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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

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 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( 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

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

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 راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 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

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، 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 للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: 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  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن 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 يجب 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 ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد 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 يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

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

 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 ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة 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 البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته 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 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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دور حزب االستقالل يف جملس النواب املغربي اثناء املدة 

(1984-1992) 

 راحبة حممد خضريو  كريم سامل حسني البدراني 

17/10/2020 تأريخ القبول:       21/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 11سس في أ  ركة الوطنية السياسية في المغرب حزب االستقالل رائد الح عد  ي               
وعبد الكريم  مكوار، بقياده عالل الفاسي واحمد بالفريج واحمد 1944كانون الثاني/ يناير 

سلطان  ِإلىاالستقالل(  ة)وثيقيقة عرفت بــه تقدم الحزب بوثوفي اليوم ذاتخرون، آغالب و 
 سلطات الحماية الفرنسية المحتلة، وقد ضمت ِإلىب محمد الخامس الذي بدوره قدمها المغر 
ويكون بذلك قد عبر عن طموحات الشعب في  ،لوثيقة انهاء الحماية على المغرببنود ا

 وكان للحزب دور بارز االسباني( ،-رنسيالتحرر واالستقالل من االستعمار الثنائي )الف
ذار/ آ 3حتى نيل المغرب االستقالل في  اا وعسكري  جنبي دبلوماسي  في مقاومة االحتالل الأ 

السياسية بعد االستقالل، ومازال في التطورات  ممّيز ما كان للحزب دور، ك1956مارس 
 ا في الحياة السياسية المغربية. ا كبير  دور   ؤدِّياليوم ي ِإلى

في اسية للمغرب بعد االستقالل و في التطورات السي كبير اا حزب االستقالل دور   قد أأدىل     
ارضة ليمارس دورا  برلمانيا  رقابيا  صفوف المع ِإلى، انضم الحزب 1990 -1985المدة 

بعه البرنامج الحكومي على السلطة التنفيذية )الحكومة(، كما كان للحزب نشاط في متا
غربية من تأجيل االنتخابات الم لتحريرية والشفهية، وكان له موقفا سئلةعبر طرح الأ 

الدين  في تقديم طرح الثقة ضد حكومة عز مّيزم ، كما كان له دور1989-1990
 .العراقي
 .يالمغرب ،االستقالل ،حزبالكلمات المفتاحية:     

                                                 

 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /طالب ماجستير/ 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .التاريخقسم /مساعد ُأستاذ/ 



                                                                                                          و راحبة حممد خضري كريم سامل حسني البدراني                  (1992-1984دور حزب االستقالل يف جملس النواب املغربي اثناء املدة )

 384 

 المقدمـــة
 11سس في أ  ِإذ  ،حزب االستقالل رائد الحركة الوطنية السياسية في المغرب عد  ي       

لكريم مكوار وعبد ا، بقياده عالل الفاسي واحمد بالفريج واحمد 1944يناير  /كانون الثاني
 ِإلىاالستقالل(  ةقدم الحزب بوثيقة عرفت بــ )وثيقه تاليوم ذات وفيخرون، آغالب و 

 ،سلطات الحماية الفرنسية المحتلة ِإلىسلطان المغرب محمد الخامس الذي بدوره قدمها 
نهاء الحماية على المغرب. ويكون بذلك قد عبر عن إِ بنود الوثيقة  دقأأ قد ضمت و 

 ،االسباني( -ار الثنائي )الفرنسيطموحات الشعب في التحرر واالستقالل من االستعم
 ا حتى نيلا وعسكري  جنبي دبلوماسي  في مقاومة االحتالل الأ  بارز وكان للحزب دور

في التطورات السياسية  مميَّز ، كما كان للحزب دور1956ر/ مارس اذا 3االستقالل في 
 بية.ا في الحياة السياسية المغر ا كبير  دور   ؤدِّياليوم ي ِإلىومازال  ،بعد االستقالل

في التطورات السياسية للمغرب بعد االستقالل وخالل  مميز احزب االستقالل دورا  أأدى    
، ثم دخل العملية السياسية صفوف المعارضة  ِإلى، انضم الحزب 1976 -1962المدة 

 . 1984-1977خالل المدة 
 /نيسان 11في  ة مرة ثانيةالسياسي ةصفوف المعارض ِإلىحزب االستقالل  نظما    

االصالحي الذي تعهدت  هبتطبيق برنامج ةتزام الحكوموذلك لعدم ال ،1985ابريل 
على قيام  هوكذلك اعتراض (،1984-1977) ةالسابق ةالدور  اثناء هتطبيقب ةالحكوم
سباب انتقال حزب أأ  أأكثركانت تلك و  (،1984-1983)بتزوير انتخابات  ةالحكوم

 (.1990 1985) ة بين عاميصفوف المعارض ِإلىاالستقالل 
نشاط حزب  ِإلىالمحور االول  تطرق دفق ة،تضمن البحث اربع محاور رئيسي      

تمثل بنشاط الحزب في طرح فا المحور الثاني مَّ أأ  ،البرنامج الحكومي ةاالستقالل في متابع
ا مَّ أأ  ،مدَّةوبرنامج الحكومة اثناء تلك ال والشفهية في مراقبة اعمال ةالتحريري سئلةالأ 

موقف حزب و  (1990-1989) المغربيةنتخابات اال ن تأجيلقد تضمَّ فالمحور الثالث 
ا المحور الرابع مَّ أأ ، مم المتحدةال  ِإطار حل قضية الصحراء من وذلك في  ،االستقالل منها

 ة ضد حكومة عز الدين العراقيخير فقد بين دور حزب االستقالل في تقديم طرح الثقالأ و 
ام به حزب االستقالل من نشاط ودور في تلك ، وتكمن أهمية الموضوع بما ق1990عام 

