األلفیة، أ“الجدیدھد الع”ا نجد فيبینمیة الیھودي من العبودعب لتحریر الش

مة وجیوش منھزلم، وظ،عنجھیة البشرقرا (ھقلیصلح وضعا متي تقول بعودة المھدي أقرب إلى ھذا. وھي الت
سلمین قد لملعرب أو اایاسیین المعاصرین سالأوكلت لصالح الدین ھذه المھمة، بل حتىقد وكوارث طبیعیة) و

أو صدام حسین لك ي سلك نفس التصرف دون إعالنھ عن ذلذامینيخلتوتر، كالا ابوا بدورھم على ھذضر
من ھذا التراث، وبما أن العالم العربي لم یمنحه، ذلحالة ھاأسامة بن الدن، وذاوإ.ي ما فتئ یوحي بذلكذال
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المدى القریب فيتمل أن ال نحید ندیال، أو خوان كارلوس، فمن المحاحتى اآلن قائدا من طینة نیلسون میفرز
.عن ھذه الترسیمة

الطریقة، فما األفضل في نظرك، دمج ھذه سجمیعھا الحركة اإلسالمیة بنف“تدبر”ل المنطقة ال وإن د
؟عھامالحركة في اللعبة السیاسیة أم ق

في ھذا ةج مھمنتائبیا تحققتسدمجھا، وفى تركیا حیث االنتخابات حرة نفيلقد نجح األردن نسبیا •
تلك لخطوط الحمراء، إال لما تجاوز اإلسالمیونالیة والذي یحددللكماالجیش، الضامن لباب. ولم یتدخلا

فولى وجھھ قبل المشرق أن یتخذ من التراث العثماني مرجعیة للبالدالخطوط، وخصوصا عندما أراد أربكان
إدماج اإلسالمیین في اللعبة السیاسیة، وأنا، من تبینإلى اإلتحاد األوروبي وھذه تجربةوأكثر منھ إلى الغرب

.ذلكجھتي أؤید

 ؟یینطیة مع غیر الدیموقراطالدیموقرا-ة ممارس–وھل یمكن
لدیموقراطیة ارسة ارب شرعتم قي ممغي الفتمنطیین، وأات بدون دیموقراطیاة بالدیموقرئطقة ملینالم•

أ من زءا ال یتجزجافصاعدعتقد أن اإلسالمیین سیصبحون من اآلنطیا. أالدیكم دیموقرقبل أن یصبح الكل
في االختالفالمي) وبحسبسإ- لعالم العرب الدول في (ابحسب مستویات لسیاسي وإن تفاوت ذلكاالمشھد 

الخوف وفي اإلسالمیین ألنھم یثیرونوممارستھ، أو في إقصاءطيالنظام الدیموقرالدول اتبني ھذه سرعة
.ھینبغي ارتكابھذا خطأ ال

مصداقیة؟معارضة وحیدة ذاتأنھم غالبا ما یتقدمون كقوةالھزیمة باإلسالمیین والحالیف یمكن إیقاعك
وروا طومتداخلة فیما بینھا: لقدوذلك ألسباب عدیدةفي تقدم وھم بھذه الصفة،بقى اإلسالمیونیس•

صریح یتجاوب ومطلبویتوفرون على خطابةوأقاموا أنشطة اجتماعیالتضامن بین الناسشبكات من
مؤسسات شرعیة زائدالحاصل وكذا انعداموالفراغ السیاسيالصعوبات االقتصادیةاجتماعي قوي جدا. إن

تعتبر األمور جمیعھا القائمة وبالغرب، ھذهالمجتمع یلحقھا باألنظمةصداقیتھا حتى أصبحموجود نخبة فقدت
كذلك ما دام العالم العربي یفتقر إلى اإلسالمیونوعلیھ سیبقى.ى تلك الحركةمنخرطین إلجیدة لجلبلعوام

.حقیقیةدمقرطة
- أقول ھذا وأكرره-كانت وراء ظھور الحركة اإلسالمیة، ھناك ثم إلى جانب ھذه المشاكل البنیویة التي

الجمعة، لخاصة، وعبر خطبنیة والبیوت اآالقرعوامل ثقافیة: في المساجد ترفع االحتجاجات، ومن المدارس
ومنھا باألساس الصدمات الثقافیة لعولمةاثار آبعض القواعد األخالقیة. أضف إلى تلك المشاكل وفي خالل

س اقیال، والنثإسالمي)، فكل ھذا یشكل حمال-(العالم العرب األمة في-الدولة المترتبة عنھا مع تراجع
تھ. أما في العالماأوربا الناس أوربیون وإقلیمیون في الوقت ذيالبلدان. فهیبحثون عن ھویة جدیدة في ھذ

.تسییس ھذا الوضعه نحواالعربي فھناك انكفاء على الذات اإلسالمیة. وھناك اتج

في الحكم مھما كلفھا ذلك من ء أو البقاملزمة باالختیار بین الذھاب-والحالة ھذه -ة األنظمة العربیوإذا
تكررة ضدھا؟قمع للثورات الم

للحفاظ ل االنتفاضات تجر بدورھا إلى ردود فعفعال المشاكل المتراكمة تؤدي إلى قیام ثورات. وھذه•
.مفرغةتتمثل في المزید من االنغالق والقمع واإلستیالب. وھذه حلقة. على الذات

