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ممخص البحث

يعد حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) احد االحػزاب المرربيػة التػه ظ ػرت

عمػػا السػػاحة السياسػػية ػػه عػػاـ ،1967بعػػد اع ػ ف الممػػؾ الحسػػف ال ػػانه حالػػة االسػػت نا عػػاـ  ، 1965وقػػد كػػاف لحػػزب
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية مواقػؼ مػف التطػورات السياسػية الدا ميػة التػه شػ دت ا المممكػة المرربيػة والسػيما المػدة

 1982-1976واهم ػػا موق ػػا مػػف انت ابػػات المجػػالس البمديػػة والقرويػػة لعػػاـ  ،1976والتش ػريعية لعػػاـ ،1977التػػه اعم ػف
الممؾ الحسف ال انه عف ضرورة إجرائ ػا مػف اجػؿ تعزيػز االسػتقرار السياسػه واالقتصػاد والبنػا الشػامؿ لممرػرب  ،وكػللؾ
دور الحػزب ػه مجمػس النػواب ،ضػ ا عػػف موق ػا مػف االزمػة االقتصػادية التػػه شػ دها المرػرب عػاـ  1981وتأ يرهػا ػػه

اقتصاد المررب .

الكممات المفتاحية :عبد الكريـ ال طيب ،الحسف ال انه ،االنت ابات ،الدستور

Abstract
The peopIes Democratic ContiutionaI Party(PjD)is one of the Moroccan Parties that
emerged in the PoIiticaI arena in 1967 after the decIaration of a state of exception by King
Hassan it Kingdom of Morocco and especiaIIy for Period(1976-1982).Themost important of
Which was suspended from the eIections of the municipaI and ViIIage counciIs in 1976 1977
Which King Hassan II and the IegisIative deciared necessary to strengthen
PoIiticaI,economic stabiIity and Comprehensive Contruction of Morocco as WeIIas the roIe
of the party in CounciI.As weII as his Position on the economic crisis witnessed by Morocco
in 1981 and its impact on Morocco.
Keywords: Democratic Constitutional Movement Party, Abdel Karim Khatib, Hassan II,
Elections, Constitution

المقدمة

تحتؿ االحزاب السياسية دا ؿ الدولة والمجتمع مكانة م مة ه تشكؿ احد المكونات ال اعمة ه الحيػاة السياسػية

والمػػؤ رة ي ػػا لمػػا تقػػوـ بػػا مػػف دور ػػه تنظػػيـ المػواطنيف وتم ػػيم ـ ػػه المجػػالس المنتظمػػة وبنػػا ا عمػػا للػػؾ سػػنعمؿ ػػه هػػلا
البحث عما التطرؽ الا حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وموق ػا مػف التطػورات السياسػية الدا ميػة التػه شػ دت ا
المممكة المرربية لممدة  1982-1976بعد عممية التوا ؽ بيف االحزاب السياسية المرربية عما قضية الصح ار الرربية عػاـ
 1974وكاف لمحزب موقؼ مف حػدوث القضػية وطالػب بعػودة الصػح ار الػا حػوزة التػراب المرربػه ،ضػ ا عػف مواق ػا مػف
التطورات السياسية الدا مية الته سنتناول ا ه هلا البحث .

وقػد اشػتمؿ البحػث عمػػا أربعػة محػاور رئيسػة تنػػاوؿ المحػور االوؿ موقػؼ الحػزب ػػه االنت ابػات لمجػالس البمديػػة

والقرويػػة لعػػاـ  ، 1976أمػػا المحػػور ال ػػانه قػػد تحػػدث عػػف االنت ابػػات التشػريعية لعػػاـ ،1977وموقػػؼ الحػػزب من ػػا ،وجػػا

المحور الرابع ليوضح دور الحزب ه مجمس النواب والتعدي ت الدستورية الته اجريت ،وسػمط المحػور ال اربػع الضػو عمػا
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الباحثة  :نور ربد الحدن خادم

موقػػؼ الحػػزب مػػف االزمػػة االقتصػػادية لعػػاـ  ،1981ور ضػػا سياسػػية الحكومػػة ػػه التعامػػؿ مػػع الم ػواطنيف مقػػدما الحػػزب
بعض الحموؿ المناسبة مف اجؿ الت يؼ مف االزمة الته تعيش ا المممكة المرربية .
المحور األول :االنتخابات البمدية والقروية لعام 6791م ودور الحزب فييا.

ساعدت قضية الصػح ار الرربيػة التػه شػ دها المرػرب  ،الممػؾ الحسػف ال ػانه  ،عمػا ت يػؼ حػدة التػوتر الػدا مه عنػد

األحػػزاب المعارض ػػة ونق ػػؿ اتجاه ػا ص ػػوب المعاض ػػدة لموق ػػا ال ػػاص الس ػػترجاع اال ارض ػػه الص ػػحراوية وتحريره ػػا( ،)1م ػػف
انطػ ؽ المسػػيرة السػػممية ػػه الصػػح ار ػػه  6تش ػريف ال ػػانه (1975ـ ،)2والتػػه أعقب ػػا توقيػػع ات اقيػػة مدريػػد ػػه  14تش ػريف

ال انه مف العاـ ن سا(.)3

وعما ا ر التضامف مع الحكومة المرربية ه قضية الصح ار الرربية اعمنت الحكومة المرربية تح الباب أمػاـ مػا

عػػرؼ باسػػـ المسمسػػؿ الػػديمقراطه( ،)4وبػػدأت مرحمػػة جديػػدة مػػف م ارحػػؿ التػػاريم السياسػػه المعاصػػر لممرػػرب مػػف ػ ؿ هػػل

االنط قػػة باتجػػا ت عيػػؿ الممارسػػة الديمقراطيػػة وللػػؾ نتيجػػة حتميػػة لتنػػامه الػػوعه السياسػػه لػػدك االدارة الممكيػػة واالح ػزاب
والقوك السياسية  ،وادراؾ الجميع أهمية المرحمة التاري ية الته يمر ب ا المرػرب ،والعمػؿ لمحػد مػف طػورة تطػورات المرحمػة
السابقة وتحديات ا  ،وضرورة اقامة أطر سياسة جديدة وتحديث الع قات بيف االحزاب السياسية بما ي دـ المصمحة الوطنية
العميا لمب د(. )5

ه  8تموز  1976ـ ،ألقا الممؾ الحسف ال انه ،طابا بمناسبة اللكرك السابعة واالربعيف لعيد الشباب أعمف يػا عػف

ض ػ ػػرورة إجػ ػ ػ ار االنت اب ػ ػػات البمدي ػ ػػة والتشػ ػ ػريعية ايج ػ ػػاد المؤسس ػ ػػات التم يمي ػ ػػة الق ػ ػػادرة عم ػ ػػا تعزي ػ ػػز االس ػ ػػتقرار السياس ػ ػػه

واالقتصاد ( ،)6والبنا الشامؿ لممررب(.)7

و ػػه  30أيمػػوؿ 1976ـ ،أصػػدر الممػػؾ الحسػػف ال ػػانه ،قانونػا لتوسػػيع صػ حيات المجػػالس المحميػػة ضػ ا عػػف

تقويػػة سػػمطة رئػػيس المجمػػس البمػػد إل أصػػبحوا يمارسػػوف تن يػػل ق ػ اررات مجالسػ ـ ،إل القػػانوف الجديػػد وضػػع المجمػػس البمػػد

تحػػت الوصػػاية المباشػرة لػػو ازرة الدا ميػػة عمػػا المجػػالس وأعضػػائ ا ورؤسػػائ ا( ،)8وحػػدد القػػانوف الجديػػد عػػدد أعضػػا مجػػالس
البمدية بما يتناسب مع عدد السكاف إل حدد لممدينة الته ال يقؿ عدد سكان ا عف  7500نسػمة بػػ( )9أعضػا والمدينػة التػه