 المدة .
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ــــي  ــــاع كافــــة الوســــائل المشــــروعة لخــــذ دوره ف ــــى اتب حــــرب حــــزب االســــتقالل عل
 ( وكـــان اهـــم المحطـــات التـــي كـــان لحـــزب االســـتقالل دور1992-1984البرلمـــان للمـــدة )

فـي مجـال و أأ ، مجلـس النـوابحراجهـا فـي ا ِ مـر بالسـلطة التنفيذيـة و فيها سواء تعلـق الأ  ميزم
 (1) مجلـس النـوابالقضايا التي تسهم السلطة التشريعية التي استطاعت إرباك االغلبيـة فـي 

 أبرزها:
 :اواًل: نشاط حزب االستقالل في متابعة البرنامج الحكومي

رفــــب حــــزب االســــتقالل المشــــاركة فــــي الحكومــــة الجديــــدة عنــــدما عــــرب عليــــه 
مواصــلة  ِإلـىموقفــه وبـرر الحكومـة الســابقة، ، إذ عــدها اسـتمرارا  لسياســات (2)المشـاركة فيهـا

 .(3)النضال من اجل سالمة ومصداقية المؤسسات الديمقراطية  
برنـامج  1985نيسان/ ابريـل  22في  (4)اعلن رئيس الحكومة محمد كريم العمراني

. وقـــد ضـــم البرنـــامج االختبـــارات االساســـية التـــي مجلـــس النـــوابحكومتـــه تحـــت اروقـــة قبـــة 
 :(5)ة االلتزام بها وتطبيقها للمرحلة القادمة وفي مقدمتها يتطلب من الحكوم

                                                 

-1962المغــرب عبــدالوهاب عبــدالعزيز أبــو خمــرة ، دور أحــزاب المعارضــة فــي الحيــاة السياســية فــي ( 1)
 .332ب(  2015تكريت ،  ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، ) جامعة ه، أطروحة دكتورا1992

 .22(، ب1986، )باريس، 190مجلة كل العرب، العدد: ( 2)
، 37-36عبـــد اللطيــــف حســــني، لاالحــــزاب ســــليلة الحركـــة الوطنيــــةل، مجلــــة وجهــــة نظــــر، العــــددان: ( 3)

 .12(، ب2008)الرباط، 
عـين  1957عـام  وفيها تلقى تعليمـة االبتـدائي وفـي 1919محمد كريم العمراني : ولد في مدينة فاس  (4)

عين مديرا  عاما  في نفس المكتب ، شارك في انشاء الشركة  1959في مكتب الشريف للفوسفات وفي عام 
عين وزيرا  لالقتصـاد ، تقلـد منصـب رئاسـة الحكومـة ثـالث مـرات الولـى مـن )  1971الوطنية ، وفي عام 

تشــرين الثــاني/نوفمير  13)  ( والثانيــة مــن 1972تشــرين الثــاني /نــوفمبر  20-1971أب / أغســطس  6
تشــرين الثــاني   – 1992اب / اغســطس  11( ، والثالثــة مــن  1986تشــرين الول أكتــوبر  30- 1983

، للمزيد من التفاصيل ينظر : عبدالسالم البكاري ، دليل االحـداث زتعاقـب الحكومـات فـي  1993/نوفمبر 
لحســن ، تقــديم : محمــد المنصــور ، ، راجــع نصوصــه وجداولــه االســتاذ عمــر با 2010- 1955المغــرب 

 . 151-149( ، ب ب  2002مطبعة ازناس ، ) الرباط ، 
-1983حــزب االتحــاد الدســتوري ودوره فــي الحيــاة فــي المغــرب الطــالبي، عمــار فاضــل عبــاس علــي  (5)

 .83-82ب ب( ،  2018أطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، ) جامعة سامراء ، ، 2002
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مواصـــــلة دعـــــم ســـــيادة المغـــــرب ووحدتـــــه الترابيـــــة التـــــي ال يمكـــــن ان تكـــــون موضـــــوع  -1
 ت .مفاوضا

صــالح تعليمــي شــامل يهــتم بــالتكوين النفســي إِ نجــاز ا ِ لزامــي و التحقيــق الكامــل للتعلــيم ا ِ  -2
 والمهني.

 لتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاب.دعم القطاع الخاب من خالل ا -3
 صالح ضريبي جديد بإضافة ضرائب على الدخل والشركات.إِ نجاز إِ  -4
قـرر القيـام بمشـاريع تتـيم للمـواطنين امـتالك العقـارات مـن خـالل القطـاع الزراعـي وفي  -5

 تحديث ذلك القطاع بإعطاء القروب والهدف من ذلك هو تحقيق االكتفاء الذاتي.
عي  قامـة التـوازن المـالي وذلـك بالعمـل علـى تحسـين الميـزان التجـاري وسـد العجـز السـ -6

 يار دوالر.( مل13وتسديد الديون الخارجية البالغة )
الحكومة ستبذل مجهودات كبيرة لتحريـك العمـل الدبلوماسـي  نَّ إِ في المجال الدبلوماسي  -7

 العربي.قطار المغرب أأ نها العمل على تحقيق الوحدة بين الخارجي، وم
تبنــي سياســة التقــويم الهيكلــي لالقتصــاد الــذي يتضــمن خطــة تقشــفية صــارمة لمواجهــة  -8

 .(1)ضغط الديون التي فرضها صندوق النقد الدولي 
ـيتَّ  زمـة االقتصــادية مواجهـة الأ  ِإلـىي دعـا برنـامج حكومـة العمرانــ نَّ أأ م ا تقـدَّ ضـم ممَّ
برمجــة ديونــه بكــل  ِإلــىى هــا تعمــل بتوصــيات صــندوق النقــد الــدولي الــذي يســعنَّ ؛ لأ الشــاملة

ــ ل الحكومــة فــي موقــف دخــأأ ا الوســائل، وذلــك مــا جعــل الحكومــة اســيرة لتلــك التوصــيات، ممَّ
االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية فــي المغــرب غيــر مالئمــة لتلــك  وضــاعمحــرإ إذ ان الأ 

ما زيــادة نفقــات حــرب الصــحراء التــي اســتنزفت مــوارد الدولــة االقتصــادية التوجيهــات، والســيَّ 
(2). 