وكیف الخروج منھا؟
حظوظ أفضل، ذلك ألنھا ال تعیش حالةذات–والحالة ھذه -األنظمة الملكیة ونمن المفارقة أن تك•

إقامة مؤسسات دیموقراطیةفھي تتمتع بعمق تاریخي وثقافي ضروري یتیح لھا إمكانیة: إفالس في شرعیتھا
العالم العربي أن اعتراض علیھا. إنھا سخریة القدر. إذ في الوقت الذي كان علىوأن تمارس التحكیم دون

االئكیة بعض األنظمة الملكیة فیھ مفضال إقامة نظام الجمھوریاتم إسقاطیشرع في دمقرطة مؤسساتھ لما ت
خالف ذلك: ھا ھي الحركات اإلسالمیة والقوةالقائمة على القومیة ثم البعثیة، نجد األمور تتطور على

.األنظمة التقلیدیة أي الملكیاتى دمجھا في اللعبة السیاسیة ھي تحدیداعلالوحیدة القادرة السیاسیة
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؟اإلسالمیینتجنب وقوع أزمة حادة مع األوفر حظا فيالمغرب من البلدانال یعتبرأ
رب سوف لن ینجم عن قدرة ھذاغاألزمة، إال أن حدوثھا في المھذه إن المغرب لیس محصنا ضد مثل •

لمؤسساتیة. ثم سیكون سببھا اإلصرار على اإلعاقة االبلد على دمج اإلسالمیین أو عدم قدرتھ على ذلك، وإنما
قد قلصنا من حدة المخاطر، بل یجب أقول، لیس بإدخال اإلسالمیین في اللعبة السیاسیة فقط نكونمرة أخرى

. دمقرطة حقیقیةكذلك الشروع في تأسیس
رتھا تلك القضایا العاطفیة الكبرى من اوراء إثوفي الوقت الراھن إن المشاكل األكثر جدیة یمكن أن یكون

كالمطلب البربري بالجزائر. وال أسقط ثقافي-الفلسطینیة، أو مثل االنتفاضات ذات طابع سیاسيمثل القضیة
المغرب.قیام فتنة حضریة مثل ما سبق وعرفناه فيإمكانیة

؟إسالمي–العرب كیف تنظر إلى الصراع بفلسطین في العالم
العربیة وتبلور ألنظمةارعیة عن على اعتبار أنھا تنزع الشإن القضیة الفلسطینیة مشكلة عویصة•

.جمیع دول المنطقةحولھا انتفاضة كامنة في
عن فكرة إسرائیل الكبرى شارون، ولم یتقدم حزب اللیكود الذي لم یتخلاإلسرائیلیون یساندون سیاسة

فلسطینیة مستقلة أم ال؟ وفي حزب العمل الالمستقبل: فھل ھناك تفكیر في إقامة دولةبمشروع حول
مما یجر إلى ینبغي أوال بناء الثقة بین الطرفین وھذا وذاكنھم یزعمون أنھكترضون على قیام الدولة ولیع

اإلسرائیلي بأن السالم یتطلب الحزبین معا لم یعرفا كیف یقنعان الشعبدة ....والواقع أنیجدانفجارات
ن جھتھ ال یقبل بتفكیك ثم إن شارون م. تتعلق أساسا بمسألتي القدس وحق العودةتضحیات كبیرة

بالجماھیر الفلسطینیة إلى للفصل بین الشعبین: الفلسطیني واإلسرائیلي، وللدفعط المستوطنات كما یخط
الوقت وھو مجرد والمؤتمر الدولي الذي یقترحھ األمریكیون إنما بھدف ربح. لعربیةاالھجرة نحو الدول 

العربیة، ضد العراق. وھذا وضع ال تحتملھ األنظمةتوافق عربي ورائھا األمریكیون علىخدعة یحصل من
.“تصادم الحضارات”ویضفي مصداقیة على أطروحة 

وأحیانا في تظاھرات تعرضت لقمع عنیف. العربي عن تضامنھ مع الشعب الفلسطیني“لشارعا”لقد عبر
ربیة؟لى استقرار األنظمة الععالشرق األوسط یشكل خطرا محققا فھل استمرار الحرب في

وھم، أما اآلن /لیس إال أسطورة “العربيالشارع”قبل خمس سنوات كان في إمكاني أن أؤكد أن •
إن خطر عدم االستقرار . ق أوسلو، ھا نحن نجد أنفسنا نعود إلى نقطة البدایةامن اتفوبعد عشر سنوات

“الشارع”ة دائمة بینھا وبینعاجزة عن التحرك. وتساھم في إحداث ھومادامت األنظمة العربیة تبدوموجود
“الشارع”بین منع والمتحدة، إن لم یكن إرضاء الغرب، بتذبذبھا في المواقف بین رغبتھا في إرضاء الوالیات

.التململ أكثرمن

وھل تستطیع الدول العربیة استعمال سالح البترول؟
الح سمصالحھ، فضال عن كون ومتباینةال أعتقد ذلك، ألن العالم العربي منقسم جدا على نفسھ،•