يزيد عدد سكان ا عما  400.000نسمة بػ  251عضوا(.)9

ونتيجة إلا للؾ وج ت األحزاب المعارضة نػدا إلػا المػواطنيف تػدعوهـ إلػا التسػجيؿ بػالقوائـ االنت ابيػة وطالبػت

بػ ػ ػػالع و عػ ػ ػػف المعتقمػ ػ ػػيف السياسػ ػ ػػييف وضػ ػ ػػماف الحريػ ػ ػػات ال رديػ ػ ػػة والجماعيػ ػ ػػة( ،)10إل بم ػ ػ ػ عػ ػ ػػدد المسػ ػ ػػجميف ػ ػ ػػه الق ػ ػ ػوائـ
االنت ابية( )625242245نا با(.)11

شارؾ حزب الحركة الشعبية الدسػتورية الديمقراطيػة ػه االنت ابػات البمديػة القرويػة  ،وتقػدـ الحػزب ب 12836مرشػح ا  ،وقػد
()12

كاف األميف العاـ لمحػزب عبػد الكػريـ ال طيػب

مػف بػيف الش صػيات السياسػية الم مػة التػه م مػت الحػزب ػه المجمػس

ال اص الل أعمف الممػؾ الحسػف ال ػانه عػف تأسيسػا ػه  3تمػوز  ،)13( 1976للػؾ مػف أجػؿ سػ مة وضػماف ن ازهػة سػير

العمميات االنت ابية الته تشارؾ ي ا االحػزاب السياسػية المرربيػة  ،لػلا تػـ االعػداد ل نت ابػات سياسػي ا بشػكؿ مجمػس ػاص

م مت يا جميع األحػزاب السياسػية الموجػودة ػه أشػ اص قادت ػا( ،)14والتػه أ ػلت عمػا عاتق ػا م مػة ااشػراؼ عمػا سػير
العممية االنت ابية ور ع الرقابة عف الصحؼ ومف أجؿ منع أ تزوير أو أ إ

ؿ(.)15

أجريت االنت ابات البمدية والقروية ه  12تشريف ال انه عاـ  1976ـ( ،)16عمم ا اف الحممة االنت ابية قد ا تتحت

رسػػميا ػػه  19مػػف ش ػ ر تش ػريف األوؿ مػػف السػػنة ن س ػ ا  ،ػػه جػػو مػػف المصػػالحة الوطنيػػة بػػيف كا ػػة االح ػزاب السياسػػية
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وشاركت جميع ا ب ل االنت ابات باست نا حزب االتحاد الوطنه لمقوات الشعبية معم ا للػؾ بضػرورة وجػود معارضػة كشػرط

مػػف ش ػػروط الديمقراطيػػة الحقيقي ػػة( ،)17وج ػػرت العمميػػة االنت ابي ػػة ػػه أج ػوا ديمقراطي ػػة اس ػػتطاعت االحػ ػزاب السياس ػػية م ػػف
مواصمة حم ت ا الدعائية الواسعة لمرشػحي ا ل ػوض االنت ابػات بكػؿ حريػة وممارسػة ديمقراطيػة وانت ػت ػه  25منػا (،)18

وجا ت النتائج عما النحو الموضح ه الجدوؿ رقـ(.)19( )1
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المحور الثاني :موقف الحزب من االنتخابات التشريعية لعام .6799

شكمت االنت ابات دعما ل ن تاح الديمقراطه ػه الحيػاة السياسػية ،وعػودة األمػؿ ألحػزاب المعارضػة لممشػاركة ػه

العمميػػة السياسػػية ػػه المرػػرب بع ػػد أف كانػػت قػػد أعمنػػت معارضػػت ا لنظػػاـ الحكػػـ السػػيما بع ػػد إع ػ ف حالػػة الط ػوارئ عػػاـ

1965ـ( ،)20جا ت الدعوة الممكية اج ار االنت ابات التشريعية لعاـ 1977ـ ،اعادة العممية الديمقراطية ػه المرػرب(،)21

وقد ُحدد موعد اج ار االنت ابات التشريعية ه  3حزيراف عاـ 1977ـ (.)22

()23

شارؾ حزب الحركة الشػعبية الدسػتورية الديمقراطيػة ػه االنت ابػات التشػريعية ،وتقػدـ الحػزب ب ( )58مرشػحا

وكاف األميف العػاـ لمحػزب عبػد الكػريـ ال طيػب مػف بػيف الػوز ار االربعػة الػل عيػن ـ الممػؾ الحسػف ال ػانه ػه  1آلار عػاـ

1977ـ ،لإلشراؼ عما سير العممية االنت ابية ومراجعة لوائح النا بيف(.)24

و ه  9آيار 1977ـ ،أُصػدر القػانوف التنظيمػه بتػأليؼ مجمػس النػواب وانت ػاب أعضػائا  ،وحػدد أعضػا مجمػس النػواب ب ػ
 264عضوا عما اف ينت ب  176عضوا باالقتراع المباشر و 88عضوا باقتراع غير المباشر ( ،)25وحدد سف المشرح بأف

يكػػوف  30عام ػا ،أمػػا هيئػػة النػػا بيف قػػد حػػدد سػػف النػػا بيف مػػف ك ػ الجنسػػيف بػػأف ال يقػػؿ عػػف  25عام ػا ( ،)26وبم ػ عػػدد
النا بيف المسجميف ه القوائـ االنت ابية ( )625202545نا با (.)27

قام ػػت الحكوم ػػة المرربي ػػة ب ػػدعـ الحمم ػػة االنت ابي ػػة التشػ ػريعية ووض ػػعت أج زت ػػا االع مي ػػة كا ػػة ل ػػدعـ الحمم ػػة

االنت ابيػػة ،واالعػ ف عػػف اجػ ار العديػػد مػػف المشػػاريع االجتماعيػػة واالقتصػػادية التػػه ت ػػدـ الشػػعب ( ،)28أجريػػت االنت ابػػات
التش ػريعية المباش ػرة ػػه موعػػدها المحػػدد ػػه  3حزي ػراف عػػاـ  ،)29(1977وشػػاركت جميػػع األح ػزاب السياسػػية ماعػػدا حػػزب
االتحػػاد الػػوطنه لمق ػوات الشػػعبية الػػل ر ػػض المشػػاركة ووجػػا انتقػػاد ل ػػل االنت ابػػات ( ،)30وبم ػ عػػدد األص ػوات المسػػجمة
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( )625202545صػ ػػوت ا ،أمػ ػػا المصػ ػػوتوف قػ ػػد بم ػ ػ عػ ػػددهـ ( )523692431ش صػ ػػية أمػ ػػا األص ػ ػوات الممرػ ػػاة قػ ػػد بمرػ ػػت
( )3242068صػ ػ ػػوت ا وبمرػ ػ ػػت نسػ ػ ػػبة المشػ ػ ػػاركة ( ،)31( )%82236وأس ػ ػ ػ رت النتػ ػ ػػائج عػ ػ ػػف ػ ػ ػػوز حػ ػ ػػزب التجمػ ػ ػػع الػ ػ ػػوطنه
األحرار(المسػػتقميف )ب ػ ػ( ) 81مقعػػدا ،حػػزب االسػػتق ؿ ( )45مقعػػدا ،وحػػزب الحركػػة الشػػعبية ( )29مقعػػدا ،حػػزب االتحػػاد
االشػتراكه ( )16مقعػدا ،وحػػزب الحركػة الشػعبية الدسػػتورية الديمقراطيػة بمقعػػديف ،وحػزب العمػؿ بمقعػػديف ايضػا،حزب التقػػدـ
()32

واالشتراكية بمقعد واحد

.

