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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 مشاركة حزب االستقالل املغربي يف ائتالف احلكومة

 1977-1981  

 راحبة حممد خضريو  كريم سامل حسني البدراني 

17/10/2020 تأريخ القبول:     19/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

سس منذ أ  ذي ال  كة الوطنية السياسية في المغرب حزب االستقالل رائد الحر  عد  ي         
حمد مكوار وعبد َأحمد بالفريج و َأعالل الفاسي و  ة، بقياد1944كانون الثاني يناير  11

 ِإلىوفي اليوم ذاته تقدم الحزب بوثيقة عرفت بــ )وثيقه االستقالل( خرون، آالكريم غالب و 
حماية الفرنسية المحتلة سلطات ال ِإلىسلطان المغرب محمد الخامس الذي بدوره قدمها 

بنودها انهاء الحماية على المغرب. ويكون بذلك قد عبر عن طموحات هم أَ وقد ضمت 
سباني( وكان للحزب الِ  -ن االستعمار الثنائي )الفرنسيالشعب في التحرر واالستقالل م

ى نيل المغرب االستقالل ا حت  ا وعسكري  جنبي دبلوماسي  ا في مقاومة االحتالل الَ ا بارز  ور  د
في التطورات السياسية بعد  ممي زان للحزب دور ، كما ك1956اذار/ مارس  3في 

 ا في الحياة السياسية المغربية. ا كبير  دور   يؤد ياليوم  ِإلىاالستقالل ومازال 
ن ا ومواقف م( كان لحزب االستقالل نشاط  1981-1977وفي ما يخص المدة )     

لتنفيذ برنامجه  ئتالف الحكوميهمها مشاركته في االأَ التطورات السياسية في المغرب و 
 ةزم، والَ 1980عديالت الدستورية لعام صالحي، وكما كان له موقفا من التالِ 

ولى، كما الخبز ال   ةوعرفت بانتفاض ،1981 ةقيام انتفاض ِإلىاالقتصادية التي قادت 
 .1981من مؤتمر القمة الفريقية )نيروبي( في كينيا  كان له دور

 .المغرب ،الستقاللا ،حزبالكلمات المفتاحية:     
 

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /مساعد ُأستاذ/ 
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 المقدَّمة :           
 11 سس منذأ  الذي حزب االستقالل رائد الحركة الوطنية السياسية في المغرب  عد  ي         

حمد مكوار وعبد الكريم َأيج و فر حمد بالَأعالل الفاسي و  ةبقياد ،1944كانون الثاني يناير 
 ِإلى (وثيقه االستقالل) ــعرفت ب بوثيقةتقدم الحزب  ذاتهوفي اليوم  ،خرونآغالب و 

 المحتلة الفرنسية الحمايةسلطات  ِإلىقدمها سلطان المغرب محمد الخامس الذي بدوره 
ويكون بذلك قد عبر عن طموحات  ،على المغرب الحماية نهاءإِ  بنودها همأَ  تضم   وقد

لحزب لوكان  (سبانيالِ  -)الفرنسيالشعب في التحرر واالستقالل من االستعمار الثنائي 
ى نيل المغرب االستقالل حت   اا وعسكري  جنبي دبلوماسي  حتالل الَ اال ةفي مقاوم دور بارز

بعد  السياسيةفي التطورات  ممي زكما كان للحزب دور  ،1956مارس  /ذارآ 3في 
 . المغربية السياسية ةا في الحياا كبير  دور   ؤدِّياليوم ي ِإلىاالستقالل ومازال 

 ،اعام   14دامت قرابه  ةبعد معارض السياسية العمليةحزب االستقالل في  شاركو       
عالن إِ ثر قيام الملك الحسن الثاني إِ على  المعارضةوجاءت  1976-1962 المدة في

 ،1962مخالفه لدستور عام  ةخطو ال تلكوعد حزب االستقالل  ،حاله الطوارئ في البالد
 المؤسسةتحدث تكاتف سياسي بين ل 1974واخر عام أَ  الغربيةالصحراء  ةقضي توجاء

 ةتمثلت في وحد ةمقدس ةت قضيعد  التي  القضيةوحزب االستقالل نحو تلك  الملكية
التي  المناسبةوقد استثمر الحزب تلك  ،للبالد الوطنية السيادةاستكمال و  ،التراب الوطني

 . ياسيةالس العمليةفي البالد ودخل حزب االستقالل  ا  سياسي ا  حدثت انفراجأَ 
 ةسباب مشاركَأل و  تناول المحور الَ  ة،ئيسر محاور  ثالثةوقد اشتمل البحث على       

 الدستوريةالتعديالت  عنا المحور الثاني فقد تحدث م  أَ  ،االئتالف الحكوميفي الحزب 
 زمةالَ وجاء المحور الثالث عن  ،1972دستور عام  بعض فقراتتعديل  ِإلىدت َأالتي 

ث عن خير تحد  ا المحور الرابع والَ م  أَ  1981، ةقيام انتفاض ِإلىالتي قادت  االقتصادية
 .1981نيروبي في كينيا  الفريقيموقف حزب االستقالل من عقد مؤتمر القمه 

 1981-1977مشاركة حزب االستقالل في االئتالف الحكومي 
معـارض فـي مشـاركة بدء حزب االستقالل من تغيير نهجه السياسي من موقفـه ال          

ا الحكومـة، للـدخول فـي االئـتالف الحكـومي ليوخـذ دوره السياسـي مـن تشـكيل الحكومـة، ن ــر  
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وضاع السياسـية المغربيـة تمثلـت بقضـية ستجدات الجديدة التي طرأت على الَ لل روف والم
الصـــحراء والمســــيرة الخضــــراء وقــــد كــــان لحــــزب االســــتقالل مواقــــف مــــن تشــــكيل االئــــتالف 

 وتمثلت:  1983-1977جديد الحكومي ال
 :اواًل: موقف حزب االستقالل من تشكيل الحكومة

ري يضــــم رئــــيس فــــلن الحكومــــة مؤلفــــة مــــن مجلــــس وزا 1972وفقــــا  لدســــتور عــــام 
ل، ويقــوم الملــك بتعيــين الــوزير (1)ل( والــوزراءالحكومــة )الــوزير اَلو   والــوزراء، ويعفــيهم  اَلو 
للطة التنفيذيــة للــوزير ، وتســند الســ(2)مــن مهــامهم، ويقــيلهم  ( مــن 63، حســب المــادة )اَلو 