فیستحیل استعمالھ وذلك عكس ما سالح قوي جدا إذ ستكون عواقب استعمالھ ال تحصىالبترول ضعیفا. ألنھ
الوالیات المتحدة، وھي لتحرك، لما رأوا أنایریح األنظمة العربیة احتمائھم بعدم حدث في السبعینیات، ومما

.یاز وبدون موضوعیةحالنزاع، تتعامل بانيفالطرف الثالث المفترض أن یكون حكما
إلسرائیل وبین العمل على استقرار منطقة تعتبر وعلى الوالیات المتحدة أن تحسم بین مساندتھا العمیاء

ن حدة تبعیتھا لھذه المنطقة مالتخفیف بالنسبة لمسألة التزود بالبترول، وتحاول واشنطن ھذه األیامأساسیة
التوجھ یتمثل ھذال في كالمشفنجدھا توجھ، اھتماما نحو بترول بحر قزوین والقوقاز. إال أنفي مجال الطاقة

بھذه المنطقة، بنیة من األنابیب وكذا تأمین استقرارا ألنظمةإقامةیستلزم في كون تعدد مصادر الطاقة ھذا
الراھن. وعلیھ یبقى أبعد من أن تكون متوفرة في الوقتوحیاد روسیا. والحال أن مجموع ھذه الشروط

.فاف حولھ للتزود بالطاقةلتاالاألوسط بالنسبة للغرب المصدر الوحید األصلح وال یمكن إالالشرق
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ویثیر ردود فعل ذات صلة بالھویة. أال أصبح مستفزاطیبدو أن تنامي خطورة الوضع في الشرق األوس
اإلسالمي؟رب والعالمغالھوة بین الیكون من شأن ھذا الوضع تعمیق

خوفا أن تلزم إسرائیل باحترام-نجد، أمریكاالمفارقة أن نجد شارون ینجح حیث فشل ابن الدن، كما•
یعرف ھذه األیام“دام الحضاراتص”انستان. إنغتفشل ھنا في الوقت الذي نجحت فیھ بأف-الدولیة الشرعیة

العجیب یتوفر على عدد “الصدام”ح ذلك شيء مختزال وقد أصبنحو الجھة الغربیة كما أصبح كل“تحرك”
خطاب اإلسالمیین ومع الحنین إلى عظمةألنھ یتجاوب معلكاستعمالھ في المنطقة، ذمن المتنافسین في

شيء إلى اإلرھاب مما لكلقضایا) كذلك، فیتم إرجاع االتعامل مع (فيالتبسیط رأمریكا ینتشياإلسالم، وف
ھذا المنظور تقدیم اإلسالم والمنطقة العربیة من خاللعلى السطح، فیتمتطفوالقدیمة إلى أن األفكاربیدفع

والنتیجة أننا وجدنا.عزمي بدرجة أقلالمستمرة على برنارد لویس وعلى فؤادوھنا أشیر إلى تلك اإلحاالت
مة المركزشتنبر(؟) إن مدى صد11وسعنا لنتجنب فيبدلنا كل ما حتى أننا“دام الحضاراتص”أنفسنا أمام 

باإلسالم ت تلك ال عالقة لھایاالعملاإلعالن بأنفيون موالمسلالتحكم فیھا نسبیا واتفق العربلتجاري تما
المتحدة على تدبیر ھذه القضایا تعود مجددا والسبب عجز الوالیاتن ھاھيآلفوسمت بأنھا أعمال وحشیة. وا

.األزمة في الشرق األوسط

یمكن اختزال ھذه الحرب في م حرب من نوع جدید. فھلاربیین أمغالشتنبر وضعت 11ثأحدا
الصراع ضد اإلرھاب؟

على كل لسان حتى أصبح حجة یستعملھا منذ وقوع تلك األحداث و شعار مناھضة اإلرھاب یتردد•
لمدلول اإلرھاب، ھا ھي الھند ترفعھ في وجھ باكستان وإسرائیل ضد الفلسطینیین، الجمیع دون تحدید

نمیز بین كانت أسالیب اإلرھاب معروفة فماذا نعرف عن أسبابھ؟ وكیفأنھ، إذاروسیا ضد الشیشان. غیرو
ابا أصولیا مستبدا وعنیفا یزدھر،سمع ھذه األیام خطنقضیة مشروعة وأخرى غیر مشروعة؟ وقد أصبحنا

.طویر المجتمعاتالعمل من أجل تیسعى إلى إقصاء كل نقاش سیاسي حول الواقع وحول كیفیةخطابا
وعلى إحداث تراجع عن (بعض المكتسبات) وتعمل ھذه المقدمات ضد اإلرھاب على تشویھ السیاسة

الحركة الدیموقراطیة ھاھي التي كانت متھمة بقضیة أنور إبراھیم وبقمعیاكثیرة: مالیزواألمثلة على ذلك
عن سوھارتوندونیسیا الذي طردخر كأآأصبحت في وضع أحسن من بلد واشنطن الیوم تخطب ودھا حتى

استجاب لجمیع قرارات األمم المتحدة الصادرة في حقھ. وفيالحكم ومنح االستقالل لتیمور الشرقیة. كما
فصاعدا، لیس بناء على مدى تقدم ھذه األنظمة نآلالعالم العربي سیصبح الحكم على األنظمة العربیة، من ا