والس ػػتكماؿ االنت اب ػػات ج ػػرت االنت اب ػػات التشػ ػريعية غي ػػر المباشػ ػرة ػػه  21حزيػ ػراف لممقاع ػػد المتبقي ػػة لمبرلمػػػاف
تولػػؼ مػػف اعضػػا المجػػالس البمديػػة والقرويػػة والرػػرؼ
النت ػػاب  88عضػوا مػػف مجمػػوع 264نائبػ ا تنت ػػب ـ هيئػػة انت ابيػػة ُ
الم نية ( ،)33وقد أس رت نتائج االنت ابػات الريػر المباشػرة عػف ػوز المسػتقميف بػ ػ( )57مقعػدا ،حػزب االسػتق ؿ ( )5مقاعػد،
وحزب الحركة الشعبية( )18مقعدا ،وحزب الحركة الشعبية الدسػتورية الديمقراطيػة بمقعػد واحػد،واالتحاد المرربػه لمشػرؿ ()7
()34

مقاعد ،وحزب التقدـ واالشتراكية واالتحاد االشتراكه لـ تحصؿ عما ا مقعد
يتضح مف النتائج الملكورة اعػ

اف االنت ابػات التشػريعية أسػ رت عػف ػوز حػزب التجمػع الػوطنه األحػرار( المسػتقميف)

أيضا ال حصموا المركز األوؿ ه االنت ابات التشريعية لعاـ 1977ـ ،وأف حزب الحركػة الشػعبية الدسػتورية الديمقراطيػة قػد
حصؿ عما

ة مقاعد مقعديف باالنت ابات المباشرة ومقعد واحد برير المباشرة ويعزك للؾ الا اف الحػزب شػارؾ ب ػ 60

مرش ػػحا( )58بالمباشػ ػرة و( )4بري ػػر المباشػ ػرة واقتص ػػر عم ػػا  21اقم ػػيـ عم ػػا عك ػػس األحػ ػزاب السياس ػػية المرربي ػػة األحػ ػزاب
المشاركة ه االنت ابات(.)35

جا قرار المشػاركة حػزب الحركػة الشػعبية الدسػتورية الديمقراطيػة ػه االنت ابػات مػف اجػؿ ارجػاع ال قػة بػيف المػواطنيف
والسمطة ،وسعا مف اجؿ انجاح هل العممية الديمقراطية ،وشجع بقيػة االحػزاب المرربيػة عمػا المشػاركة وارجػاع المصػداقية

لمسمطة والمؤسسات معا( .)36قػد تحػدث األمػيف العػاـ لمحػزب عبػد الكػريـ ال طيػب ب صػوص النتػائج ل نت ابػات التشػريعية

ال قاؿ ال طيب نحف نضع قتنا بالممؾ الحسف ال انه ،ألنا يرغب ه ااشراؼ بن سا عما االنت ابات ،واقوؿ بكؿ صػراحة
انػا مػػا مػف نائػػب ػػه هػلا البرلمػػاف اسػتحؽ ال ػػوز حتػػا نائبنػا الوحيػػد ػػه البرلمػاف يشػػمما للػؾ ،لقػػد كػػاف البرلمػاف يتكػػوف مػػف

أحزاب تجمع ا اادارة قط (.)37

وقد كسبت نتائج انت ابات 1977ـ ،رغبة الممػؾ ػه أعطػا تصػور جديػد عػف نظػاـ الحكػـ  ،وللػؾ يعنػه التوا ػؽ

الديمقراطه مػف ػ ؿ اجػ ار االنت ابػات وضػماف أغمبيػة برلمانيػة اضػعة لمسػمطة  ،ال لػيس مػف المعقػوؿ أف سيوسػس حػزب
التجمػػع الػػوطنه لرح ػرار قبػػؿ االنت ابػػات بأش ػ ر قميمػػة ويحصػػؿ عمػػا االغمبيػػة البرلمانيػػة بالمقارنػػة مػػع االح ػزاب السياسػػية
المشػػاركة ػػه االنت ابػػات وتاري ػػا الػػوطنه والسياسػػه ،وللػػؾ يؤكػػد مػػدك تػػد ؿ الحكومػػة ػػه النتػػائج االنت ابيػػة ،إل ال ػػدؼ
من ػػا إع ػػادة تنظ ػػيـ التوازن ػػات السياس ػػية لمص ػػمحة المم ػػؾ ليض ػػمف مركزيت ػػا ػػه الحك ػػـ  ،ك ػػللؾ اس ػػتطاع المم ػػؾ م ػػف اع ػػادة
المعارضة الحزبية لمقبوؿ بالوضع الراهف آنلاؾ  ،واعطا صورة عف النظاـ السياسه بأنا ديمقراطه وضمف اغمبية برلمانية

تػدعـ الحكومػػة ػه سياسػػتا  ،ومكنػت االنت ابػػات الممػؾ مػػف معر تػا وتقيػػيـ قػوة أحػزاب المعارضػة وع قت ػػا بالشػعب ليػػتمكف
مف اضعاؼ تمؾ القوة

()38

.

ول ػػلا يمكػػف القػػوؿ إف الممػػؾ الحسػػف ال ػػانه هػػو ال ػػائز االكبػػر ػػه تمػػؾ االنت ابػػات وانػػا تمكػػف اف يبػػدد الص ػراع

السياسه والدا مه وينقؿ الب د مف جديد إلا مرحمة عودة الحياة والحيوية لممؤسسات الدستورية(.)39

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /52العدد الرابع /كانون االول 5102

بع ػػد ااعػ ػ ف ع ػػف نت ػػائج االنت اب ػػات لع ػػاـ 1977ـ ،ػػه إط ػػار دس ػػتور ع ػػاـ  1972ـ،ق ػػدـ رئ ػػيس ال ػػوز ار أحم ػػد

()40

عصػػماف

اسػػتقالتا إلػػا الممػػؾ الحسػػف ال ػػانه( ،)41ػػـ كم ػا الممػػؾ بتشػػكيؿ حكومػػة ائت يػػة جديػػدة ػػه  10تش ػريف األوؿ

 ، 1977وبمشػػاركة حػػزب االسػػتق ؿ والحركػػة الشػػعبية ( ،)42ضػػمت الحكومػػة الجديػػدة ( )32عضػػوا ،و( )20وزي ػ ار و()8

كاتب دولة ،و( )4وز ار دولة ،وبللؾ عدت اض ـ حكومة ه تاريم المممكة المرربية(.)43

ومػػا يبػػدو لمباحػػث عمػػا الػػرغـ مػػف أف االنت ابػػات لػػـ تحقػػؽ النتػػائج المرضػػية لرح ػزاب السياسػػية المرربيػػة مقارنػػة
بحػػزب التجمػػع الػػوطنه األح ػرار (المسػػتقميف) بقيػػادة احمػػد عصػػماف الػػل حصػػؿ عمػػا المركػػز االوؿ ػػه االنت ابػػات وكػػاف
ال ػػارؽ كبيػػر اال ان ػػا كانػػت مرحمػػة جديػػدة ومتقدمػػة مػػف الديمقراطيػػة لػػدك الجمػػاهير المرربيػػة ،وللػػؾ لتأ يرهػػا عمػػا الحيػػاة

الديمقراطية وت اعؿ تمؾ االحزاب ومشاركت ـ ه العممية الديمقراطية عما الساحة السياسية عمنا.
المحور الثالث :دور الحزب في مجمس النواب

إف الػػدارس لمتجربػػة البرلمانيػػة ػػه المرػػرب ي حػػظ ان ػػا ت تمػػؼ ا ت ػا كبي ػ ار مػػف الناحيػػة التاري يػػة عػػف التجػػارب

العربية األ رك ،إل التجربة البرلمانية بدأت ه المممكػة المرربيػة مػع إعػ ف حالػة االسػتق ؿ ،وانت ػاب أوؿ مجمػس تشػريعه
ه  18تشريف ال انه 1963ـ ،ومف ج ة انيػة ان ػا التجربػة البرلمانيػة الوحيػدة التػه جػرت ػه حمقات ػا كا ػة ػه ظػؿ نظػاـ

التعددية الحزبية إل منعت الدساتير المرربية نظاـ الحزب الواحد ومع للؾ ال يعنه أف البرلماف المرربه لا صػ حيات أك ػر