 .(3)الدستور
ل، قــدم الــوزير (4) 1977عــن نتــائج االنتخابــات التشــريعية لعــام  اِلعــالنبعــد   اَلو 

،  ثـم كلــف مــرة  (1)الملـك الحســن الثــاني ِإلــىعضــاء حكومتـه اســتقالتهم وأَ  (5)حمـد عصــمانأَ 
لتشرين  10ة جديدة في الملك بتشكيل حكومة ائتالفي منخرى أ    .(5)1977/ اكتوبر اَلو 

                                                 

 .25ص(، 1972مطبعة االنباء، )الرباط ، 1972(، من دستور المملكة المغربية لعام 58المادة ) (1)
 .11(، المصدر نفسه، ص24المادة ) (2)
ذا ال يعنـي ان ، تسـند السـلطة التنفيذيـة الـى الـوزير االول، وهـ1972( مـن دسـتور 63بموجب المـادة )( 3)

الملــك فقــد اي اشــراف ملكــي علــى الســلطة التنفيذيــة، يبقــى الملــك القائــد العــام للجــي  ورئــيس الــوزراء، امــا 
تطـور الحركـة الدسـتورية والديمقراطيـة فـي حميـد، امال جسـام الوزير االول فيرأس مجلس الحكومة. ين ر: 

 .65، ص 2018، بغداد 1995-1972المغرب 
(، 1987لقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار توبقال للنشر، )الدار البيضـاء، رقية المصدق، ا( 4)
 .11ص ،2ج
بمدينة وجدة ، واكمل دراسته فيها ، حصل على االجازة  1930أحمد عصمان : سياسي مغربي ولد  (5)

محمد الخامس في الحقوق وشهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص والعام، وكان صديقا  للملك 
، وتولى عدة مناصب أهمها : وزيرا   1955وصهرا  للملك الحسن الثاني ، التحق بالديوان الملكي عام 

، انتخب رئيسا  للحكومة المغربية خالل المدة )  1959، وكاتبا  للدولة عام  1957للخارجية عام 
االحداث وتعاقب الحكومات ( ، للمزيد من التفاصيل ين ر : عبدالسالم البكاري ، دلي 1977-1979

، مع نصوص الدساتير وال هائر وتاليف الحكومات وتعيين أو اعفاء الوزراء ،  2001-1955بالمغرب 
( ، ص ص  2002مراجعة : عمر بالحسن ، تقديم : محمد المنصور ، مطبعة بني ازناس ، ) سال ، 

152-153 . 
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هــا ن  لَ  ؛ضــخم الحكومــات فــي تــارية المملكــة المغربيــةحكومــة عصــمان مــن أَ  عــد  وت  
ـــرا  )32ضـــمت ) ـــة،  4( وزي ـــرا ،  20وزراء دول ـــر(  8وزي ـــاب بدرجـــة وزي . وقـــد حصـــل (2)كت

. (3)تـــاب دولــــة(ك 3وزراء،  4وزارة دولــــة،  1( حقائــــب وزاريـــة )8حـــزب االســــتقالل علـــى )
لــىســهام فــي تطبيــق البرنــامج الحكــومي و وأعلــن حــزب االســتقالل حرصــه علــى الِ  ضــرورة  اِ 

 .(4)عودة المؤسسات واقرار الديمقراطية وعالج المسائل االقتصادية واالجتماعية 
 ي:بوله في المشاركة بالحكومة بما يوتبرر حزب االستقالل عن ق

تــــي حصـــــل عليهــــا الحــــزب ســــواء  فــــي اســـــتحقاقات جــــاءت المشــــاركة وفقــــا  للنتــــائج ال -1
او اســــتحقاقات  1976تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  12االنتخابــــات البلديــــة والقرويــــة فــــي 

 .(5) 1977االنتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو 
 .(6)جاءت المشاركة تلبية لدعوة الملك الموجهة للحزب  -2

                                                                                                                         

حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من معهد في مدينة الرباط ،  1929الحسن الثاني : ولد عام  (1)
الرباط ، نفي مع والده محمد الخامس ، عين رئيسا  الركان الجي  الملكي المغربي بعد االستقالل ، وعين 

شباط / فراير عام  26، تم تنصيبه ملكا  على المغرب في  1957تموز/يوليو عام  9وليا  للعهد في 
عام توفي عام  38ة ذكائه حتى وصف ب)اشكالية القرن ( ، دام حكمه بعد وفاة والده ، عرف بقو  1961
، للمزيد من التفاصيل ين ر هدى حسن موسى الخفاجي ، الحسن الثاني ودوره السياسي في  1999

(  2005، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، )الجامعة المستنصرية ،  1979المملكة المغربية ، حتى عام 
 1980، ) الرباط ،  1ان ، "الحسن الثاني ملك المغرب" ، مجلة دعوة الحق ، العدد : ؛فاروق محمد النبه

. ) 
التجربــة الديمقراطيــة،  1983-1975محمــد مصــطفى القبــاج، المسلســل الــديمقراطي: الوقــائع واالفــاق ( 2)

 .159)د.م، د.ت(، ص
ر"، مجلة السياسة الدولية، العدد: نبيه االصفهاني، "االستمرارية والتغيير في المغرب السياسي المعاص( 3)

 .91(، ص1979، )القاهرة، 56
عبد الرحيم سعدوني وضرغام مسروجة، حزب االستقالل الجهاد مـن اجـل التعادليـة، جريـدة السياسـية، ( 4)

 .3(، ص1989، )الدار البيضاء، 163العدد: 
 .199ص ( ، 1988البيضاء ، أفريقيا الشرق ، ) الدار  ضريف، االحزاب السياسية المغربية،محمد ( 5)
 .6(، ص1978، مطبعة الرسالة، )الرباط، 1978ين ر: حزب االستقالل، المؤتمر العاشر  (6)
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د االدنـى مـن برنـامج حـزب االسـتقالل كانت المشاركة بعد تضمين رئـيس الحكومـة الحـ -3
فــي بيانــه الحكــومي، وقــد أكــد امــين الحــزب محمــد بوســته، مشــاركة الحــزب بالحكومــة 

لالســيد الــوزير  ِإلــى"وعلــى حــد أدنــى مــن برنامجنــا تقــدمنا بــه فــي وثيقــة  المعــين...  اَلو 
 وقد قبلها لتكون أساسا  لعمل الحكومة وتبناها جملة وتفصيال ".