الیتھا في ممارسة ھذا عاإلرھاب وفى مدى انخراطھا في الصراع ضدالدیموقراطي وإنما بناء علفي المجال
مراجعة البرامج التعلیمیة التحول یذھب أبعد من مجرد تعاون بین الشرطة لیشمل، وھذاقلیمھاإالصراع في 

.وجودا أمریكیا لمطاردة اإلرھابیینكما یبرر في بعض البلدان كالیمن
نتبین أخیرا أن األمن ال یمكن تحقیقھ إال بتشجیع مع الوقت حتىأتمنى أن یمحى من األذھان ھذا الھوس

إلىخطیرة في العالم العربي، الوالیات المتحدة، مجتمعاتنا، وقد یدفع ما یحدث من اضطراباتالتطور في
معاملتھافي إسرائیل كذلك ...وإسرائیل، إذا ما استثنیناتغییروإحداثالمنطقة جعة حساباتھا فيمرا

نجده في أي بلد عربي: وینبغي مراقبة حركات الرفض عنطینیین، بلد دیموقراطي وھو األمر الذي الللفلس
.تیاطیي الجیش ،،،حقرب: من مثل المؤرخین الجدد وا

؟العربيما ھي عواقب تدخل الوالیات المتحدة في العراق على العالم
ن لیكرس التفوق األمریكي. وال تشعر انستاغأفبعد حرب الخلیج وحرب كوسوفو، جاء التدخل في•

في العالم على ھواھا. إال أن تتصرفإمبراطوریةكقوة كبأیة عقدة عندما تجد نفسھا تسلالوالیات المتحدة
المتحدة نفسھا وھي یصطدم بقوة لیس عبر العالم فقط وإنما من داخل الوالیاتالمشروع اإلمبراطوري قدھذا

.تسامحالبلد الذي تأسس على قیم ال
رھینة توازن من الرعب مثلھا مثل الباكستان وریثما یحدث ذلك فإن الوالیات المتحدة لن تقبل أن تصبح

إقلیمیة بالبترول إلى مواجھة أیة قوةالوالیات المتحدة إلى التزودةجحاعوستدفن.یو الصوالھند أو طایوان
.ةالمطلقإلى استعمال قوتھا العسكریةقد تمنعھا من اللجوء

القدرات العراقیة فرطة، من الضروري تحییدلمالتتمكن من ممارسة ھذه القوةوترى الوالیات المتحدة،
تحاول الوالیات المتحدة ومنحاز وقاتل.، وعندماھذا على أنھ تدخل ظالماإلیرانیة. وسینظر إلى تدخلھاوكذا
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االقتصادیة وإلقرارع للتنمیةمشروع واستدخلھا ھذا إنما ھو ضمنالناس على االعتقاد بأنحمل
بقى إذا مغامرة كبیرةیشعوب المنطقة. كل ھذاستنجح في إقناعفي كون ھذه الحجةالدیموقراطیة فأنا أشك
من نوع سیصبح قضیة حركاتقضیة الدول بلاإلمبراطوریة لن یبقىالعسكري معخصوصا وأن الصراع

.بكولومبیاالقاعدة أوكارتیل المخدرات

رب غالمءبناسیا تجمعات كبرى نجدآوأمریكا الالتینیة وجزئیاا ل من أوربكسس تؤالوقت الذيفي
فیما یبدو، لماذا؟الكبیر معطال

رافیاغذه المجموعة منسجمة جھلضرورة منطقیة، وتعد تجیب الكبیر یسأن بناء المغرببدائما نفكر •
بدیھیة، إال أن المالحظ، ودون اعتبار لمسألة ا مسألةوثقافیا وتاریخیا. والتكامل االقتصادي بین أطرافھ

. الصعب التغلب علیھربیة، أن الشعور الوطني في ھذه البلدان حاد جدا ومنغالمالصحراء
السھل التخلص منھا. ومن ھذه األحكام ما یصف ا أن النماذج من األحكام المحنطة والمسبقة لیس منمك

ویستحیل تقریبا إقناع المتنورین منھم بأنھ وعتیقا،“إقطاعیا”ونھ نظاما الجزائریون النظام المغربي بكبھ
رب حیث من الصعب غفي المالموازنات ضروریة فإن األمور في تطور. وتجد نفس المالحظةمھما كانت

.تاریخي“عمق”أمة ال لشيء إال ألنھا ال تتوفر على -دولة وجود من یعتقد بأن الجزائر تشكل
“رب الكبیرغبوابة الم”كون الجزائر تعتبر نفسھا ربة فكرةغامن أذھان عدد من المنتزعتكما یصعب أن 

.البوابةلھذه “جناحین”وتونس ھما في نظرھا مجرد ا المغربمبین

ما العمل؟وإذا
المیكانیزمات /اآللیات الداخلیة في دول المغرب الكبیر، إذ ینبغي قلب المشكل، وأنا لم أعد أعول على•

ھ دولھ، بل أوربا ھي ققبیر لن تحكلارب غالممجمد حتى اآلن ... وأعتقد أن فكرةنشيء في ھذه البلداكل
في ھذا الباب وعلیھا أن لفكرة، وللمجموعات المغاربیة المقیمة بأوربا دور حاسماإبراز التي ستسھم في