                                                 

 .83-82؛ المصدر نفسه، ب ب22(، ب1985، )باريس، 104ربية، العدد: مجلة الطليعة الع( 1)
 .335، بالمصدر السابقابو خمرة، ( 2)
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روقة قبـة أأ رضة برنامج حكومة العمراني داخل حزاب المعاأأ تقالل و ناقش حزب االس
شار حزب االستقالل ان تطبيـق البرنـامج الحكـومي االقتصـادي سـوف أأ ، وقد مجلس النواب

 .(1)يلحق ضررا  كبيرا  للفئات الكادحة والوسطى من الشعب 
بــديال  عــن مشــروع الحكومــة وفــي المقابــل قــدم حــزب االســتقالل مشــروعا  اقتصــاديا  

 :(2)ي أتضم ما ي
داري ومكافحــة الفســاد والحــد مــن االســراف والتبــذير فــي كافــة العمــل علــى االصــالح ا ِ  -1

 مفاصل الدولة.
اســــتخدام الديمقراطيــــة فــــي التعامــــل مــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي، فالبلــــدان الديمقراطيــــة  -2

 تستعمل الرأي وسيلة للضغط على المفاوب الخارجي.
يجــب ان تكــون الدولــة هــي المحــرك الرئيســي بعملــة االقتصــاد دون امــالءات خارجيــة  -3

(3). 
العـــالم الثالـــث يكـــون  العمـــل علـــى ايجـــاد جبهـــة اقتصـــادية علـــى المســـتوى العربـــي ومـــع -4

 فيها. للمغرب دور
غلبيـــــة البرلمانيـــــة المســـــاند والـــــداعم البرنـــــامج الحكـــــومي مـــــرر بمباركـــــة الأ اال ان 

وشــن حملــة ضــد ذلــك ،واضــراب المعارضــة  ،اثــار تحفــظ حــزب االســتقالل ممــا ،للحكومــة
تـي تعمـق نهـج التبعيــة الَّ بوصـي مـن الصــندوق النقـد الـدولي،  واعـد سياسـته نابعـة ،البرنـامج

وتدفع بالفوارق الطبقية لالستفحال، وتزيد من مديونية الدولة، فضـال  عـن انهـا تتعـارب مـع 
 .(4)الوضع المعاشي المتدهور

 
 

                                                 

، 244، 22مكتــب المغــرب العربــي، احـزاب المعارضــة، رقــم الملــف،  حركـة الوفــاق الــوطني العراقـي، ( 1)
 .14، ب1985سنة 

 .19المصدر نفسه، ب( 2)
، مؤسسـة الملـك عبـد 2006-1990سـتثمارات االجنبيـة فـي المغـرب جواد المنـوني، مقاربـة سياسـة اال( 3)

 .23(، ب2009العزيز آل سعود، )الدار البيضاء، 
 .23المصدر نفسه، ب( 4)
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 :التحريرية والشفهية سةلةًا: نشاط حزب االستقالل في طرح الأ ثاني
البرلمانية وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية الهامة، وهـي استيضـاح  سئلةعدت الأ 

ـــب بواســـطته عضـــو  ـــوابأمـــر مجهـــول يطل ـــس الن ـــوزير المخـــتب معلومـــات او  مجل مـــن ال
امـر مـن المـور. وكـذلك  ِإلـىبيانات، وقد يراد بها لفـت نظـر الحكومـة او الـوزير المخـتب 

، وهنـــاك نـــوعين مـــن (1)والحكومـــة مجلـــس النـــواب عـــدت وســـيلة مـــن وســـائل التحـــاور بـــين 
 :  سئلةالأ 
رئـيس الـوزراء او  ِإلـىالشفوية: تتمثل في توجيه السؤال من طـرف نائـب معـين  سئلةالأ  -1

 .(2)وعية سبالدورات االعتيادية في جلسته ال   حد الوزراء، مع اجابة هؤالء عنه اثناءأأ 
وزيـر علـى  ِإلـىالتحريرية )الكتابية(: تتمثل في توجيه سؤال تحريـري مـن نائـب  سئلةالأ  -2

 خير، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.ان يجيب عنه الأ 
ن الدســاتير المغربيــة قــد اجمعــت علــى تقريــر حــق الســلطة التشــريعية فــي أأ ويالحــظ 

)تحريريـة او شـفوية( التـي تعـد مـن اهـم سـواء   سـئلةتلـك الأ عن طريق مراقبة عمل الحكومة 
 .(3)الوسائل المقررة في الدساتير المغربية 

 سـئلة(بطـرح عـدد كبيـر مـن الأ 1992-1984) الرابعـةالنيابيـة وقد امتازت التجربة 
جابــت الحكومــة علــى أأ ( ســؤاال  شــفويا  و 2775ب النــواب )حصــائية ضــد الحكومــة إذ عــر ا ِ 
( سـؤاال  لـم تـرد عليهـا الحكومـة، 812وبذلك يكـون ) ،ة( سؤاال  في جلساتها العمومي1963)

( ســؤاال ، وبــذلك يكــون 1351جابــت الحكومــة علــى )أأ و  ،( ســؤاال  كتابيــا  1703وكمــا طــرح )
 .(4)( لم ترد عليها الحكومة 351)

غلبيــة، مقارنــة مــع عــدد نوابهــا ســجلت معــدل الأ المطروحــة مــن  ســئلةوكــان عــدد الأ 
حـزاب المعارضـة التـي سـجلت أأ المطروحـة مـن  سـئلةاسا  بعدد الأ سؤاال  لكل نائب، قي 7،39