 دنى للحزب بما يوتي:ال سس التي استند ِإليها الحد الَ  ِإلىلحزب وقد أشار ا
ذكــاء الحمــاس بمبــادرات خلــق جــو مــن التعبئــة الوطنيــة للمســاهمة الشــعبية  -أ فــي البنــاء واِ 

 ساليب جديدة.جديدة وأَ 
 الشباب. والسي ماالقيام بمنجزات ملموسة لمصلحة السكان  -ب
يـــد كــــل المتعلمـــين للقيـــام بالتـــدريس، وربـــط التعلــــيم تاحـــة فـــرص التعلـــيم للجميـــع وتجنإِ  -ج

 بالتنمية وبممارسة حق الشغل.
القيام ببعض العمليات في مجاالت الصـحة والسـكن والفالحـة مـن من ـور التغلـب علـى  -د

 .(1)المشاكل القائمة بالتعبئة واشراك المواطنين 
ــــ )قضـــية هدافـــه المصـــيرية والمتالحـــزب بمشـــاركته بقضـــية مهمـــة ضـــمن أَ  بـــرر -ه علقـــة ب

 .(2)فريقي اقناع الرأي العالم العالمي والَ  ِإلىها تحتاج ن  ما أَ الصحراء الغربية( والسي  
ب بـــ )البرنــامج الــديمقراطي( مشــاركة الحــزب كانــت تنســجم بمــا كــان ينــادي بــه الحــز  ن  إِ  -4

الـبالد علـى الحياة السياسية فـي  قدام الن ام السياسي على تمهيد السبيل امام قيامبعد إِ 
 .(3)سس دستوريةأ  

قبــول الحــزب المشــاركة فــي الحكومــة بعــد عــزوف دام عقــد ونصــف ضــمن المعارضــة،  -5
لتشرين  10لغاية  1963شباط/ فبراير  4بدأ من   .(1)1977/ اكتوبر اَلو 

                                                 

 .200، صضريف ، المصدر السابق( 1)
، 165نـــور الـــدين الطـــاهري، "سياســـة تعريـــب التعلـــيم فـــي المغـــرب"، مجلـــة المســـتقبل العربـــي، العـــدد: ( 2)

 .133(، ص1992)بيروت، 
ـــد ، ) الـــدار البيضـــاء ،  ،1982-1944الشـــاوي، حـــزب االســـتقالل القادر عبـــد( 3) مطبعـــة النجـــاي الجدي

 .184ص ( ،  1990
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 :1980ثانيًا: موقف حزب االستقالل من التعديالت الدستورية 
ــــي معالجــــة ا بســــبب ــــة وضــــاع االقتصــــادية واالجتماعلَ فشــــل سياســــة الحكومــــة ف ي

حمــد عصــمان طلــب اســتقالته مــن الحكومــة، وافــق الملــك المتــدهورة، قــدم رئــيس الحكومــة أَ 
، كلــف الملــك الحســن الثــاني المعطــي (2) 1979آذار/ مــارس  7الحســن الثــاني عليهــا فــي 

ـــدة برئاســـته بمرســـوم ، المـــرقم  ـــارية  1و 79و 77بوعبيـــد بتشـــكيل حكومـــة جدي  آذار 29بت
1979(3). 

لتن ـــيم اســـتفتاءين دســـتوريين،  1980شـــهد عـــام  ـــار 23: فـــي اَلو  / مـــايو ضـــم َأي 
 ِإلـى( سـنة 18، إذ تـم تحديـد سـن الرشـد للملـك مـن )1972( من دسـتور 21تعديل المادة )

. كما تضمن أيضا  تغيير تركيبـة مجلـس الوصـاية، إذ حـددت مـدة الوصـاية بــ (4)( سنة16)
( ســنة، واســندت رئاســة المجلــس لــرئيس المجلــس العلــى للقضــاء 22( ســنة بــدال  مــن )20)

( فــــي 21. وقــــد جــــاءت نســــبة التصــــويت علــــى تعــــديل المــــادة )(5)بــــدال  مــــن شــــقيق الملــــك 
، 43ا التعـديل الثـاني للمـادتين )م  . أَ (6)%(99،71بـ ) 1980/ مايو َأي ار 23االستفتاء يوم 

مــن العــام ذاتــه، فقــد ضــمنت المــادة  ي ــارأَ  30( مــن الدســتور، فقــد جــرى تعــديلهما فــي 95
ـــل االنتخابـــات واجـــراء اســـتفتاء دســـتوري يهـــدف 43) ـــى( قـــرار توجي ـــة مجلـــس  ِإل تمديـــد والي

                                                                                                                         

(، 1981، ربــاط، )ال10237؛ جريــدة العلــم، العــدد: 7، ص1978حــزب االســتقالل، المــؤتمر العاشــر ( 1)
 .1ص
ملف المغرب العربي ،  ،عن بعض قوى المعارضة في القطر المغربي حركة الوفاق الوطني العراقي ،( 2)

 .4ص،  11/1979/ 27، في  244/  81الرقم 
فــــــي الحيـــــاة الساســــــية فـــــي المغــــــرب  المعارضـــــة أحــــــزابابــــــو خمـــــرة، دور عبـــــدالوهاب عبـــــدالعزيز ( 3)

 .263ص(  2015أطروحة دكتوراه كلية التربية للعلوم النسانية ، ) جامعة تكريت ، ، 1992_1962
 1987) الربـاط ، ، دراسـة دسـتورية سياسـية لمؤسسات بين الشـعب والحكـمسلطة ا عبدالكريم غالب ، (4)
 .50ص(
 .15(، ص1980، )لندن، 468مجلة الدستور، العدد: ( 5)
الـى االن..)دراسـة علميـة موثقفة(،ترجمـة  1960االنتخابـات المغربيـة منـذ عـام كارسـيا، بيرنابي لوبس ( 6)