أقامت صالت ق نجد تلك المجموعات قداربیة داخل حدودھا المحكمة اإلغالغالمتقوم بھ، إذ بینما تعیش الدول
طریق التحویالت النقدیة كما أن الكیفیة التي یعیش بھاوروابط فیما بینھا إما عبر الزواج المتبادل أو عن

حولثوأنا أتابع باھتمام األبحا“موحد”یمكن أن تكون ذات مفعول الم معاصرعو أوربا دینھم في ممسل
.طارق رمضانستاذاألالموضوع من مثل ما یقوم بھ 

تساھم في ظھور إرادة مغاربیة وجدت، من ینقلھا إلى عین المكان، أنارب، إن ھيجوتستطیع ھذه الت
والجزائریون خالل الخمسینیات. وقد بدأ المغاربةابھذه اإلرادة تحدیداربي موحد أو الدفعغبناء كیان مفي

المنطقة، بینما قسمت الحرب الباردةاحتوت“العربیةالقومیة ”إال أن في التأسیس لمستقبل مشتركونیفكر
الدول نموذج وأخرى إلى المعسكر األمریكي. كما زاد تبني ھذهلالتحاد السوفییتيدولھا إلى دول موالیة

رب الكبیر غقیام المالشوفینیة بین أھلھا المحلیین. وأنا على قناعة بأنالدولة الفرنسیة الممركزة من حدة
ي أن أ(قیامھ، یمكنھ الیوم أن یتحقق بنفس الطریقة التي عرقل بھالقوى) األجنبیة أن عرقلتالذي سبق (ل

.)مھاتلك القوى الخارجیة ھي التي ستدفع إلى قی

ءوالرباط، فھل یمكن، والحالة ھذه، بنارئیسمم العالقات بین الجزاةربیغالءإن النزاع حول الصحرا
النزاع؟ارب الكبیر دون حل لھذغوحدة الم

ئر تعتبر نفسھا لجزاھذا المشكل جانبا مادامت اإنھ لحاجز ذو أھمیة كبرى، وأنا أشك في إمكانیة وضع•
یتعلق األمر بالجیش أساسا، وحتى : ى الطرفیندیة لخلوالنزاع مستمر ألن لھ صلة بالتوازنات الدامعنیة بھ،

.الغربیة قضیة وطنیةبة یعتبرون الصحراءمختلفة لدى الجانبین بما أن المغارولو كان ذلك ألسباب

رئزالجح ارباالنسحاب بینما تقتتھددتقریر المصیر أجل إلى أجل غیر مسمى، واألمم المتحدةءاستفتا
فكیف والحالة ھذه الخروج من ھذا المأزق؟مخططا للتقسیم،سالكوالیيف

لب المغربستحرر من االستعمار الذي حركة الھنا یواجھنا مشكل إقلیمي أججت اإلحساس بھ أوال•
وضعت كال من المغربواألساسیة في أقالیمھ الجنوبیة، ثم الحرب الباردة، ثانیا التيحقوقھ الشرعیة

للتدخل ت ال تملك الشرعیة الدولیةااألمم المتحدة في ھذه القضیة بالذا والجزائر في معسكرین متواجھین، وإذ
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أجل إیجاد حل، ثم حتى وإن توصلنا إلى حل دبلوماسي بالمساعي الحمیدة منفقط بل تعتبر طرفا ثالثا یقوم
.جیدا صعوبة التوصل إلى حلالمشكل ستبقى حاضرة أثاره ولمدة طویلة، وبالتالي تالحظونفإن

شيء؟ ال بالتأكید، إذ یجب أن ال ننسى بأن ، بعدم القیام بأيهفھل علینا أن نعزي النفس، والحالة ھذ
الناس غبنوا لجملة من األسباب اإلنسان تحتل في ھذا النزاع مكانة ھامة، فھناك مجموعة منوقمسألة حق

كما إقلیمھان نفس األمة، فحرمت من االستفادة من موارد ة أخرى معن قبل مجموملخصوص باتاریخیة منھا
كما ال تعیر اھتماماولیس لھا اھتمام بمطامح الساكنة المحلیة، تم إخضاعھا لدولة مركزیة بعیدة عنھا

األیام عن تازمامارت فإننا نغیب الحدیث عن لخروقات حقوق اإلنسان الممارسة علیھا، وإذا كنا نتحدث ھذه
.الصحراویینالمفقودینمئات

وما ھو الحل الممكن تصوره؟
أقتصر ھنا یرجع إلیھا أمر إدارة ھذا النقاش وسربیة التيغلیس لي نیة التدخل في الدبلوماسیة الم•

إعمال الخیال السیاسي واألخالقي، وقد المشاكل معقدة كلما حثنا ذلك على مرید منتبأنھ كلما بدالتذكیرى عل
اري شالمجلس الملكي االست”لمعالجة ھذا الوضع أذكر باألساس تلك الرغبة في إحیاءمجھودات كثیرةبذلت