                                                 

فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي، دراسة قانونية مقارنـة، مركـز دراسـات الوحـدة ( 1)
 .179-178(، ب ب2010العربية، )بيروت، 

 .181(، ب2006عبد االله بلقريز، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي، )الدار البيضاء، ( 2)
 .179مرابط، المصدر السابق، ب( 3)
فــرح كــريم مــاذي بــدن، دور االحــزاب فــي التنميــة السياســية )المغــرب انموذجــا (، رســالة ماجســتير، كليــة ( 4)

 .84؛ الطالبي، المصدر السابق، ب152(، ب2015العلوم السياسية، )جامعة المستنصرية، 
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 أأســـئلة( 10) ســـنوات منهـــا  نيثمـــا عـــن طريـــقســـؤاال  لكـــل نائـــب معـــارب  27مـــا يقـــارب 
( ســـؤاال  123( ســـؤاال  شـــفويا ، وقـــد ســـجل ثـــاني حـــزب التقـــدم واالشـــتراكية )17تحريريـــة و)

( ســؤاال  20ل الـديمقراطي الـذي طـرح )تحريريـا ، وكـذلك بالنسـبة للنائـب الوحيـد لمنظمــة العمـ
( ســؤاال  20تحريريـا ، وكـذلك بالنسـبة للنائـب الوحيـد لمنظمــة العمـل الـديمقراطي الـذي طـرح )

 ،(1)( ســـؤاال  تحريريـــا  لكـــل نائـــب 12تحريريـــا ، وكمـــا ســـجل حـــزب االســـتقالل ايضـــا  معـــدل )
النيابيـــة  لمــدةا فــيكــومي انتقالــه مــن االئـــتالف الح نَّ إِ خيــر، يمكـــن القــول وبالنســبة لهــذا الأ 

(، جعلـــه يقـــتحم بقـــوة مجـــال 1992-1984مجلـــس النـــواب ) فـــيالمعارضـــة  ِإلـــىالســـابقة 
بالنســبة لكــل نائــب فــي واليــة  أأســئلةقــل مــن ثمانيــة أأ طــرح  ذإِ  ؛داة لمراقبــة الحكومــةأأ  ســئلةالأ 

وذلـــك   ،( ســـؤاال  لكـــل نائـــب12،5( معـــدل )1984، بينمـــا ســـجل نـــواب فـــي واليـــة )1977
دوره فـــي الحيـــاة السياســـية فـــي صـــفوف المعارضـــة لكســـب ود الجمـــاهير واســـترجاع  لخـــذ

 .(2)السابق  ِإلىمكانته 
 تحقيــق الشــفوية والتحريريــة علــى الحكومــة ســئلةأراد حــزب االســتقالل مــن وســيلة الأ 

 .(3)هدفين
 : تجاوز القيود التي وضعها الدستور المغربي للسلطة التشريعية فـي مراقبـة الحكومـة،االول

وخصوصـا  عـدم اشــراك المعارضـة باللجـان للبحــث والتقصـي التـي شــكلت للنظـر فـي قضــية 
 معينة.

 الثاني: استثمرت المعارضة وسيلة لطرح برامجها السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة خيـارا  
وكانـت ،حـزاب المعارضـة أأ  لب اقتراحات القوانين تأتي منغأأ بديال  لبرامج الحكومة، وكانت 

 .(4)تلك المقترحات في الميدان التشريعي للبرلمان ترفب 

                                                 

النخبة السياسية والسلطة ، أسئلة توافـق مقارنيـة سيسـيولوجية لالنتخابـات التشـريعية  فـي قرنفل، حسن ( 1)
 .85ب( ،  1997المغرب ، مطبعة الدار البيضاء ، ) الدار البيضاء ، 

 .85قرنفل، المصدر السابق، ب( 2)
ـــدالكريم ( 3) ـــابي غـــالب، التطـــورعب ـــالمغرب  الدســـتوري والني ـــة ، مطبعـــة  1902-1908ب ، الطبعـــة الثالث

 .259، ب( 1993النجاح الجديد ، ) الدار البيضاء ، 
 .259المصدر نسه، ب( 4)
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( مرحلـة 1992-1984الشفوية والتحريريـة خـالل الواليـة البرلمانيـة ) سئلةمثلت الأ 
الحكوميـــة اثـــارت  فضـــال  عـــن ان التشـــكيلة ،تصـــاعد الصـــراعات بـــين المعارضـــة والحكومـــة

غلبيـــة المســـاندة غلبيـــة، وقـــد اســـتفادت المعارضـــة ايضـــا  مـــن ضـــعف االخالفـــات  داخـــل الأ 
ـ ،حـراإ الحكومـةإِ للحكومة في   سـئلةالتغيـب عـن جلسـات المناقشـات ل أ  ِإلـىا دفـع وزراء ممَّ

 .(1)المحرجة او التذرع بحجج تبعدهم عن فشل سياستهم الحكومية 
عــدم خيــارات المعارضــة فــي توجيــه السياســة الحكوميــة و  ِإلــىونتيجــة لعــدم االلتفاتــة 
ب معارضة فيها جعـل الحكومـة هشـة وغيـر قـادرة علـى حزاأأ مشاركة حزب االستقالل وبقية 

هم فـي سـأأ مواجهة التحديات والمشاكل التي واجهتها بسـبب فشـل سياسـتها االقتصـادية، ممـا 
 .(2) في نهاية المر 1986سقاط حكومة محمد كريم العمراني في ايلول/ سبتمبر أأ 

اء وموقا  حازب بسابب قياية الصاحر  1990-1989تأجيل االنتخاباات المرربياة  ثالثًا:
 :االستقالل منها