 .112ص( 2007، ر البيضاء:بديعة خرازي ، مطبعة النجاي الجديد ، ) الدا
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( فقـد ضـمنت تعـديالت تخـص الطـرق 95ا المـادة )م  ، أَ (1)( سنوات 6) ِإلى( 4النواب من )
 .(2)الدستورية للمجالس البلدية والقروية 
( نســبة 95، 43فــي االســتفتاء علــى تعــديل المــادتين )وقــد جــاءت نســبة التصــويت 

(96،74)%(3). 
ــــة  وكــــان موقــــف حــــزب االســــتقالل مــــن التعــــديالت الدســــتورية هــــو مســــاندة التجرب
الديمقراطية والموافقة على اجـراء التعـديالت الدسـتورية ومتوافقـا  مـع سياسـة الملـك واالحـزاب 

التعـديالت الدسـتورية التـي رأى انهـا المؤيدة له، فـي حـين عـارض حـزب االتحـاد االشـتراكي 
الن ــام االســـتقراطي،  وقـــد بـــذل الحـــزب جهـــود  ِإلـــىضــد الديمقراطيـــة وتعمـــل علـــى التحـــول 

 ن  عـــل الـــرغم توكيـــده أَ ، 1980/ مـــايو َأي ـــار( 30-23كبيـــرة فـــي ســـبيل انجـــاي اســـتفتائي )
 .(4)مجلس النواب ال يمثل الخريطة السياسية الحقيقية للبالد 

 :( وموقف حزب االستقالل منها1981نتفاضة الخبز االولى، )انتفاضة ثالثًا: ا
مانينيـات واخـر سـبعينيات وبدايـة ثهـزات كبيـرة فـي أَ  ِإلـىض االقتصـاد المغربـي تعر  

الركــود فــي اقتصــاديات  ِإلــىت د  ية العالميــة التــي أَ زمــة االقتصــادالقــرن العشــرين، بســبب الَ 
ما مــادة الفوســفات تراجـع صــادراتها والسـي   ِإلــىالتــي ادت  العـالم ومــن بينهـا المملكــة المغربيـة

موسـم جفـاف شـديد  ِإلـى، كما تعرضت الـبالد (5)الخام الذي يعد عصب االقتصاد المغربي 

                                                 

بســبب االوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة التــي عاشــتها الــبالد والناتجــة عــن تــردي اســعار الفوســفات ( 1)
الـــذي يعـــد عصـــب الموازنـــة للـــبالد، فضـــال  عـــن الحـــرب االســـتنزافية فـــي الصـــحراء وتزايـــد حجـــم المديونيـــة 

 .1981مليار دوالر( في عام  10الخارجية التي وصلت قرابة )
 .37، المملكة المغربية، ص1972ين ر: دستور ( 2)
 .112( كارسيا، المصدر السابق، ص3)
ــة الــوطن العربــي"عــادل الســماللي،  (4) ، "االحــزاب بــراكين ملتهبــة تتفجــر حيويــة ونشــاط وصــراعات، مجل

 .1(، ص1980، )الرباط، 10970؛ جريدة العلم، العدد: 34(، ص1980، )باريس، 179العدد: 
الفوســفات مــن اهــم صــادرات المغــرب الخارجيـــة واهــم مــوارد لموازنــة الدولــة، إذ هــبط ســعر طـــن يعــد ( 5)

ممــا  1980( فـي حــين ارتفــع ســعر الـنفط بشــكل كبيــر عــام 1980( دوالر عــام )30الفوسـفات الخــام الــى )
ـــة... ين ـــر: مجلـــة وجهـــة ن ـــر، العـــدد:  ، محكمـــة الربـــاط، الســـنة 37-36ســـبب فـــي عجـــز كبيـــر للموازن

؛ عبـد الوهـاب الكيـالي، موسـوعة السياسـة، المؤسسـة العربيـة للدراســات 30(، ص2008ة، )الربـاط، العاشـر 
 .159، ص1والنشر، )بيروت، د.ت(، ج
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فكـــان لـــذلك تـــداعيات خطيـــرة علـــى الوضـــع االقتصـــادي  (1)(1981-1980خـــالل المـــدة )
اســتنزاف كبيــرة ضــد ، فضــال  عــن تعــرض المغــرب لحــرب (2)واالجتمــاعي علــى حــد ســواء 

-1978المــــدة ) ما فــــيالســــي  و ، اثــــر ضــــم االخيــــر الصــــحراء الغربيــــة (3)جبهــــة البوليســــاريو
 .(4)% من موازنتها العامة 40( مما ارهق ميزانية الدولة التي خصصت قرابة 1981

 (5)وضـــاع الصـــعبة اضـــطرت الحكومـــة المغربيـــة لالســـتدانة الخارجيـــة ِإزاء تلـــك الَ 
النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي، ممـــا ســـبب فـــي زيـــادة حجـــم المديونيـــة والســـيما مـــن صـــندوق 

لـــة المغـــرب العربـــي وبـــالتزامن مـــع ذلـــك الوضـــع اذاعـــت وكا (6)الخارجيـــة بمعـــدالت خطيـــرة
زيـادات مرتفعـة فـي  الحكومـة المغربيـة تعتـزم فـرض ن  لألنباء قصاصـة ِإخباريـة قالـت فيهـا أَ 

%، الزبـدة 14%، الحليـب 28%، الزيـت 50ر %، السك40)الدقيق  :ساسيةكل الموارد الَ 

                                                 

مارك تسلر، الستراتيجية السياسية للملك الحسن الثاني وابعاد التعبئـة الدعائيـة الشـعبية، ترجمـة: مركـز ( 1)
 .4(، ص1985البحوث والمعلومات، )بغداد، 

كـــان لموســـم الجفـــاف تـــوثير ســـلبي علـــى الفالحـــين إذ خســـروا مع ـــم ثـــرواتهم الحيوانيـــة ممـــا ادى الـــى ( 2)
نــزوحهم باتجــاه المــدن إذ ســكنوا فــي اطرافهــا فــي احيــاء الصــفيئ ممــا شــكل بــدوره عبئــا  علــيهم وعلــى ســكان 

ل بيــرو، صــديقنا المــدن ادى الــى اخــتالل التــوازن الســكاني واالقتصــادي. للمزيــد مــن التفاصــيل ين ــر: جيــ
 .307-304(، ص ص2002الملك، ترجمة: ميشيل خوري، )دمشق، 