.من مواطني المنطقةینتخب أعضاؤه“لقضایا الصحراء

 ییر في المغرب، فھل االنتخاباتغالتماال عریضة فيآ1999یف صحركت تولیة الملك محمد السادس
تعتبر خطوة إضافیة على درب الدمقرطة بالبالد؟2002في شتنبرؤھاالتشریعیة المقرر إجرا

-أنھا ات تقدم إلینا على بجھة نجد ھذه االنتخالالنتخابات في تصوري بالمغرب صورة مزدوجة: فمن•
دیمقراطیة وقد وعد الملك بانتخابات ومطابقة لمواصفات االنتخاب في دولة´ “نظیفة”ستكون -عند إجرائھا

التناوب عبر صنادیق السید عبد الرحمن الیوسفي، فیتمنى أن یكون الحكم علىشفافة. أما الوزیر األول
تقدم بھ عن طریق وزیر الداخلیة، وإنمابالالئحة) لم یفرضھ القصر(االقتراع، وباعتبار كون نمط االقتراع

والحالة ھذه، في وضع الحكم تجاه ما قد یقع من خالف حزب االتحاد االشتراكي أساسا، فإن الحكم یجد نفسھ،
مراقبة عملیة االنتخاب لم یعد أمرھا یقوم التشكیالت السیاسیة المكونة للتحالف الحكومي، كما أن مسألةبین

لیات ستعد آتصریحات رسمیة، ، وإنما ھناك، حسب1997ب كما وقع عند انتخاباتاألحزاعلى تراض بین
.رضغلھذا ال

في أزمة. حیث فقدت األحزاب الصلةومن جھة أخرى، تكشف ھذه االنتخابات عن نظام سیاسي
سي یبقى االحتراف السیااربة یشعرون أنغلة االھتمام بالمطالب الشعبیة، فأصبح المیقلالجماھیر، كما تبدواب

یستدعي القیام ثم ھم رافضون لما ھو سیاسي ولما ھو ممأسس، كل ھذاأحد محركات االنتخابات المقبلة من
منھا بعض صالحیاتھا لصالح التقنراط المقربین من القصربإصالح في العمق. وما دامت الحكومة منزوع

.؟ ھنا یكمن المشكل برمتھالصورتینبدعوى أن الدستور یقول بذلك. وعلیھ كیف یمكن الجمع بین

إلى اإلسالمیین؟وإمارب سیؤدي حتما إما إلى الجیش غھل فشل الدمقرطة بالم
قدرا محتوما، ومن المحتمل أن یصل األمر إن مواجھة الدولة مع اإلسالمیین بتدخل الجیش لیس•

ھذه الدول إلى ما اصطلح أإلى فتح بعض القنوات لتخفیف حدة التوتر داخلھا، وقد تلجبجمیع دول المنطقة
في الواقع على تحقیقكواجھة شكلیة مع العملأي احترام االستحقاقات“االستبداد االنتخابي”على تسمیتھ ب 

ترید أن تكون بین ھذه األنظمة التيویضل العامل المشتركعلى ھیمنة بعض النخب،ھدف واحد وھو اإلبقاء
خالل العشر أو الخمسأخرى فأنا أعتقد أنھمن جھة، أما من جھةھذا ھو االستبداد،“جزئیادیمقراطیة”

لعالم احالھا في ذات الحزب الوحید علىالعسكریة أو األنظمةاألنظمة الدكتاتوریةعشرة سنة المقبلة ستبقى
خطوطا حمراء بعض األنظمة منھادیمقراطیة، وقد تقیمھ اتجاه أنظمة شبوقد تطورھا النخب فيالعربي،

قطاعات أساسیة حتى من مثل بل قد تسحب أخرى من العمل الحكومي والتشریعي“خاصةاالتمج”و
كل من دول طور الذي یجري منذ منتصف التسعینات فيلتنوع اھو . وھذااالقتصاد أو العقل االجتماعي

كثر ھیمنةمثل ھذه األنظمة في العالم العربي قد تصبح أسیا الوسطى، وأمریكا الوسطى غیر أنآإفریقیا و
.تنافسیةوأقل
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أفضل المؤھالت إلنجاح تحول المغرب، من دون جمیع دول العالم العربي، یتوفر فیما یبدو على
من الجمود قد أعلنت عنھ أنت بنفسك، فكیف تفسر ذلك؟ناك انطباعا بوجود نوعھدیمقراطي إال أن 

ات والتسعینات حظوظ أفضل إال أن ھذاالثمانینرب أحد الدول الذي توفرت لدیھ خاللغبالفعل الم•
كالبحرین واألردن ولبنان، فلم یعد أحسن تضاءل، فقد لحقت بھ دول أخرى باشرت انفتاحا دیمقراطیاز االمتیا

التوازن بین السلط، إذ منذ لة إعادةاویرجع ھذا أوال وقبل كل شيء إلى مسألة استحتلمیذ في الفصل،
تكون الملكیة بالتحدید؟ كیف ینبغي أنرنقاش ال ینتھي، ما ھو دو، ونحن نخوض في1956تقالل السا

واختصاصات المؤسسات البرلمانیة؟ة؟ماختصاصات الحكوھيصل السلط؟ ما فطبیعة 
السبعینات إلى اللیبرالیة االقتصادیة في في“الرصاص”وقد مر المغرب من مراحل عدة: من سنوات 