علـن فيـه أأ  اخطاب ـ 1989تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  22لقى الملك الحسن الثاني فـي أأ 
دة واليـــة المجـــالس البلديـــة والقرويـــة ومجلـــس النـــواب لمـــ مديـــدعـــن تنظـــيم اســـتفتاء شـــعبي لت
صـحراء مم المتحدة  من تنظيم اسـتفتاء لتقريـر المصـير فـي السنتين، والغاية منه لتمكين ال  

-1989الواليـة البرلمانيـة الرابعـة ) مـدة انتهـاء ذي تـزامن مـعالَّـ، (3)1990الغربية فـي عـام 

                                                 

 .340، بالمصدر السابقابو خمرة، ( 1)
، أطروحــة دكتــوراه كليــة  1991-1956االمريكيــة  -العالقــات المغربيــةالخزاعــي، ســمر رحــيم نعمــة ( 2)

 .86، ب( 2003لتربية للبنات ، ) جامعة بغداد ، ا
كانـت قضــية الصـحراء الغربيــة قــد شـهدت تطــورات هامــة خـالل فتــرة ثمانينــات القـرن العشــرين إذ تزايــد ( 3)

انســحاب المغــرب مــن منظمــة  ِإلــىاعتــراف الــدول االفريقيــة بالجمهوريــة العربيــة الصــحراوية، ممــا ادى 
قـررت االمـم المتحـدة ايجـاد  1990، وفـي عـام 1984ثـاني/ نـوفمبر تشـرين ال 12الوحدة االفريقية فـي 

، وقد اشترطت االمم 1991حل لمشكلة الصحراء وذلك بإجراء استفتاء شعبي لسكان المنطقة في عام 
المتحـدة علـى المغـرب تســهيل مهمـة االسـتفتاء، بمـا فيهــا الغـاء اي اجـراء تـراه االمــم المتحـدة، وذلـك مــا 

االيــوبي، طــه عبــدالرزاق طــه الــدبا  وعــد ذلــك خرقــا  لســيادته الوطنيــة. ينظــر:  دفــع المغــرب لالحتجــاإ
دراســة تاريخيــة ، رســالة ماجســتير ، كليــة االداب ، ) جامعــة  1998-1976مشــكلة الصــحراء الغربيــة 

الغربيـــة مـــن معاهـــدة مدريـــد  داهـــش، مشـــكلة الصـــحراءمحمـــد علـــي ؛ 184، ب( 2005الموصـــل ، 
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وقــــد أشــــار الملــــك فــــي خطابــــه قــــائال : ليجــــب ان تشــــمل االنتخابــــات التشــــريعية  (1)(1990
لكــويرة، لــيس مــن الطبيعــي ان تحــرم ســكان  ِإلــىوالبلديــة جميــع التــراب المغربــي مــن طنجــة 

وية مـــن اختيـــار نـــوابهم ومستشـــاريهم الجمـــاعين ... فســـنتان تشـــكالن مـــدة االقـــاليم الصـــحرا
 . (2)معقولة لتنظيم االستفتاء وفي حالة التأخير سنقوم بتنظيم االنتخاباتل

 مجلـس النـوابكان خطاب الملك ايذانا  للحكومـة باتخـاذ االجـراءات الالزمـة لتمديـد 
دة  جــراء االنتخابــات فباشــرت الــذي كانــت ترغــب هــي االخــرى بــذلك لنهــا لــم تكــن مســتع

ــــة اعالميــــة للتصــــويت عليــــه بــــنعم، وقــــد  وزارة الداخليــــة بعمليــــة االســــتفتاء مــــن خــــالل حمل
 .(3)، ولإلجابة بـ )ال( بطاقة زرقاء ة بيضاءخصصت نوعين من البطاقات بـ )نعم( بطاق

، 1989فــي االول مــن كــانون االول/ ديســمبر  علــى التمديــد وتــم اجــراء االســتفتاء
اليـــوم التـــالي اعلنـــت وزارة الداخليـــة نتيجـــة االســـتفتاء، فكانـــت االجابـــة بــــ)نعم(، بنســـبة  وفـــي

 .(4)%(0،02%( اما االجابة بـ )ال( فكانت )99،98)
اتخـــذ حـــزب االســـتقالل موقفـــا  مميـــزا  عـــن جميـــع االحـــزاب السياســـية المغربيـــة، إذ 

لان قضـية الصـحراء  جـاء فيـه: 1989كانون االول/ ديسمبر  27اصدر الحزب بالغا  في 
ـــة،  يعـــدقضـــية مقدســـة  جـــزء ال يتجـــزأ مـــن ارب  لنهـــاالقـــرار فيهـــا جـــوهر الســـيادة المغربي

الوطن... وان المؤسسات المنتخبة لم تحقـق أي هـدف مـن اهـدافها، لنهـا كانـت مزيفـة، لـم 

                                                                                                                         

، ( 2008، مركــز الدراســات االقليميــة ، ) جامعــة الموصــل ، 2008مفاوضــات نيــوورك  ِإلــى 1975
 .50ب

، مطبعــة البريــق ، ) بغــداد ،  1997-1963 الكــروي، التجربــة البرلمانيــة فــي المغــربمحمــود صــال ( 1)
 .164، ب(  2010

مـة : الن.. ) دراسـة علميـة موثقـة (، ترج ِإلـى 1960االنتخابات المغربية منـذ كارسيا، بيرنابي لويس  (2)
 .223، ب(  2007بديعة الخرازي ، مطبعة النجاح الجديد ، ) الدار البيضاء ، 

 .241، بالمصدر السابقابو خمرة، ( 3)
، فــــــي 117وكالـــــة االنبــــــاء العراقيــــــة، لمــــــاذا االســــــتفتاء علــــــى تمديــــــد مجلــــــس النــــــواب، رقــــــم الملــــــف ( 4)

 .50، ب7/12/1989
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تحترم ارادة الشعب ولم تفـرز منتخبـين يحـزون علـى ثقـة الشـعب واحترامـه... واسـتمرار هـذه 
 .(1)جالس تكريس لالختيارات الال شعبية في المجاالت االقتصادية واالجتماعيةلالم