وأكبػػر مػػف البرلمػػاف العربيػػة األ ػػرك ( ،)44إل يعػػد البرلمػػاف ال يػػأة التػػه تمػػارس السػػمطة التش ػريعية( ،)45ولمجمػػس الن ػواب أو
البرلمػػاف مجموعػػة مػػف اال تصاصػػات من ػػا الرقابػػة عمػػا الحكومػػة ولػػا اف يمػػارس اال تصاصػػات ػػه عممي ػا تقػػديـ ممػػتمس
الرقابة وكللؾ ي تص بالعممية التشريعية وتنظيـ القوانيف وتحديد العقوبات والجرائـ والحكـ الجنائية والمدنية(.)46

ترأس الممؾ الحسف ال انه ،ا تتاح الجمسة االولا لمبرلماف ه  14تشريف األوؿ 1977ـ ،وألقا طاب ا جا يا :

" ان افتتاااا البرلمااان وتشااكيل الحكومااة االئتالفيااة ماامخ ار يساابب المثاارب يحااير بخقااط ثابتااة نحااو الديمقراقيااة وباكتمااال
الممححاات الدحااتوريةم فمجمااس الناواب الاااي يمثاال الحاامقات التشاريعية فااي الاابالد وانتخااب المجااالس البمديااة والقرويااة

التي حبقت انتخابات البرلمان واعقاء تمك المجالس وكامل االحتقاللية جعمت المثرب في قميعة الدول الديمقراقياة"(،)47

للػػؾ اسػػتنادا لم صػػؿ ( )38مػػف دسػػتور عػػاـ  1972ـ،الػػل نػػص عمػػا عق ػد مجمػػس النػواب جمسػػاتا ػػه أ نػػا دورتػػيف ػػه
السنة يترأس الممؾ الحسف ال انه ،ا تتاح الػدورة األولػا التػه تبػدأ يػوـ الجمعػة ال انيػة مػف شػ ر تشػريف االوؿ ،وت تػتح الػدورة

ال انية ه يوـ الجمعة ال انية مف ش ر نيساف(.)48

وقد تناولت أعماؿ المجمس مجاالت متعددة مارس ي ا البرلماف دور عبر المجاف المنب قة منا ،وكؿ لجنة ت تص

ػه قطػاع أو اك ػر مػف القطاعػات ،وتػدرس هػل المجػاف اقت ارحػات القػوانيف التػه يتقػدـ ب ػا النػواب لمبرلمػاف ومشػاريع القػوانيف

التػػه تقػػدم ا الحكوم ػة ،وبعػػد د ارسػػة وا يػػة تعػػرض لممناقشػػة ومػػف ػػـ لمتصػػويت الن ػػائه ػػه الجمسػػات البرلمانيػػة( ،)49ومػػف
القض ػػايا األ ػػرك الت ػػه تط ػػرؽ ل ػػا البرلم ػػاف المررب ػػه ه ػػو الق ػػانوف الم ػػاله ق ػػد ن ػػص الدس ػػتور المررب ػػه لع ػػاـ 1972ـ ،ػػه
ال صؿ( )49عما أف يصدر قانوف المالية عف مجمس النػواب بالتصػويت عميػا طبقػ ا لشػروط يػنص عمي ػا القػانوف التنظيمػه

،ولمحكومة وحدها الص حية لتقديـ مشاريع قوانيف ترمه إلا ترير البرنامج المصادؽ عميا( ،)50واف التصويت عمػا ميزانيػة
المالية المرربية ارتبط بال روة العقارية والمالية لرش اص مما جعؿ البرلمػانييف والمم مػيف ل ئػات اجتماعيػة تعمػؿ لمػد اع عػف

مصالح ـ( ، )51كما أف النص الدستور لمناقضة الميزانية المالية لممررب كاف ه صالح الحكومة(.)52

بدأت أعمال ا الجمسة و ؽ ال صؿ ( )43مػف الدسػتور بانت ػاب رئػيس مجمػس النػواب لمػدة ػ ث سػنوات وأعضػا

مكتبا لمدة سػنة واحػدة ،ويػتـ انت ػاب ـ بشػكؿ سػر ( ،)53وبنػا ا عمػا التقاليػد البرلمانيػة أجريػت االنت ابػات السػرية ػه مجمػس

موقف حزب الحركة الذعبية الددتورية الديمقراطية من التطورات الديادية الداخلية في المغرب 6791- 6791

أ .د حامد ربد الحمزة العلي

الباحثة  :نور ربد الحدن خادم

النػواب ال تي ػار رئػػيس مجمػػس النػواب وأعضػػا مكتبػػا لكػػه يتمكنػوا م ػف القيػػاـ بمسػػؤوليات ـ ال ا تي ػر السػػيد دا ولػػد سػػيد
()54

بابػػا

رئيس ػ ا لممجمػػس إل ػػاز بػػ( )146صػػوت ا مقابػػؿ ( )53صػػوت ا لمرشػػح حػػزب االسػػتق ؿ و( )45صػػوت ا لمرشػػح الحركػػة

()55

الشعبية

 ،وكاف مواقؼ أحزاب المعارضة هو االمتنػاع عػف التصػويت مػف ػ ؿ اعطػا ورقػة بيضػا

()56

ػه التصػويت

،

للػؾ ممػا جعػػؿ مرشػح المسػتقميف يكػػوف االو ػر حظػ ا وللػػؾ بحصػول ـ ( )22مقعػدا مػػف مقاعػد مكتػب مجمػػس النػواب األربعػػة
والعشريف الته مف ضمف رئاسة المجمس مقابؿ حصوؿ المعارضة عما مقعديف(.)57

اس ػ ػػتعمؿ البرلم ػ ػػاف م مت ػ ػػا الرقابي ػ ػػة ػ ػػه لج ػ ػػاف تقص ػ ػػه الحق ػ ػػائؽ ػ ػػه موض ػ ػػوع تس ػ ػػرب اس ػ ػػئمة البكالوري ػ ػػا ولجن ػ ػػة

زي ػ ػػارة الس ػ ػػجوف ا ػ ػػر اضػ ػ ػراب المعتقم ػ ػػيف السياس ػ ػػييف ع ػ ػػف الطع ػ ػػاـ ( ،)58وم ػ ػػف جان ػ ػػب آ ػ ػػر كان ػ ػػت ظ ػ ػػاهرة التري ػ ػػب ع ػ ػػف
جمس ػػات المجم ػػس الس ػػمة البػػػارزة الت ػػه مي ػػزت مجمػػػس النػ ػواب ط ػػوؿ م ػػدة عمم ػػا لدرج ػػة اف بعػ ػػض الجمس ػػات ل ػػـ يحضػػػرها

سػ ػػوك ( )171نائبػ ػ ػ ا ال ت ػ ػػـ مناقشػ ػػة بع ػ ػػض الميزاني ػ ػػات بأق ػ ػػؿ مػ ػػف ( )60نائبػ ػ ػ ا( ،)59و ػ ػ ػ ؿ الم ػ ػػدة التشػ ػ ػريعية بمر ػ ػػت ع ػ ػػدد
االس ػ ػ ػ ػػئمة الشػ ػ ػ ػ ػ وية المطروح ػ ػ ػ ػػة لمحكوم ػ ػ ػ ػػة ( )1076سػ ػ ػ ػ ػؤاالا أجاب ػ ػ ػ ػػت ع ػ ػ ػ ػػف ( )644س ػ ػ ػ ػػؤاالا ،أم ػ ػ ػ ػػا األس ػ ػ ػ ػػئمة التحرري ػ ػ ػ ػػة

بمرت( )872سؤاالا أجابت الحكومة ع ػػف (.)60( )588

طالبػ ػ ػػت أح ػ ػ ػزاب المعارضػ ػ ػػة ػ ػ ػػه آلار 1979ـ ،بت يئػ ػ ػػة وتجنيػ ػ ػػد سػ ػ ػػكاف الصػ ػ ػػح ار وتكػ ػ ػػويف وحػ ػ ػػدات عسػ ػ ػػكرية متنقمػ ػ ػػة
لمػ ػػد اع عػ ػػف الت ػ ػراب الػ ػػوطنه( ،)61ودعػ ػػا الممػ ػػؾ الحسػ ػػف ال ػ ػػانه إلػ ػػا تأسػ ػػيس مجمػ ػػس لمػ ػػد اع الػ ػػوطنه لوضػ ػػع اسػ ػػتراتيجية
لصيانة أمف الدولة والتراب الوطنه وصادؽ مجمس النواب عما تشكيما(.)62