تتمثل في كوننا بسبب نوع التي تفرض نفسھا ھناظةوالمالح“ناوبالت”ب مىتجربة ما یسالثمانینات إلى
ضعف المحاولة، وقد كان الجواب دائما ھو المغرب لم یتھیأ بعد بسببمن الشكلیات لم نذھب إلى نھایة

ھذه التشكیالت ال تقوم بدورھا كامال. والحاصل أننا أبعد تشكیالتھ السیاسیة، وھذا صحیح إذا ما اعتبرنا كون
.حقیقينكون عن ما یتطلع المجتمع إلیھ من تغییر ام

العمق؟فيییر غتعفھل یمكن الحدیث عن وقوسنوات على تولیة محمد السادس،ث ھا قد مرت ثال
یة إال كنعم، حدث تنظیم جدید للملالقطیعة ضعیفة أمام أسلوب الحكم السابق،ن ال تزال عناصرآلحتى ا•

.سیادة الشعبتحد منالتيالتقلیدیة على نفس المبادئأن ذلك تم

 القرن الواحد والعشرین؟فيھع بطلأن تضي، في نظرك، للملكیةغدور الذي ینبلو اھما
من التدبیر الیومي أن تنسحبيلقد سبق لي أن تحدثت بما یكفي عن ھذا الموضوع: علیھا في نظر•

والدینیة، السیاسیة منھا والجماعیة واألخالقیةكبرىتتفرغ لالنشغال بالتوازنات الللشأن العام، وذلك حتى
الملكیة مطالبة بأن تكون بمثابة ، الفئات االجتماعیة وكذا الجھات، باختصارمختلف علیھا أن تساھم في إدماج

السیاسیة باإلبقاء الملكیة، إذ تطالب بعض التشكیالتنعم، ھناك في المغرب تصورات أخرى حول. ألمةللحام 
صیة الثقافیة والھویة وعلى الخصن فھو في نظرھا شرط من شروط المحافظةآلام الخالفة كما ھوعلى نظا

قد “لتناوبا”حكومة مثل حزبي االتحاد االشتراكي واالستقالل وھما أھم مكونيخرینآربیة، بینما نجد غالم
اإلرجاء لسلط وكأنھم بھذابمراجعة الدستور، یتم فیھا الفصل بین اتخلوا أو أرجأوا على األقل مطالبتھم

البرلمان المنبثق عن االقتراع العام یمكنھما أن یتعایشا ل: إن نظام الخالفة القائم حالیا ومؤسسةلقویریدون ا
.في وئام

بمستقبل الملكیة وثانیھما بقضیة الجمود سبق لك أن عبرت عن تخوفین بالنسبة للمغرب یتعلق أولھما
.الذي تعرفھ البالد

یة ال تزال في الوقتكالملكیة المطلقة، إال أن الملالتخوفین وثیقا الصلة بینھما وأنا لست من أنصارإن•
التخوفین لیس لفصل بیناو.البالدبصلةیة المثالثین سنة حمیھي منذ إذالراھن ذات دور أساسي في المغرب 

أن تكون تكون في حالة جیدة یجبتغییرا مھما، وأنا أرى أن البالد لكي أمرا مستحیال وسیترك إن تم
ون البالد في حالة جیدة،كالملكیة في حالة جیدة ینبغي أن تالمؤسسة الملكیة كذلك في حالة جیدة، ولكي تكون

معا إلى أخطار جادة، وأعتقد أنني تكلمت حتى لبالد والملكیةامكنھا أن تعرض یوالحال أن المعوقات الراھنة 
.المطلبكفي یبقى على اآلخرین أن یعلنوا عن ھذاالموضوع بما ین عن ھذاآلا

متوترة (عاصفة) بینك وبین ابن عمك عن عالقةیثرب في ینایر الماضي بعدما شاع الحدغادرت المغ
؟اخترت المنفىالملك محمد السادس فلماذا

ذلك ألسباب عدة، أردت االبتعاد لبعض الوقت ووما نطقت إطالقا بھذه الكلمة، إنما“منفى”لیس األمر •
عن التأكید على خطورة األزمة وأنا منغمس كلیة في التفكیر في ما یجري ببالدي، ولم أتوقففمنذ سنوات

منھ أكثرحول شخصي والثقافیة التي نعیشھا في المغرب، إال أن النقاش تركز كثیراالسیاسیة واالجتماعیة
.على األفكار التي أدعو لمناقشتھا
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ضدي رتبت فیھ “تھیئ ملف”الناس یحاولون فشعرت بأن بعض“باألمني”یمكن نعتھ اتخذ مسارا كما
“ھذا اإلنجاز”أن صانعي اتضحلمحاكمتي، وقد كنت على استعداد ألتقدم أمام المحكمة، إال أنھبعض العناصر

ي، ففضلت غیر صحالنھایة فلم یقدموني إلى المحاكمة مفضلین اإلبقاء على مناخلم یسیروا بمنطقھم حتى
وجدت المساھمة إیجابیا في نقاش دیمقراطي أعتبره أمرا حیویا، كماالتراجع. وأصبحت بذلك غیر قادر على