واســـتخلب مـــن بيانـــه الطويـــل الـــذي اكـــد فيـــه التشـــبث بتحريـــر الصـــحراء الغربيـــة 
 : (2)والتعبئة خلف الملك الحسن الثاني قرارين 

 نعم لتصفية قضية الصحراء في مدة سنتين. -1
 ة المزيفة.ال لتزكية المؤسسات التمثيلي -2

 ،إن موقـــف حـــزب االســـتقالل كـــان لـــه االثـــر الكبيـــر علـــى بقيـــة االحـــزاب السياســـية
موقـف حـزب االسـتقالل واصـدرت  ِإلـىوالسيما احزاب المعارضة التـي انضـمت فـي موقفهـا 

ــا  مشــتركا  معــه فــي  ، أكــدت فيــه موقفهــا مــن قضــية 1989تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  28بيان
وجـاء فـي البيـان لإن االحـزاب الوطنيـة االربعـة  (3)الترابيـة  الصحراء وتشبث الشعب بوحدته

تقول: نعم دفاعا  عن الوحدة الترابية ولتصفية قضية الصحراء فـي ظـرف سـنتين، وتؤكـد ان 
ــــي افرزتهــــا  ــــة الت ــــة الحالي ــــة المؤسســــات المنتخب ــــى االطــــالق قبولهــــا تزكي ــــي عل هــــذا ال يعن

ن القــــادمتين للمراجعــــة الجذريــــة توظيــــف الســــنتي ِإلــــى(، ودعــــت 1984-1983انتخابــــات )
في مجـال ممارسـة الديمقراطيـة والحريـات العامـة، ومـن اجـل  في المغربللسياسات المتبعة 

اقرار دولة سيادة القانون واحترام حقوق االنسان والعمل علـى تغييـر االختيـارات االقتصـادية 
ن الســـنتين اللتـــياالجتماعيـــة المتـــدهورة. واعتبـــرت ان  وضـــاعللشـــعب المغربـــي ومعالجـــة الأ 

خيـرة للمنـتظم الـدولي لتنظـيم وتحضـير استشـارة الســكان أأ أضـيفتا لعمـر مجلـس النـواب مهلـة 
فـــي االقـــاليم الصـــحراوية علـــى اســـاس ان المغـــرب سيســـتخلب بعـــد انتهـــاء المـــدة المـــذكورة 

 .(4)النتائج الطبيعة التي تؤكد سيادته المطلقة على تلك االقاليمل

                                                 

يم، حـزب االســتقالل بــدون عــالل الفاســي، مجلــة ، محمــد مونشــ343، بالمصــدر الســابقابـو خمــرة، ( 1)
 .39(، ب2010، )الرباط، 46وجهة نظر، العدد: 

 .50، ب لماذا االستفتاء على تمديد مجلس النوابوكالة االنباء العراقية، ( 2)
 .298، بالمصدر السابقغالب، ( 3)
 .298المصدر نفسه، ب( 4)
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عطـى لبقيـة احـزاب المعارضـة أأ موقف حـزب االسـتقالل من خالل ما تقدم يبدو ان 
ه دعما  لتأييد موقفه، كما اراد الحزب في الوقت ذاته استرجاع قاعدتـه الجماهيريـة ليأخـذ دور 

 كثر من السابق.أأ خرى و أ  في الحياة السياسية مرة 
علااح حكومااة عااز الاادي   1990عااام ة رابعااًا: دور حاازب االسااتقالل فااي تقااديم طاارح الثقاا

 :العراقي
برز معالم أزمة النظام السياسي المغربي بصورة عامة وازمة العالقة بـين أأ كان من 

 مجلـس النـوابالحكومة من جهة وحزب االستقالل واحـزاب المعارضـة مـن جهـة اخـرى فـي 
ـــام بـــه بصـــفة خاصـــة كـــل مـــن حزبـــي االســـتقالل واالتحـــاد 1990-1984) مـــدةفـــي ال (، ق

او مـــا يســـمى ( 1)مـــن طـــرح الثقـــة 1990أيـــار/ مـــايو  14االشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية فـــي 
فـي ذلـك الوقـت. وكـان  (2)بالدستور المغربي ملتمس الرقابة ضد حكومـة عـز الـدين العراقـي

ف السياســـة الحكوميـــة نتيجـــة أمـــور عـــدة عـــدة اعتبـــارات تســـتهد ِإلـــىملـــتمس الرقابـــة يســـتند 
 :(3)تمثلت في 

 عدم مبادرة الحكومة مع الطبقة العمالية . -1

                                                 

للحكومــة امـــام البرلمـــان، واداة قانونيــة بيـــد اعضـــاء  طــرح الثقـــة: مســـطرة لتحريــك المســـؤولية السياســـية( 1)
البرلمــان تســتعمل كلمــا تبــين للبرلمــانيين ان الحكومــة انصــرفت عــن االهــداف االساســية، اثنــاء تنصــيب 
الحكومــة خــالل عرضــها البرنــامج السياســي او التصــريم الحكــومي الــذي تتقــدم بــه الحكومــة مــن اجــل 

. ويعد ثاني )طرح ثقـة( 197نظر: مرابط، المصدر السابق، بالموافقة والتصويت عليه. للتفاصيل. ي
 ِإلــىعنــدما اقــدم العاهــل المغربــي الحســن الثــاني  1964فــي تــاريم المملكــة المغربيــة، كــان االول عــام 

التحـول الـديموقراطي فـي المغـرب ثابـت، أحمد ثابت اقالة البرلمان نفسه واعالن حالة الطوارئ. ينظر: 
؛ مجلـة اطـايف 22-21، ب ب(  1994ت السياسية ، ) جامعة القاهرة ، ، مركز البحوث والدراسا