كػ ػػاف األمػ ػػيف العػ ػػاـ الحػ ػػزب الحركػ ػػة الشػ ػػعبية الدسػ ػػتورية الديمقراطيػ ػػة عبػ ػػد الك ػ ػريـ ال طيػ ػػب مػ ػػف بػ ػػيف األعضػ ػػا
والمجموعػػات السياسػػية التػػه م مػػت الحػػزب ػػه المجمػػس الػػل اكػػد عمػػا ضػػرورة اشػراؾ الشػػعب المرربػػه ػػه ات ػػال التػػدابير
لحماية السيادة والتراب الوطنه(.)63

()64

قد أعقب للؾ ه  21آلار 1979ـ ،تكميؼ الممؾ الحسف ال انه ،المعطه بو عبيػد

لتشػكيؿ الحكومػة  27آلار 1979

–  5تشريف ال انه عاف 1981ـ ،بعد أف أعمف الوزير السابؽ احمد عصماف ت رغا العمؿ الحزبه (.)65

شػػارؾ حػػزب الحركػػة الشػػعبية الدسػػتورية الديمقراطيػػة ػػه اسػػت تا دسػػتوريف الػػل نظمت ػا الحكومػػة المرربيػػة ػػه ايػػار عػػاـ
1980ـ ،لتعديؿ ال صوؿ ( )21و( )43و( )95مف دسػتور عػاـ  1972ـ( ،)66كػاف االسػت تا االوؿ قػد نظػـ ػه  23ايػار
مػػف السػػنة ن سػ ا لتعػػديؿ المػػادة ( )21والتػػه تضػػمنت تعػػديؿ مجمػػس الوصػػاية ومنحػػا صػ حيات اسػػت نائية وت ػػيض السػػف
القانونية الته تسمح لوله الع د بممارسة م اـ الحكـ مف سف ال مانية عشرة عامػا إلػا السػتة عشػرة عامػا( ،)67امػا االسػت تا

ال ػػانه كػػاف ػػه  30آيػػار لتعػػديؿ المػػادتيف ( )43و( )95وأهػػـ مػػا جػػا

ػػه التعػػديؿ هػػو تحديػػد مػػدة مجمػػس النػواب مػف اربػػع

سنوات إلا ست سنوات وهلا يعنه تأجيؿ االنت ابات إلا عاـ 1983ـ ،بدالا مف عاـ 1981ـ (.)68

إف سبب تحديد الممؾ الحسف ال انه الوالية التشريعية مف أربع إلػا سػت سػنوات مػف طريػؽ االسػت تا جػا نتيجػة

لمظروؼ الصعبة الته يعيش ا المررب والته تبحث عف ت اقـ حد األزمة االقتصادية وامتداد ازمة الصح ار الرربية(.)69

كػ ػػاف موقػ ػػؼ حػ ػػزب الحركػ ػػة الشػ ػػعبية الدسػ ػػتورية الديمقراطيػ ػػة مػ ػػف التعػ ػػدي ت الدسػ ػػتورية عػ ػػاـ 1972ـ ،مؤيػ ػػدا ػ ػػه حػ ػػيف

عارضػ ػػتا األح ػ ػزاب المعارضػ ػػة وصػ ػػوتت ب ػ ػػ(ال) ونسػ ػػبة المصػ ػػوتيف ب ػ ػ ػ(نعػ ػػـ) كانػ ػػت مرت عػ ػػة ػ ػػتـ التعػ ػػديؿ ( ،)70و ػ ػػه آلار

1981ـ أجريػ ػ ػػت االنت ابػ ػ ػػات التش ػ ػ ػريعية الجزئيػ ػ ػػة ػ ػ ػػه ( )9أقػ ػ ػػاليـ النت ػ ػ ػػاب ( )8ن ػ ػ ػواب تعويض ػ ػ ػ ا عػ ػ ػػف الن ػ ػ ػواب الػ ػ ػػليف
أبعدهـ القانوف عف مقاعد النيابية و از ه تمؾ االنت ابات التجمع لرحرار (.)71

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /52العدد الرابع /كانون االول 5102

لػػـ يعبػر مجمػػس النػواب عػػف إرادة شػػعبية حقيقػػة وال عػػف إرادة أحػزاب المعارضػػة ورغبت ػػا ػػه لعػػب دور مػػؤ ار ػػه

عمميػػة ص ػػنع القػ ػرار ووصػ ػ ت جري ػػدة المح ػػرر الناطق ػػة لح ػػزب االتح ػػاد االش ػػتراكه لمقػ ػوات الش ػػعبية ػػه  28آي ػػار 1980ـ،
المجمس بما يأته" :إن مجمس الناواب لايس مثشوشاا فححاب ولايس مسانوعا فححاب بال ىاو إلاط جاناب ىااا يعااني مان
الشمل وانعدام روا المحمولية لدى الكثير من يعضائو " (.)72

يتضػح مػػف مشػػاركة حػزب الحركػػة الشػػعبية الدسػتورية الديمقراطيػػة ػػه المجمػس الػػد اع الػػوطنه والػليف دعػوا إلػػا

الػػد اع عػػف وحػػدة الت ػراب الػػوطنه ض ػ ا عػػف موق ػػا المؤيػػد لمحكومػػة مػػف التعػػدي ت الدسػػتورية ػػه عػػاـ 1980ـ ،إال اف

السيطرة الكاممة لممجمس كانت لحزب التجمع االحرار وللؾ لرصوات التػه اسػتطاع مػف الحصػوؿ عمي ػا مقارنػة بػاألحزاب

األ رك وللؾ مكنا مف رض سيطرتا عميا أضؼ إلا للؾ كاف حزب حديث النشأة.
المحور الرابع :األزمة االقتسادية عام 6796

تعػػانه المممكػػة المرربيػػة مػػف أزمػػة اقتصػػادية تعػػود أساس ػا إلػػا السياسػػة االقتصػػادية التػػه طبقت ػػا الحكومػػة منػػل بدايػػة

االس ػػتق ؿ والمس ػػتوحاة م ػػف الميبرالي ػػة االقتص ػػادية الت ػػه ال ت ػػدـ س ػػوك مص ػػالح االحتك ػػارييف واالس ػػتر لييف واألغني ػػا لو

االمتيػػازات ( ،)73و ػػه بدايػػة ال مانينػػات شػ د المرػػرب تػػأ ار باألزمػػة االقتصػػادية العالميػػة( ،)74قػػد كانػػت ل ػػا انعكاسػػات سػػمبية
عمػػا المرػػرب( ،)75ػأ رت عمػػا ت ارجػػع صػػادراتا السػػيما ال وسػ ات الػػل يعتبػػر عمػػود االقتصػػاد المرربه،زيػػادة عمػػا القيػػود
()76

الته وضعت ا السوؽ االوربية المشتركة

عما صادرات النسيج وال اك ة مما أدك إلا هجػرة ري يػة إلػا المػدف لمبحػث عػف

()78
()77
ػر ػػه تػػدهور االقتصػػاد المرربػػه (،)79ال ظمػػت حػػرب الصػػح ار
العمػػؿ  ،وكان ػت حػػرب الصػػح ار الرربيػػة عػػام ا كبيػ ا

تمػػتص الجػػز االكبػػر مػػف موازنػػة المرػػرب ،ال عادلػػت م صصػػات حػػرب الصػػح ار ضػػعؼ م صصػػات الز ارعػػة وضػػع يف

ونصػػؼ مػػف م صصػػات التعمػػيـ وبمرػػت تكالي ػػا اليوميػػة( )225مميػػوف دوالر ،وبػػللؾ هػػددت الحػػرب مػػا يجنيػػا المرػػرب مػػف
()80

ال وس ات ،أضؼ إلا للؾ الج اؼ الل حؿ لمب د عاـ  1980إلا 1984ـ،

وكاف ل لا انعكاسات طيرة عما الوضع االجتماعه .