ھانات لراتحویل األنظار عن المشاكل الحقیقیة وعنخر رغما عني، وقد أرادوا بذلكآخذ مسارا أاألمور كلھا ت
نھا أصبحت مخاطر االنزالق عالحدیث توسع فيواعتبارا لبعض المناورات لیس من المناسب الالواقعیة،

.واردة
لوھا، إال أنني غیتحول إلى شقاق جعلوه أداة استوما أعتبره بمثابة تنوع حقیقي داخل العائلة الملكیة بدأ

للتماسك حتى أن العائلة الملكیة ینبغي أن تكون صورةالخالف أن یتضخم فیتم تھویلھ ألنني أعتبرلم أرد لذلك
.بلديدائما، ومن جھتي أرى أن ھذا واجب أتحملھ تجاه الشعب وتجاه نموذج الذي كانت علیھتبقى ال

ان الملك على علم بما یجري في نظرك؟كل ھ
ون على أنھ بمقرلك أولھلمھل ھو تخوف ناجم عن حرص ویقظة حولھ لوبي أمني أم ھو ضجر ا•

،مما أكنھ لھ من المحبة، فھو ملك البالدیغیر شیئامحددة منھ؟ ومھما یكن فھذا لن ماتیضوء أخضر أو تعل
.امنتبار في ثقافتنا وفي إقلیعولھا اقیم أؤمن بھا ، وھذه ة، ورأس العائلةاألمزمور

ایة، ألیس في ھذا تناقض؟غسیاسي للل رط في عمخوتن“أمیرا”ك كونك ییؤاخذ عل
وألقي محاضرات Le Mondeتب في جریدة ندما كنت أكعأوال ي علأخذوااستمرار، غیر بلقواعد تتا•

رب في مساھمة مواطنة غانخرطت بالما ج، ثم لمرربیة في الخاغأقوم بالسیاسة المفي الوالیات المتحدة، أنني
غدا تخلیتولحتىو“نت أمیر!أولكن ”ل یقوالمناضلین في البالد ن والجمعیاتیالدیمقراطیین والصحافیمع

عندما یثار ابینما عمق المشكل یتمثل في كوننال یمكن للمرء أن یغیر دمھ،عن ھذا اللقب فسیردون علي 
.منھھذا البلد) یتم الھروب نقاش مزعج (في

كیف ترى نفسك في المستقبل؟
السیاسة كان منذ سنوات على عھد عمي، وأنا ي أنا أعیش حیاة عادیة، وخوضي فيفھذا سؤال فلس•

بدأت حقبة جدیدة في حیاتي أتحمل ولست نادما على أي شيء قمت بھ، لقدمسؤولیة كل ما وقع ل اآلن أتحم
فأحتفظ بھا طبعا ولن أتنكر لھا جامعي القدیم أما قناعاتي وأفكاريعدت إلى نشاطي ال: فیھا مسئولیتي كاملة

.األمر شیئارافیا لن تغیر منغكما أن الج

واإلحسان الدائر، وكذلك جماعة العدلنقاشاربة) حبوا مساھمتك في الغھناك صحف ودیمقراطیون (م
بعض الشيء؟.. ألیست ھذه المساندة األخیرة محرجةبھا.غیر المعترف 

األفكار وإلى المطالبة بالحق في االنخراط (جمیعا) أعتقد أن ھذا التضامن موجھ أوال وقبل كل شيء إلى•
أشاطرھا ال برنامجھا وال رؤیتھا، وعلى المستقبلنا، وقد تأثرت بھا كثیرا وإن صدرت عن حركةاقشةنفي م

.ضد الظلم ومن أجل الكرامة والشفافیةلل النضاجأمنلواتیتكالمغاربة أن 

؟رب عن فرصة ضائعة، ماذا تقصدغادر المغتحدثت وأنت ت
بمثلھا، وعلى كل منا أن یتقدم بما لدیھأعتقد أن المغرب یعیش ظرفیة مناسبة قلما یجود التاریخ•

الجرأة أمام مجتمع كل نطمح إلیھ إلى واقع إال أن بعض الفاعلین السیاسیین خانتھممساھما في تحویل ما
آخرینواجبي أن أتقدم بأقصى ما عندي من أفكار، وحاولت مثلي مثلمتمنیاتھ أن یتحقق التغییر. فكان من

الجمیع، فیھا التقدم إلى األماموباتفاقصبح اللحظة التي أإلىالما كان لك شيء في بدایاتھ، إال أننا لما وصلن
.وتیرتھافي األفق وإذا باألمور تتسارعیلوحأمرا ضروریا، إذا بتوتر

: بین الملكیة والحركة الوطنیة“میثاق”یتحقق في إطار سیاسیا كنا مدفوعین بدینامیة السعي إلى انفتاح
“میثاق /عقد”ممكنا حصر المشاركة في إقامة لم یعداآلن، ووزتوتجالمعارضة سابقا، إال أن ھذه الدینامیة 
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خرین آسیاسیة أخرى وفاعلین ندما یحین الوقت، إشراك تشكیالتعالمكونات وحدھا ویجب، جدید في ھذه
.ن كلفة ذلك غالیة جداویتوصل المغرب إلى ھذا دون أن تكفي المجتمع المدني، وأتمنى أن

بوليتيك انرتناسيونال”ن مجلة ع
2002يوليوز96عدد ال