 .14(، ب2009، )الرباط، 1مغربية، محطات تأريخية، العدد: 
، أكمـل دراسـته االبتدائيـة والثانويـة ففيهـا درس الطـب  1929عز الدين العراقي : ولد فـي مدينـة فـاس  (2)

، خـرإ مـن  1977شـغل منصـب وزيـر التربيـة عـام  والتحق بحزب االستقالل واصبم احد الحـزب البـارزين
الملكيـة تـولى  للمؤسسةالحزب بسبب عدم تنازله عن الوزارة عندما طلب منه الحزب ، اصبم من المؤيدين 

. للمزيــد مــن التفاصــيل ، البكــاري ، المصــدر الســابق ، ب  1991-1986رئاســة الحكومــة خــالل الفتــرة 
 . 158-157ب 

 .165، ببقالمصدر الساالكروي، ( 3)
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سـعار وتجميـد االجـور وتراجـع قتصـادية التـي تمثلـت فـي ارتفـاع الأ اال وضـاعتدهور الأ  -2
 االستثمارات.

 .(1)ة ( مليار دوالر واستمرار االستدان25) نحو ِإلىالمديونية الخارجية التي وصلت  -3
حــــــدوث  ِإلــــــىوالتــــــي ادت  ،الظــــــروف االجتماعيــــــة، الســــــيما ارتفــــــاع نســــــبة البطالــــــة -4

 .(2)االضطرابات والذي تمثل في االضرابات النقابية 
غياب اي حوار ايجابي داخل قبة البرلمان بين الحكومة والمعارضة. فضـال  عـن طـرح  -5

ــــق اي التحريريــــة والشــــفهية  ســــئلةالمعارضــــة مقترحــــات القــــوانين والأ  للحكومــــة والتــــي لــــم تل
 استجابة من قبل، وكذلك لمساندة االحزاب االغلبية للحكومة.

 ،وازاء الضغوط المستمرة في مجلس النواب التي تصدت لخيـارات حـزب االسـتقالل
والمقترحـات التـي كانـت تتقـدم بهـا، ممـا دفـع  سـئلةوالسيما بعد رفب الحكومة النظر في الأ 

)طـرح الثقـة( فـي محاولـة  سـقاط الحكومـة وسـحب الثقـة منهـا احزاب المعارضـة الـي تقـديم 
(3). 

ليمكــن مجلــس النــواب ان يعــارب  1972( بموجــب دســتور عــام 75طبقــا  للمــادة )
وال يقبــل  ،وذلــك بالمصــادقة علــى ملــتمس الرقابــة،فــي مواصــلة الحكومــة تحمــل مســؤوليتها 

 .(4)ألف منهم المجلسلهذا الملتمس اال اذا وقعه على االقل ربع االعضاء الذين يت
الـذي قدمـه حـزب االسـتقالل واحـزاب فطـرح الثقـة )ملـتمس الرقابـة(  ِإلـىا بالنسبة مَّ أأ 

، فيـــذكر فـــي بعـــب مـــن 1990ايـــار/ مـــايو  14البرلمـــان المغربـــي بتـــاريم  ِإلـــىالمعارضـــة 
اجــزاءه: لإن نــواب واحــزاب المعارضــة بمجلــس النــواب المنتمــين لكــل مــن حــزب االســتقالل 

ــديمقراطي تراكي للقــوات الشــعبية وحــزب التقــدم واالشــتراكية ومنظمــة اواالتحــاد االشــ لعمــل ال
ت اليهـا السياسـة دَّ أأ دية واالجتماعيـة والثقافيـة التـي للنتائج الماليـة واالقتصـا بالنسبة الشعبي:

                                                 

 .21ثابت، المصدر السابق، ب( 1)
ـــة السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة، ( 2) ـــى الوطني ـــة وانعكاســـاتها عل الشـــقوري محمـــد، ازمـــة الديمقراطي

 .15(، ب1991جمعية المحامين بالمغرب، المؤتمر العشرين، )اغادير، 
جلــة االهــرام المصــرية، العـــدد: عبــد الصــمد الكبــاب، لالخــالب مــن الســكتة القلبيـــة فــي المغــربل، م( 3)

 .14(، ب2006، )القاهرة، 470
 .31، ب75دستور المملكة المغربية، المادة  (4)



 
 هـ1443م( /6/3/2022) آذار                                (                 88العدد )                          

 395 

مـا وصـلت  ِإلـىالتـي أوصـلت الـبالد ئمة على االختيارات الال شـعبية، الحكومية المتبعة القا
ـ أأوضاعاليه من  إذا لـم يـتم تـدارك  ،ينـذر بـأوخم العواقـب صـارا مترديـة وازمـات متفاقمـة ممَّ

النعكاسـات الخطيـرة لتلـك النتـائج علـى المعانـاة او بإصـالحات شـمولية عميقـة. االمر بالقيام 
اء تقلــب الــدخول المتزايــدة ل غلبيــة الســاحقة مــن المــواطنين فــي حيــاتهم اليوميــة، مــن جــرَّ 

فاع االسعار، وانخفـاب القـدرات الشـرائية... وتصـاعد للفسـاد االداري وضعف االجور، وارت
للعجــز الواضــم و  (1)ســهم فــي تفــاقم االزمــة... أأ المحســوبية واســتغالل النفــوذ الــذي والرشــوة و 

للحكومـــة عـــن مواجهـــة المشـــاكل المتراكمـــة التـــي تتخـــبط فيهـــا الـــبالد... وقصـــور منظـــور 
لسياســـــة اصـــــالحية حقيقيـــــة وشـــــاملة... هورة وافتقارهـــــا العامـــــة المتـــــد وضـــــاعالحكومـــــة ل أ 