إل ألحؽ ضػر ار كبيػ ار بػد ؿ ال حػة(.)81

ازدادت األزمة االقتصادية ه المررب المتم مة ه ارت اع نسبة التض ـ والديوف ال ارجية ب وائدها وعجػز الميػزاف

التجار و شؿ الك ير مف المشاريع والمؤسسات( ،)82أدك للؾ إلا ترد الحالة االجتماعية وارت ػاع عػدد العػاطميف وتسػريح

العمػػاؿ مػػف المعامػػؿ ( ،)83وقػػد د عػػت التطػػورات االجتماعيػػة واالقتصػػادية بالنظػػاـ السياسػػه إلػػا طمػػب التحويػػؿ مػػف البنػػوؾ
الدوليػػة والسػػيما البنػػؾ الػػدوله

()84

وصػػندوؽ النقػػد الػػدوله( ،)85ممػػا انعكػػس للػػؾ ازديػػاد الػػديوف ال ارجيػػة لممرػػرب إل وصػػمت

إلػػا  925مميػػار دوالر لرعػواـ  1982-1981ـ( ،)86إل أاصػػبح المرػػرب ػػه المرتبػػة ال ال ػػة مػػف بػػيف الػػدوؿ االك ػػر اسػػتدانة

ب عػػؿ االقتػراض ال ػػارجه بعػػد الج ازئػػر ومصػػر( ،)87وقػػد وضػػعت ال طػػة ال مسػػية (1985-1981ـ) مجموعػػة مػػف الحمػػوؿ
بعد اف ات قت مػع البنػؾ الػدوله وصػندوؽ النقػد الػدوله ب ػلا ال صػوص واسػتطاعت الحصػوؿ عمػا عشػرة اقسػاط مػف نػاد

لنػػدف ونػػاد بػػاريس ( ،)88وضػػعت ػػه ال طػػة برنػػامج إعػػادة هيكمػػة االقتصػػاد المرربػػه المػػأ ولة مػػف ق ػ اررات صػػندوؽ النقػػد
الػػدوله عمػػا توجيػػا اانتػػاج إلػػا الصػػادرات وت ػػيض التكػػاليؼ العامػػة وكػػللؾ ت ػػيض قيمػػة الػػدرهـ ،مػػع للػػؾ لػػـ تسػػمح
السياسػػة االقتصػػادية الجديػػدة الوصػػوؿ إلػػا تحقيػػؽ توازنػػات ماليػػة و ارجيػػة بػػؿ اقحمتػػا ػػه ت ػراكـ المديونيػػة وكرسػػت تبعيتػػا

لم ػػارج( ،)89لػػلا اقػػدمت الحكومػػة ػػه شػػباط عػػاـ 1981ـ ،عمػػا زيػػادة أسػػعار الم ػواد الرلائيػػة األساسػػية (السػػكر ،الزيػػت،
الػػدقيؽ) ،بنسػػبة  ،)90( %10وأ ػػار هػػلا الق ػرار موجػػة مػػف السػ ط ػػه اوسػػاط المعارضػػة بػػؿ ػػه أوسػػاط الحكومػػة ال أقػػدمت

االحزاب مجتمعة وكاف حزب الشعبية الدستورية الديمقراطية مف بيف الليف طالبوا الممؾ الحسف ال ػانه ،بػالتحكيـ بين ػا وبػيف
الحكومة طالبت بإلرا الق اررات ،و ه  6حزيراف 1981ـ ،استجيب ل لا الطمب  ،إل

ضت نسبة الزيادة إلا  %50مػف

موقف حزب الحركة الذعبية الددتورية الديمقراطية من التطورات الديادية الداخلية في المغرب 6791- 6791

أ .د حامد ربد الحمزة العلي

الباحثة  :نور ربد الحدن خادم

تعميمػػات ممكيػػة صػػدرت إلػػا الحكومػػة (،)91وبػػيف االمػػيف العػػاـ لمحػػزب اف مػػف العػػدؿ تحديػػد الممكيػػة والقضػػا عمػػا طبقػػة
االقطػ ػػاعييف المحتك ػ ػريف آالؼ ال كتػ ػػارات  ،وتوزيػ ػػع األرض توزيعػ ػػا عػ ػػادالا  ،واص ػ ػ ح األرض وتج يزهػ ػػا وتعمػ ػػيـ البػ ػػلور
واألسمدة ومراجعة القرض ال حه والمساعدة الته تمنح ا الدولة ،مع الواجب القياـ بدراسات كا يػة لمعر ػة نوعيػة ال حػة

الته تناسب المناطؽ المرربية  ،وكللؾ تصنيع القطػاع ال حػه ،وكػاف ي ػدؼ عبػد الكػريـ ال طيػب مػف للػؾ الت يػؼ مػف
()92

وطػػأة االوضػػاع التػػه يعػػانه من ػػا المرػػرب

والجػػدير الػػلكر اف التمويػػؿ االجنبػػه عمػػؽ المديونيػػة وزاد تبعيػػة الػػب د ورهػػف

مسػػتقبم ا بيػػد المؤسسػػات االمبرياليػػة كصػػندوؽ النقػػد الػػدوله بص ػ ة اصػػة ،وت ار قػػت هػػل الظ ػواهر المتع ػػددة مػػع تعميػػؽ
المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية ،وت ديد السمـ االجتماعه ا ر الزيػادة ػه أسػعار المػواد االساسػية  ،قػد تقمصػت ال ػدمات
االجتماعية  ،التعميـ والصحة والتوظيؼ والسكف واصبح الر

عبئ ا عما الضع ا (.)93

إف السياسة التقش ية الته انت جت ا الحكومة ا رت عما الوضع االجتمػاعه العػاـ ،إل اعمنػت و ازرة التعمػيـ المرربيػة

ه  15حزيراف 1981ـ ،نتائج امتحانات البكالوريا لممرحمة ال انوية العامػة ال بمرػت نسػبة الرسػوب ي ػا ( ،)94( )%85ممػا
أ ػػار الطمبػػة واُوليػػا أمػػورهـ السػػيما بعػػد عػػودة االتحػػاد الػػوطنه لطمبػػة المرػػرب ػػدعا يػػا إلػػا اض ػراب عػػاـ تم يػػدا لحركػػة

اض ػرابية( ،)95و ػػه  20حزي ػراف 1981ـ ،حػػدث ااض ػراب العػػاـ ػػه الػػدار البيضػػا ممػػا أدك إلػػا وقػػوع ح ػوادث ػػه الػػدار
البيضا أس رت تمؾ الحوادث عف  65قتي ا و 130جريحا مف ج ار التصادـ بيف الشرطة والمتظاهريف ،وأجريػت اعتقػاالت
واسعة ه ص وؼ مناضمه االتحاد االشتراكه وكللؾ عدد مف المسؤوليف ه النقابات واتحادات الطمبة(.)96

وقػػد أكػػد االمػػيف العػػاـ لمحػػزب عبػػد الكػريـ ال طيػػب ضػػرورة الن ػػوض بالجانػػب التعميمػػه ووجػػوب تعميمػػا وتعريبػػا
وأيضػػا الن ػػوض بجودتػػا وا تيػػار األطػػر االك ػػا الوطنيػػة المسػػممة لػػا  ،ومراقبػػة الكتػػب المدرسػػية مػػف أجػػؿ ت ػػه العجػػز
والػنقص ،وتعمػػيـ الكتاتيػػب القرآنيػػة بػػالبواد والحواضػر ػػه جميػػع األحيػػا وادماج ػػا ػه إطػػار التعمػػيـ الرسػػمه بحيػػث يح ػػظ
القراف بالمدرسة االبتدائية وي سر ه ال انويػة  ،واجبػار االغنيػا بػأدا الواجبػات المدرسػية واع ػا الضػع ا من ػا ،مػع توزيػع
المنح الدراسية لمف يستحق ا مف أبنا ال ق ار  ،ويجب أف يراعه ه التعميـ حاجة الب د إلا األطر التقنية ،