بقيادة مصطفى السيد ولي وقد تبنت هذه  1973حزيران/ يوليو  10سست في جبهة البوليساريو : أ   (3)
،  1974اب / اغسطس  25الجبهة فكرة االستقالل عن المغرب حسب ما اقره المؤتمر الثاني للجبهة في 

كل من الجزائر وليبيا الى جانب الجبهة ودعمتها لوجستيا  واعالميا  . للمزيد من التفاصيل ين ر وقد وقفت 
، )القاهرة،  170" ، مجلة السياسة الدولية ، العدد2007: عزيزة بدر ، "الصحراء الغربية ومفاوضات 

 . 150( ، ص 2007
خبـــز وملـــف الصـــحراء"، مجلـــة السياســـة احمـــد ثابـــت، "تحـــوالت الديمقراطيـــة المغربيـــة بـــين انتفاضـــة ال( 4)

 .303؛ المصدر نفسه، ص118(، ص1984، )القاهرة، 76الدولية، العدد: 
حامد عبد الحمزة العلي ونور عبد المحسن خادم، "موقف حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطيـة ( 5)

نســـانية، العـــدد الرابـــع، "، مجلـــة العلـــوم اال1982-1976مـــن التطـــورات السياســـية الداخليـــة فـــي المغـــرب 
 .7(، ص2018)بغداد، 

مليــار  9،5مليــارات لتتضــاعف الــى نحــو  3الــى اكثــر مــن  1978ازدادت ديــون المغــرب خــالل عــام ( 6)
مليــار دوالر للمزيــد  13،6لتســجل  1983( لتصــل الــى ذروتهــا عــام 1982-1981دوالر خــالل عــامي )

الـــديمقراطي فـــي دول المغـــرب العربـــي، مركـــز مـــن التفاصـــيل، ين ـــر: احمـــد المنيســـي واخـــرون، التحـــول 
 .93(، ص2004الدراسات السياسية واالستراتيجية، )القاهرة، 
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. (1)(1980-1979% وجــاءت هــذه الزيــادة بعــد زيــادات ســابقة فرضــت خــالل عــامي )76
الحكومــة تحججــت  ن   إِ ال  الشــارع المغربــي إِ  مــنوقــد القــت قــرارات الحكومــة معارضــة شــديدة 

مـر لسـد العجـز، الَ  غيـر زيـادة الضـرائببالزمة العالمية وانعكاساتها على البالد، وال يوجد 
 .(3)يدعو لضراب عام  (2)الذي جعل المكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية للشغل 

حــــزاب السياســــية المغربيــــة الحكومــــة معارضــــة قويــــة مــــن جميــــع الَ  القــــت قــــراراتو 
فضــال  عــن قيــام  (4)ما حــزب االســتقالل الــذي طالــب الحكومــة بتوجيــل تلــك القــرارات والســي  
بـذلك فقـد قـدمت طلبـا   يبة الضغط علـى الحكومـة. ولـم تكتـفِ وليب الرأي العام بغحزاب بتالَ 
رارات وتقـديم الملـك الحسـن الثـاني للتحكـيم بينهـا وبـين الحكومـة وطالبـت بللغـاء تلـك القـ ِإلـى

جــاءت االســتجابة لطلــبهم مــن  1981حزيــران/ يونيــو  6زمــة، وفــي مقترحــات لمعالجــة الَ 
 .(5)%(50) ِإلىالحكومة بتخفيض نسبة الزيادة  ِإلى خالل اصدار تعليمات ملكية

جراء كـان بمثابـة )حـل ترقيعـي( لالزمـة فلـم يعـالج جـوهر االزمـة، وازداد إن ذلك الِ 
 15المـــر ســـوءا  عنـــدما جـــاءت نتـــائج امتحانــــات البكالوريـــا للمرحلـــة الثانويـــة العامـــة فــــي 

وليـاء مـا آثـار حفي ـة الطلبـة وأَ م (6)%(85حزيران/ يونيو والتي بلغـت نسـبة الرسـوب فيهـا )

                                                 

 .308-307بيرو، المصدر السابق، ص ص( 1)
يعــد العمــل النقــابي مــن الركــائز المهمــة فــي المجتمــع المغربــي، وقــد ح ــي بامتيــازات عــدة بفعــل قــوة ( 2)

لحماية االجنبية على المغرب، فقد قاد الصراع الـى جانـب الحركـات تن يمه وقاعدته الجماهيرية منذ زمن ا
الوطنيـــة ضـــد االســـتعمار االجنبـــي، لـــذلك بعـــد االســـتقالل اصـــبحت النقابـــات محـــط اهتمـــام ومنافســـة بـــين 
االحـــزاب السياســـية المغربيـــة لـــدعم وجودهـــا ومواقفهـــا، فســـارعت الـــى كســـب النقابـــات العماليـــة والمهنيـــة أو 

 .20، ص1976بد اهلل ابراهيم، الحزب والنقابة، )الدار البيضاء، توسيسها. ين ر: ع
 .30(، ص2008، )الرباط، 37-36مجلة وجهة ن ر، العدد: ( 3)
 .276، صالمصدر السابقابو خمرة، ( 4)
(، 1992محمــــد شــــقير، القــــرار السياســــي فــــي المغــــرب، مطبعــــة النجــــاي الجديــــدة، )الــــدار البيضــــاء، ( 5)

 .109ص
( اضـــرابات طالبيـــة مســـتمرة بســـبب السياســـة التعليميـــة الفاشـــلة التـــي 1980-1979م )شـــهدت االعـــوا( 6)

ـــار/ مـــايو  ـــرغم مـــن دعـــوة العاهـــل المغربـــي فـــي اي ، ممثلـــين االحـــزاب 1980انتهجتهـــا الحكومـــة، وعلـــى ال
ر السياسـية والنقابيــة والمهنيــة لعقـد نــدوة فــي مدينـة ايفــران، لوضــع ميثـاق وطنــي للتعلــيم، لكـن اللقــاء لــم يســف