واصــرارها علــى تهمــيش مجلــس النــواب واقناعهــا عــن الحــوار مــع اطــراف االنتــاإ، وســعيها 
ـــىالـــدؤوب  ـــه اتشـــويهه. و ل الـــديمقراطي و تطويـــق العمـــ ِإل الرتجـــال والتخـــبط الـــذي اتســـمت ب

 –الـذي لـم يمكنهـا مـن تطبيـق القـانون المـالي  السياسة المالية واالقتصادية للحكومة، المـر
 .(2)الذي اصرت على تمريره...ل

زمــة التــي يمــر بهــا المجتمــع تمس الرقابــة بالحكومــة عكــس عمــق الأ إن موضــوع ملــ
. كمــا ان حــزب (3)المغربـي وبــين فــي الوقــت ذاتــه هشاشــة الهياكــل الحكوميــة فــي مواجهتهــا 

الثقـة( مناسـبة للقيـام بمراقبـة جـادة ومسـائلة االستقالل واحزاب المعارضـة وجـدت فـي )طـرح 
مــن  اء  بــدات التــي ســجلتها علــى الحكومــة للحكومــة، فناقشــت بجديــة وعرضــت كــل االنتقــاد

ـــىانعـــدام الحـــوار بـــين الحكومـــة والمعارضـــة  القضـــايا االقتصـــادية والماليـــة واالجتماعيـــة  ِإل
 .(4)تماعي والضرائبية والمديونية وقضايا التشغيل والتعليم والضمان االج

                                                 

 .314، بالمصدر السابقغالب، ( 1)
 .315-314، ب بالمصدر نفسه(2)
 .165، بالمصدر السابقالكروي، ( 3)
، )  37- 36، العـددان :  مجلـة وجهـة نظـر ،عبداللطيف حسني : االحزاب سلسـلة الحركـه الوطنيـة:( 4)

 .12، ب ( 2008الرباط ، 
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حيـان حـدود اللباقـة تميـزت بالحـدة وتجـاوزت فـي بعـب الأ  كانت المناقشات سـاخنة
 عـن طريـق السياسية المتعارف عليها، مما احرإ موقف الحكومـة كـون المناقشـات بثـت مـن

 .(1)وسائل االعالم االمر الذي اسهم في اطالع الرأي العام المغربي عليها 
ار المـوالي رئـيس حـزب التجمـع الـوطني ل حـر  كان لـرئيس البرلمـان احمـد عصـمان

صــراره علــى اســتمرار إِ الــدفاع عــن الديمقراطيــة مــن خــالل  كبيــر فــي لملكيــة دور  للمؤسســة ا
 (2)الدســـتور  علـــى وفـــقملـــتمس واعطـــاء الوقـــت الكـــافي لل الجلســـة اثنـــاءنقاشـــات الملـــتمس 

ــأأ  الَّ إِ  ،وعلــى الــرغم مــن غضــب االغلبيــة التــي طالبتــه بإيقــاف النقاشــات فــورا   ه رفــب ذلــك نَّ
 .(3)حفاظا  على هيبة السلطة التشريعية 

ذا كانــت المعارضـــة لـــم تــنجم فـــي اســـقاط الحكومـــة ت ضـــد الملـــتمس بــــ إذ صــوَّ  ،وا 
ثــار نقاشــا  جــديا  فــي الســاحة السياســية أ( صــوتا  لصــالحه فــإن 82وت مقابــل )صــ 2009)

مــواطن مــن تتبــع تمثـل بالمطالبــة با صــالح السياســي والدســتوري، وفــي الوقـت ذاتــه ســمم لل
مناقشات البرلمان والتعرف على طبيعة الخطاب السياسي الذي يجمع المعارضة بالحكومـة 

اســـبة لمحاكمـــة السياســـة واغلبيتهـــا البرلمانيـــة لـــذلك كـــان موضـــوع طـــرح الثقـــة بالحكومـــة من
ظهار تاريم المعارضة فـي مظهـر الجبهـة الموحـدة التـي كـان لحـزب االسـتقالل ا ِ الحكومية و 
 .(4)فيها دور واضم
 
 
 
 
 

                                                 

؛ مودن عبد الحي، لالمغرب والتحدي الديمقراطيل، مجلة المسـتقبل 14الكباب، المصدر السابق، ب( 1)
 .130(، ب1994، )بيروت، 181العربي، العدد: 

 .14مجلة اطياف مغربية، المصدر السابق، ب( 2)
، مطبعــة  2المغربيــة بــين عهــدين الســلطة فــي مجتمــع متغيــر ، طاالحــزاب السياســية الجزولــي، أحمــد ( 3)

 .40ب( ،  2004ميثاق المغرب ، ) المغرب ، 
 .166، بالمصدر السابقالكروي، ( 4)
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 ةاااااااالخاتم
خذ الدور أأ (، و 1985عارضة السياسية في عام )صفوف الم ِإلىانظم حزب االستقالل  -1

 الشفهية والتحريرية. سئلةمتابعة الحكومة من خالل تقديم الأ الرقابي في 
(، بسبب 1990-1989جيل االنتخابات المغربية )أفي استفتاء ت كان للحزب موقف -2

 غربية.قضية الصحراء ال
دين العراقي، وعلى الرغم من عدم قدم حزب االستقالل الرقابة ضد حكومة عز ال          

هميتها في أأ صدى كبير يدل على قوة المعارضة و موقفه كان له  لكنَّهسقاطه للحكومة، إِ 
 المغرب.
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Abstract 

         The Independence Party is the pioneer of 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 to this day it still plays a big 

role in Moroccan political life. 

      The Independence Party played an important role in the political 

developments of Morocco after independence and during the period 

1985-1990, the party joined the ranks of the opposition to exercise a 

parliamentary and oversight role over the executive authority  (the 

government). A position on postponing the Moroccan elections 

1989-1990, and It also had an important role in presenting a vote of 

confidence against the government of Izz al-Din al-Iraqi. 
    Keywords: party ؛ Independence ؛ Moroccan. 
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