بؿ لسد ال راغ الموجود،وأكد وجوب توزيع المدارس وال انويات توزيعا عادالا بيف الحواضر والبواد (.)97

تعميـ قػط

وقػػد شػػكمت هػػل االزمػػة عػػام ا ضػػرط عمػػا شػػعبية النظػػاـ والقػػوك السياسػػية المشػػاركة معػػا ػػه العمميػػة السياسػػية منػػل اف

قامت السمطة ه تطبيؽ التكيؼ ال يكمه اص ح اال ت الت ه االقتصاد المرربػه وتقمػيص العجػز ػه الميزانيػة  ،و ار ػؽ
للؾ ت مه الدولػة عػف التزامات ػا االجتماعيػة أصػبح نصػؼ السػكاف أميػيف وارت عػت نسػبة البطالػة ضػ عػف ارت ػاع أسػعار
المواد االولية وتعرض معدالت النمو الا التلبلب مع تناقض االسػت مارات وتعميػؽ ال جػوة بػيف الطبقػات االجتماعيػة وازديػاد

معاناة ال ئات العمرية الشبابية مف الحرماف ( ،)98دعا الحزب الحركػة الشػعبية الدسػتورية الديمقراطيػة الػا االسػت مار المنػتج
لم رو  ،ودعـ االنتاج الػوطنه ،وتقويػة الطبقػة الوسػطا  ،ودعػا الػا احيػا وتجديػد نظػاـ القػيـ المرربػه االصػيؿ عمػا اسػاس

مف المرجعية االس مية(.)99

وعما الرغـ مف للؾ لـ تستطع السمطة والقوك السياسية استئصاؿ المشكمة وامتصاص ا قبؿ ت اقم ا وقد ساعدت
تمػػؾ األوضػػاع حركػػات االس ػ ـ السياس ػػه باسػػتر ؿ الظػػروؼ االجتماعيػػة واالقتصػػادية عبػػر طاب ػػا الجمػػاهير وال ػػدينه
وجندت أعدادا كبيرة مف الشباب الليف يطمبوف الترير ليكونوا أنصا ار ل ا(.)100
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وبال عؿ اس ـ العجز الحكومه وتراكـ األزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ه نمو الحركات ااس مية ػه
المرػرب عمػا الػرغـ مػف محػاوالت السػمطة منػع حػدوث للػػؾ وتمكنػت مػف الػد وؿ لممعتػرؾ السياسػه بانػدمج ا ادماج ػا مػػع

حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.
الخاتمة

بعد دراسة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وموق ا مف التطورات السياسية ه المررب تبيف ما يأته:
اف الحياة السياسية المرربية تمتاز بأن ا غنية باألحداث والمعطيات وبتنػوع مسػتويات ا وتريرات ػا المسػتمرة ،وعمػا

ا ر التوا ؽ والتضامف حوؿ الوحدة الترابية الته ش دها المررب بعد انط ؽ مسألة الصح ار الرربيػة بػيف االحػزاب السياسػية
بدأت مرحمػة جديػدة تميػز الحيػاة السياسػية عر ػت بالمسمسػؿ الػديمقراطه واعػ ف الممػؾ الحسػف ال ػانه عػف اجػ ار انت ابػات

المحميػػة والتش ػريعية عػػاـ  1976و ،1977وكػػاف حػػزب الحركػػة الشػػعبية الدسػػتورية الديمقراطيػػة قػػد شػػارؾ ػػه االنت ابػػات
المحميػػة وحصػػؿ عمػػا ()452مقعػػدا ضػ ا عػػف االنت ابػػات التشػريعية لعػػاـ  1977ايضػػا شػػارؾ الحػػزب وحصػػؿ ي ػػا عمػػا
ا مقاعد للؾ الف الحزب شػارؾ ب ػػ( )60مرشػحا عمػا عكػس االحػزاب السياسػية المرربيػة ،واوضػح امػيف الحػزب الحركػة

الش ػػعبية الدس ػػتورية الديمقراطي ػػة عب ػػد الكػ ػريـ ال طي ػػب اف المقاع ػػد ق ػػد وزع ػػت لرحػ ػزاب السياس ػػية ،واف الح ػػزب ق ػػد واج ػػا

المضايقات والعراقيؿ لكنا ضؿ عدـ االنسحاب مف الساحة السياسية حتا ال يت ـ بالسػمبية والعػزوؼ وعػدـ المبػاالة ،االمػر
الل د عا الا ات ال موقؼ المؤيد مف التعدي ت الدستورية الته اجريت عاـ ،1980كاف لحزب الحركة الشػعبية الدسػتورية
الديمقراطيػػة دور ػػه معالجػػة االزمػػة االقتصػػادية التػػه قص ػ ت بالمممكػػة المرربيػػة عػػاـ  1981مقػػدم ا مجموعػػة مػػف الحمػػوؿ

لمت يؼ مف وطأة االزمة.
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و ه عاـ  1955التحؽ بالديواف الممكه بعد عودة الممؾ محمد ال امس مف المن ا ،وعيف ه المجمس االستشار  ،ومف
ـ عيف وزي ار لم ارجية ه عاـ  ،1957وبعد للؾ تسمـ منصب كاتب الدولة عاـ  ،1959ـ س ي ار لممررب ه المانيا

الرربية وشرؿ العديد مف المناصب الو ازرية والحكومية الم مة حتا تـ انت ابا رئيس ا لمحكومة المرربية ه تشريف ال انه

 1972واستمر ي ا حتا تشريف االوؿ ،1977و ه ال ترة مابيف 1983-1979عمؿ مبعو ا اص ا لمممؾ الحسف ال انه،
ـ عيف ه ايموؿ عاـ  1984رئيس ا لمجمس النواب واعيد انت ابا لن س المنصب ه تشريف االوؿ عاـ  .1987ينظر:

عبد الس ـ البكار ،ال دليؿ تاريم األحداث وتعاقب الحكومات بالمررب ،2001-1955مطبعة بنه ازناس ،س ،ص
.251-251

()41

رح كريـ مال بدف ،المصدر السابؽ،ص.148

()42سػػمر رحػػيـ ال ازعػػه ،الع قػػات المرربيػػة – األمريكيػػة( ،)1991-1956اطروحػػة دكتػػو ار  ،كميػػة تربيػػة بنػػات  ،جامعػػة
برداد ،ص76؛ ػدوك مػرابط  ،السػمطة التن يليػة ػه بمػداف المرػرب العربػه ،مركػز الد ارسػات الوحػدة العربيػة  ،بيػروت،
()43
()44
()45
()46

 ،2010ص 117؛.
جمعة عمه محمد هواس ،المصدر السابؽ ،ص.186
اماؿ جساـ حميد ،المصدر السابؽ ،ص.92

محمود صالح الكرو  ،التعددية الحزبية ه المررب  ،المصدر السابؽ ،ص.55-27
عمه سميماف صايؿ ،النظاـ السياسه ػه المممكػة المرربيػة ،مجمػة د ارسػات دوليػة ،العػدد(،)53جامعػة برػداد، 2012،
ص.34-33

()47

جمعة عمه محمد هواس ،المصدر السابؽ ،ص.193

()49

عبد الوهاب عبد العزيز محمود أبو مرة ،المصدر السابؽ ،ص.257

()48

()50

المممكة المرربية ،دستور  ،1972مطبعة االتيا  ،الرباط.
ظريؼ محمد ،النسؽ السياسه المرربه المعاصر ،ا ريقيا الشرؽ ،الدار البيضا  ،1991 ،ص.136

()51

حسف قرن ؿ ،الن بة السياسية والسمطة اسئمة التوا ؽ ،مقاربػة سوسػيولوجية ل نت ابػات التشػريعية ػه المرػرب  ،ا ريقيػا