عن شيء وباء بالفشل، لذا قام االتحاد الوطني لطلبة المغرب باالنسحاب من اللجنـة مـن العـام ذاتـه، وقـام 
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االضـراب فاسـتجاب الطلبـة  ِإلىامورهم وبالخص بعد دعوة االتحاد الوطني لطلبة المغرب 
للدعوة وشاركوا في االضـراب. وكـان االتحـاد الـوطني مـن المنـددين للسياسـة التعليميـة التـي 

 .(1)انتهجتها الحكومة وعدم تبنيها لسياسة تعليمية ناجحة 
اضــة الطلبــة رد فعـــل داخــل المجتمــع المغربــي، فقـــد ســاند اتحــاد العمـــال كــان النتف

المغربــي الطلبــة فــي اضــرابهم، كمــا شــارك العمــال المغاربــة فــي مدينــة الــدار البيضــاء فــي 
ـــة للـــدعوة وادى االضـــراب  شـــل مؤسســـات  ِإلـــىاالضـــراب، وقـــد اســـتجابت الجمـــاهير النقابي

 .(2)الدولة والسيما الخدمية منها في العاصمة 
حزيــران حتــى دعــت نقابــة الكونفدراليــة للشــغل التابعــة لحــزب  20ومــا ان جــاء يــوم 

وبـدأت المواجهـات  (3)االضـراب العـام فـي العاصـمة  ِإلـىاالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
صـــباحا  بـــين المت ـــاهرين والشـــرطة التـــي حاولـــت تفـــريقهم بـــالقوة. وكانـــت  11فـــي الســـاعة 

ســعار" وعنــد نــى لألجــور والحســن الثــاني يرفــع الَ يرفــع الحــد االدهتافــات المحتجــين "متيــران 
ال هـــر خـــرج موكـــب يقـــدر بثالثـــة االف مت ـــاهر مـــن حـــي )الصـــفيئ( فـــي الـــدار البيضـــاء  

بلصـــدار شـــائعات حـــول  (4)ولتفريـــق المت ـــاهرين فقـــد بـــادر وزيـــر الداخليـــة ادريـــس البصـــري

                                                                                                                         

بحركـة احتجاجيـة بعـد تراجــع الحكومـة عـن تعهــداتها بشـون اصـالي الجانـب التعليمــي. ين ـر: حـزب التقــدم 
 .10(، ص1981واالشتراكية، كيف نخرج من ازمة التعليم، دار البيان، )الدار البيضاء، 

رشيد خشانة، "ابعد من سنة مدرسـية بيضـاء وراء التحركـات الطالبيـة"، مجلـة النهـار العربـي والـدولي، ( 1)
 .8(، ص1981، )باريس، 201العدد: 

 .8، صالمصدر نفسه (2)
(، 1981، )بيــروت، 2593حميــدة نعنــع، "الســبت الســود فــي الــدار البيضــاء"، مجلــة الســفير، العــدد ( 3)

. 2، ص13/9/2016بــالمغرب شــهداء الكــوميرا،  1981وعة وثــائق واحــداث، احتجاجــات ؛  موســ91ص
 www.aljazeera.netشبكة المعلومات الدولية )النت( على الموقع: 

، حصــل علــى شــهادات العليــا فــي العلــوم السياســية، عــين مســاعدا  فــي 1938ادريــس البصــري: مواليــد ( 4)
ــا   1974شــؤون العامــة بــوزارة الداخليــة، وفــي عــام كليــة الحقــوق بالربــاط، شــغل منصــب مــدير ال ــين كاتب ع 

، كـان لـه دورا  كبيـرا  1999الـى عـام  1974عـام  1للدولة فـي وزارة الداخليـة، ثـم اصـبئ وزيـرا  للداخليـة مـن
المصدر في قمع الت اهرات واالضطرابات واعتقال قادة المعارضة. للمزيد من التفاصيل ين ر: ابو خمرة، 

 .241، صالسابق
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ـــىتســـرب عناصـــر جبهـــة البوليســـاريو  تـــاي للحكومـــة فرصـــة لقمـــع قلـــب العاصـــمة ممـــا ا ِإل
 .(1)االنتفاضة بشدة وقوة

ـــى الـــرغم الِ   جـــراءات القاســـية التـــي اتخـــذها ادريـــس البصـــري ضـــد المت ـــاهرين عل
الوضــع خــرج عــن ســيطرة الشــرطة لــوال تــدخل الجــي  الــذي اســتخدم المــدرعات فــي  ن   إِ ال  إِ 

أت حملــة قمـــع تقاطعــات الشــوارع الرئيســية واخــذت الطــائرات تجـــوب ســماء العاصــمة، وبــد
ذ إِ  ؛شرسة ضد المت اهرين بالهراوات والرصاص الحي وتم قتل واعتقـال مئـات المت ـاهرين

، بينمــا يــذكر (2)( جــريئ130( قتــيال  و)66) ِإلــىعــدد الضــحايا وصــل  ن  َأعلنــت الحكومــة أَ 
ث القتلـى كـانوا مـن الفتيـان. ( شخص، ثل1000-600عدد الضحايا قدر ما بين ) ن  بيرو أَ 

ـــأَ  الف شـــخص، وقـــد ( آ10،000-6000ف، واعتقـــل مـــا بـــين )الا الجرحـــى فيعـــدون بـــاآم 
ــلبشــع أَ  تعــرض المعتقلــين وفــات العشــرات مــنهم الــذي زاد مــن  ِإلــىى د  ا أَ نــواع التعــذيب مم 

خطـورة علـى الن ـام  شد  كانت أَ  1981لقول ِإن  احتجاجات عام . وحقيقة ا(3)عدد الضحايا 
شـد خطـورة، أَ  1981َأحـداث  ن  ده الملك الحسن الثـاني بـالقول "إِ ك  أَ  ي الحاكم وهذا ماالسياس

 .(4)مة"لنها كانت مقصودة ومن   
وعلــى الــرغم مــن الخســائر الكبيــرة التــي وقعــت فــي صــفوف المت ــاهرين، اال انهــم 

 .(5)استطاعوا ان يجبروا الملك والحكومة عن العدول عن قراراتهم 
تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة المعطـي بـو  1981تشرين الثاني/ نوفمبر  5وفي 

، عقـــد حـــزب االســـتقالل مـــؤتمره 1982بريـــل ( مـــن نيســـان/ أَ 25-23.فـــي المـــدة )(6)عبيـــد
ــدي عشــر فــي العاصــمة الــدار البيضــاء، أَ الحــا د الحــزب خــالل جلســاته البــدء باالســتعداد ك 

                                                 

 .309-308بيرو، المصدر السابق، ص ص( 1)
 .277، صالمصدر السابقابو خمرة،  (2)
 .310بيرو، المصدر السابق، ص( 3)
(، 2002ايريــك لــوران، ذاكـــرة الملــك الحســن الثـــاني، الشــركة الســعودية لألبحـــاث والنشــر، )الريـــاض، ( 4)

 .128ص
 .277، صالمصدر السابقابو خمرة، ( 5)
ي مؤتمره الحادي عشر، مراجعة للماضي وتخطيط للمستقبل، جريـدة االنـوار، العـدد: حزب االستقالل ف(6)

 .  6(، ص1982، )لندن، 231
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 ه فـي الحكومـة فـي ركت، كمـا راجـع مشـا1983هـا فـي عـام لالنتخابات القادمـة المزمـع ِإجراؤ 
المنصــرمة، ووضــع اســتراتيجية للتعامــل مــع القــوى السياســية المغربيــة فــي  الخمــس ســنواتال

 .(1)ضوء المستجدات التي  هرت على الساحة السياسية المتمثلة ب هور احزاب جديدة 
ــأَ  ا موقــف حــزب االســتقالل فكــان جــزءا  مــن سياســة الحكومــة، ولــم يتخــذ اجــراءات م 

جـراء لـيس فـي صـالحه وهـو مـا أثـر علـى رصـيده الشـعبي وقلـل مة مثـل إِ و ضد سياسة الحك
 من شعبيته.

 :1981رابعًا: موقف حزب االستقالل من قضية الصحراء الغربية 
مام حزب االستقالل، وجـاءت هـذه اَلهميـة كونهـا نالت قضية الصحراء الغربية اهت

ويلــة، ولــم يجــد لهــا حــال ، جــزاء المغــرب التــي حــدث حولهــا خالفــات دوليــة لســنوات طتمــس أَ 
موقفـه بـرز  ن   إِ ال  ، إِ (2)بـدايتها منذ  فقد كان لحزب االستقالل موقفا  واضحا  من تلـك القضـية

حزيـران/ يونيـو  26في المحافل الدوليـة مـن خـالل مـؤتمر نيروبـي فـي كينيـا الـذي عقـد فـي 
يعلن موقــف إذ حضــر المــؤتمر وفــد رفيــع المســتوى يرأســه الملــك الحســن الثــاني، لــ 1981

مـــام المـــؤتمر التـــي جـــاء فيهـــا: "قررنـــا االلتـــزام بـــلجراء بـــالده مـــن قضـــية الصـــحراء بكلمتـــه أَ 
خيــــــرة للجنــــــة مراقــــــب ضــــــمن اِلجــــــراءات التــــــي ســــــتحقق َأهــــــداف التوصــــــيات الَ اســــــتفتاء 
الق النـــار فـــي الصـــحراء الغربيـــة، طـــ، لـــيعلن بـــذلك موافقـــة بـــالده علـــى ِإيقـــاف إِ (3)الحكمـــاء"

ن يكــــون ، علـــى أَ (4)فريقيـــة(قابتهـــا و)من مـــة الوحـــدة الَ اء بلشـــراف أممـــي ور جـــراء اســـتفتوا ِ 

                                                 

 .7حزب االستقالل في مؤتمره الحادي عشر، ص (1)
 
الـــى مفاوضـــات نيويـــورك 1975مـــن معاهـــدة مدريـــد  داهـــ ، مشـــكلة الصـــحراء الغربيـــةمحمـــد علـــي ( 2)

 .49ص( 2008جامعة الموصل ،  مركز الدراسات االقليمية ،)، 2008
 1963ايـار/ مـايو  22من مة الوحدة االفريقية: من مة اقليمية تعمـل فـي اطـار القـارة االفريقيـة، وفـي ( 3)

( دولـة مسـتقلة ووقعـوا ميثـاق من مـة، 30تم عقد مؤتمر فـي )اديـس ابابـا( عاصـمة اثيوبيـا حضـره رؤسـاء )
شـــاء هـــذه المن مـــة، وتـــؤمن المن مـــة فـــي سياســـة عـــدم ايـــار مـــن العـــام ذاتـــه تـــم االعـــالن عـــن ان 25وفـــي 

االنحيـــاز ونبـــذ العنصـــرية، وتـــؤمن بحقـــوق االنســـان. للمزيـــد مـــن التفاصـــيل ين ـــر: يحيـــى كـــا م حمـــودي 
، 199-1973المعموري وعذراي ثائر هادي الهاللي، الهيكلية االدارية والقانونية لمن مة الوحدة االفريقيـة 

 .1570-1549(، ص ص2017، )العراق، 4انية، العدد: مجلة جامعة بابل للعلوم االنس
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جــراء َأن يكــون أَ  صــر  وأَ  (1)االســتفتاء، حــول االنــدماج فــي المملكــة المغربيــة او االســتقالل 
شراف الِ   .(2)دارة المغربية االستفتاء بوجود الجي  المغربي واِ 

الســـــتفتاء المغربـــــي بهـــــذه الصـــــيغة، جبهـــــة البوليســـــاريو عارضـــــت مطلـــــب ا ن   إِ ال  إِ 
جـــراء مفاوضـــات المغربيـــة مـــن الصـــحراء الغربيـــة مـــع إِ دارة البـــت بانســـحاب القـــوات والِ وط

 .(3)رفض القرارات الخاصة بلجنة الحكماء ِإلىا دفع المغرب مباشرة مع المغرب مم  
انعكســت قــرارات مـــؤتمر )نــايروبي( علـــى الوضــع الــداخلي المتمثـــل بالعالقــة بـــين و 

لمعارضــــة )حــــزب التقــــدم واالشــــتراكية واالتحــــاد االشــــتراكي( والمؤسســــة الملكيــــة واالغلبيــــة ا
البرلمانيــة )حــزب التجمــع الــوطني وحــزب االســتقالل والحركــة الشــعبية( فيمــا يخــص بــلجراء 

 .(4)االستفتاء
فحــزب التقــدم واالشــتراكية ايــد قــرار الملــك بخصــوص االســتفتاء فــي قمــة )نــايروبي( 

 .(5)في محاولة منه للمناورة وخشية االصطدام المباشر لالعتراض عن قرار الملك 
ــأَ  صــدر حــزب االتحــاد االشــتراكي فكــان مــن َأشــد المنتقــدين لالســتفتاء إذ أَ  ا موقــفم 

بيانـا  جـاء فيـه: "إن تن ـيم اسـتفتاء  1981سـبتمبر أيلـول/  10المكتب السياسي للحزب في 
شــعبي وديمقراطــي طبقــا  للدســتور يــدعو مجمــوع الشــعب المغربــي للتعبيــر عــن موقفــه بكــل 
وضوي حول قرارات لجنة التطبيق المجتمعة في نيروبي والمتعلق بمسـتقبله ووحـدتنا الترابيـة 

ي عن السيادة المغربيـة علـى اقـاليم .. هذا القرار يعني االستعداد لالستسالم بل وحتى التخل
 .(6)الصحراء الغربية"

                                                 

 .179اليوبي، المصدر السابق، ص( 1)
 .281، صالمصدر السابقابو خمرة، ( 2)
 .179االيوبي، المصدر السابق، ص( 3)
 .44ميتكس، المصدر السابق، ص( 4)
 .81، )الدار البيضاء، د.ت(، ص1991-1962محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية ( 5)
 .82، صالمصدر نفسه(6)
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كمــا انتقــد زعــيم الحــزب عبــد الــرحيم بــو عبيــد السياســية الخارجيــة المغربيــة المتبعــة 
بشون قضية الصحراء مما مثل تحديا  صارخا  للمؤسسة الملكية إذ اثار الشـبهات حـول عـزم 

 .(1)الملك على التخلي عن جزء من مملكته 
بــو عبيــد وبعــض قيــادات فعــل الملــك عنيفــا ، إذ أمــر بللقــاء القــبض علــى فجــاء رد 

ــــة الملكيــــة وتــــم ســــجنه لمــــدة عــــامين، أَ هانــــة الســــلطحزبــــه بتهمــــة إِ  حــــاد ا نــــواب حــــزب االتم 
 .(2)قامة الجبرية االشتراكي فقد فرضت عليهم الِ 

ــأَ و  يــة لـــه منهـــا الجوانـــب االيجاب مبذذذ     جـــراء اســتفتاء د إِ ا حـــزب االســتقالل فقـــد أي ــم 
 .(3)دارة المغربية، وعدم تسمية جبهة البوليساريو طرفا  باالستفتاء ء على الجي  والِ االبقا

وفي السياق ذاته فقد انتقد الحزب موقف حـزب االتحـاد االشـتراكي المعـارض لقـرار 
حــــدة التــــراب الملــــك والحكومــــة، واصــــفا  موقــــف حــــزب االتحــــاد االشــــتراكي بونــــه: "خيانــــة لو 

 .(4)عداء لنسف مقوماتها"المتواطئ مع إِ المغربي 
 الخاتمة:

 -1977 المـــدة فـــي الحكـــومي االئـــتالف مـــن االســـتقالل حـــزب موقـــف دراســـة ن  إِ          
 النتائج: من مجموعة ِإلى تعود 1983
 البرنـامج لتنفيـذ (1983-1977) المـدة خـالل الحكوميـة التشـكيلة في الحزب شارك -1

 .  الحكومي االئتالف في خالل مشاركته تطبيقهب الجماهير وعد الذي صالحيالِ 

ـــــدورة خـــــالل البرلمـــــاني حضـــــوره مـــــارس حـــــزب االســـــتقالل -2 ـــــة ال  -1977) البرلماني
 التـــي 1980 الدســـتورية التعـــديالت علـــى موافقتـــه خـــالل مـــن ذلـــك وتجلـــى (1983
 مـــن فوصــبحت ســنتين البرلمانيـــة الواليــة بتمديــد والمتضـــمنة المغربــي الملــك طرحهــا

 سنوات. (6) ِإلى (4)

                                                 

 .318بيرو، المصدر السابق، ص( 1)
 .320المصدر نفسه، ص( 2)
 .81معتصم، المصدر السابق، ص( 3)
 .82المصدر نفسه، ص( 4)
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 قامــت التــي الت ــاهرات خــالل الحكومــة جانــب ِإلــى وقوفــه الحــزب علــى يؤخــذ وممــا  -3
 رصـــيده علـــى رث ـــأَ  بمـــا اَلزمـــة الحتـــواء المناســـبة الحلـــول يطـــري لـــم و ،1980 عـــام

  .1984-1983 عام انتخابات في االنتخابي

 لملــكا جانــب ِإلــى ووقــف مقدســة قضــية هاوعــد   الغربيــة، الصــحراء عــن الحــزب دافــع -4
 الفريقيـة القمـة مـؤتمر فـيالغربيـة  الصـحراء لقضـية حـال   طرحـه عنـد الثـاني الحسـن

 .1981)نيروبي( 
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Abstract 

     The Independence Party is pioneer in the national political 

movement in Morocco. It was founded on January 11, 1944. It is led 

by Allal El Fassi, Ahmed Blafrig, Ahmed Mekouar, Abdel Karim 

Ghellab, and others. On the same day, the party submitted a 

document known as the "Independence Document" to the Sultan of 

Morocco, Mohammed V, who in turn presented it to the occupying 

French protection authorities. The most important provisions of the 

document included ending the protection of Morocco. By this, he 

would have expressed the people's aspirations for liberation and 

independence from bilateral colonialism (French-Spanish), and the 

party had a prominent role in resisting foreign occupation 

diplomatically and militarily until Morocco gained independence on 

March 3, 1956, and the party had an important role in political 

developments after independence and is still To this day it plays a 

big role in Moroccan political life. 
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     Regarding the period (1977-1983), the Independence Party had 

activity and positions on political developments in Morocco, the 

most important of which was the Independence Party's participation 

in the government coalition to implement its reform program. It also 

had a position on the constitutional amendments of 1980, and the 

economic crisis that led to the rise of its 1981 uprising. In the first 

bread uprising, he also had a role from the African Summit 

(Nairobi) in Kenya 1981. 

       Key words: party ؛ Independence ؛ Morocco. 

 