()52

ػه ال صػػؿ  49مػف دسػتور ( 1972الا لػػـ يقػع قبػوؿ الميزانيػػة ػه  31كػانوف االوؿ ػػاف الحكومػة ت ػتح بمرسػػوـ

الشرؽ ،الدار البيضا  ،1997 ،ص.73
وجػا

االعتمادات ال زمػة لسػير الم ار ػؽ العموميػة والقيػاـ بالم ػاـ النوطػة ب ػا عمػا اسػاس مػا هػو م تػوح بالميزانيػة المعروضػة
()53
()54

يقصد المصادقة) .ينظر :المممكة المرربية ،دستور عاـ .1972
ال صؿ ( )43مف دستور المممكة المرربية لعاـ .1972

الػػدا ولػػد سػػيد بابػػا )1992-1921( :ولػػد ػػه موريتانيػػا وتػػو ه ػػه الربػػاط ،وهػػو سياسػػه ودبموماسػػه مرربػػه مػػف
اصوؿ موريتانيػة  ،ينتمػه إلػا حػزب التجمػع الػوطنه لرحػرار ،تمقػا تعميمػا ػه موريتانيػا وعنػدما جػا إلػا المرػرب ػه
عاـ  1958عيف مستشا ار ه و ازرة ال ارجية ،وبقه يتقمد مناصب م مة إلا حيف تعينا رئيس مجمس النواب ،وهو رابع
رئػػيس مجم ػػس الن ػواب قػػد تػػولا ه ػػلا المنصػػب مػػا بػػيف عػػامه  . 1983-1977ينظ ػػر :عبػػد الحػػه بنػػيس ،المص ػػدر

السابؽ ،ص.534

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /52العدد الرابع /كانون االول 5102

()55

ادريس قاسمه و الد المير ،المؤسسات الدستورية بالمررب ونظاـ الموظ يف ،مطبعة النجػاح الجديػدة ،الػدار البيضػا ،

()56

عبد الكريـ غ ب ،التطور الدستور والنيابه ،المصدر السابؽ ،ص.247

()57
()58

 ،1994ص.25

محمود صالح الكرو  ،التجربة البرلمانية ،المصدر السابؽ ،ص.149
احمد الدغرانه ،المصدر السابؽ ،ص.50

()59

محمود صالح الكرو  ،التجربة البرلمانية ،المصدر السابؽ ،ص.150

()61

تعرضت مدينة طاف كاف المرربية ػه كػانوف ال ػانه  1979ػه الصػح ار الرربيػة إلػا هجػوـ مػف قبػؿ جب ػة البوليسػار

()60

اماؿ جساـ حميد ،المصدر السابؽ ،ص.64

واحتموهػػا  .ينظػػر :ح.و.و.ع ،ممػػؼ المرػػرب العربػػه /الصػػح ار المرربيػػة  /ايػػؿ رقػػـ ،1مجمػػه قيػػادة ال ػػورة ،مكتػػب أمانػػة
السر (سػر وش صػه) إلػا السػيد طػارؽ عزيػز ،االحػداث اال يػرة بػيف المرػرب والج ازئػر ،العػدد  ، 6104/3/3برػداد،

()62
()63

()64

 ،1979/7/8ص.1

وكالة االنبا العراقية ،الوضع ه الصح ار الرربية يتأرجح بيف االن راج واالن جار  ،1979/5/17 ،ص.17
ضـ المجمس اعضا (حزب التجمع الوطنه لرحرار ،وحزب االستق ؿ ،والحركة الشعبية ،وحزب التقػدـ واالشػتراكية)،
ينظر :جمعة عمه محمد هواس ،المصدر السابؽ ،ص.197
المعطه بػو عبيػد :ولػد ػه الػدار البيضػا

ػه  11تشػريف ال ػانه عػاـ  ، 1927اكمػؿ ي ػا د ارسػتا االبتدائيػة وال انويػة

وان اها بال انوية موال يوسؼ بالرباط ،سا ر إلا رنسػا وحصػؿ عمػا بكػالوريوس ػه الحقػوؽ  ،ػـ حصػؿ عمػا شػ ادة
دبموـ الدراسات العميا ه القانوف ال اص ه جامعة بوردو ال رنسية  ،وعمؿ ه سمؾ المحاماة حتا عاـ  ،1955عيف
وكػي ا لمممػؾ ػه مدينػة طنجػة  ،ػه عػاـ  1958عػيف وزيػ ار لمشػرؿ والشػؤوف االجتماعيػة  ،ػه عػاـ  1977عػيف وزيػ ار
لمعدؿ  ،ه  27الار عاـ  1979عيف وزي ار اوؿ ،عػيف لممػرة ال انيػة وزيػر اوؿ بعػد التعػديؿ الػو ازر  ،ػه  9آلار عػاـ
 1983اعمػػف تأسػػيس حػػزب االتحػػاد الدسػػتور  ،انت ػػب ػػه  4ايمػػوؿ عػػاـ  1984نائب ػا برلمانيػػا بػػدائرة الحػػه الحسػػنه

بال ػ ػػدار البيض ػ ػػا  ،ت ػ ػػو ه ػ ػػه االوؿ م ػ ػػف تشػ ػ ػريف ال ػ ػػانه ع ػ ػػاـ  .1996ينظ ػ ػػر :عبػػ ػػد السػ ػ ػ ـ البك ػ ػػار  ،المصػػ ػػدر

()65

السابؽ،ص.156-155
ال كانت هناؾ أسباب د عت احمد عصماف إلا طمب االسػتقالة من ػا الصػراعات عمػا الزعامػة والمصػالح الش صػية ،

ضػ ا عػػف تػػرد االوضػػاع االجتماعيػػة واالقتصػػادية ػػه المممكػػة المرربيػػة منػػل عػػاـ  1977ونتيجػػة شػػؿ الحكومػػة ػػه

ايجاد الحموؿ المناسبة اضطر الممؾ الحسف ال انه الموا قة عما اقالة احمد عصػماف ػه  7آلار  .1977ينظػر :ػايز
()66
()67

()68

()69

سارة ،المصدر السابؽ ،ص.94
مجمة الدستور ،لندف ،العدد  2 ،468حزيراف  ،1980ص.15

ابراهيـ ابراش ،الديمقراطية بيف عالمه ال كر و صوصية التطبيؽ مقاربة لمتجربة الديمقراطية  ،مجمة المستقبؿ العربػه،

بيروت ،العدد  1999 ،249؛ مجمة الن ار العربه والدوله ،باريس ،العدد .1980/4/7 ،153
محمػ ػػود صػ ػػالح الكػ ػػرو  ،التجربػ ػػة البرلمانيػ ػػة ،المصػ ػػدر السػ ػػابؽ ،ص 150؛ مجمػ ػػة الس ػ ػ ير ،بيػ ػػروت ،العػ ػػدد ،2199
.1980/6/5
اماؿ جساـ حميد ،المصدر السابؽ ،ص.71

موقف حزب الحركة الذعبية الددتورية الديمقراطية من التطورات الديادية الداخلية في المغرب 6791- 6791

الباحثة  :نور ربد الحدن خادم

()70
()71
()72

أ .د حامد ربد الحمزة العلي

مجمة الدستور ،لندف ،العدد /4 ،468حزيراف.1980/
بيرنابه لوبيس كارسيا ،المصدر السابؽ ،ص.114
ياسيف سعد محمد عمه ،المصدر السابؽ ،ص.92

( )73مجمة الن ار العربه والدوله ،باريس ،العدد .1980/4/153،7
( )74اض ـ أزمة ش دها النظاـ الرأسماله عما طوؿ تاري ا وتعرؼ باالن يار االقتصاد العظيـ  ،1929وهه ه االصػؿ
أزمػػة االقتصػػاد األمريكػػه وبػػدأت باالن يػػار سػػوؽ االوراؽ الماليػػة ػػه نيويػػورؾ ػػه  29تش ػريف االوؿ ان ػػارت قيمػػة 16
مميوف اس ـ نتيجة الركػود ادك إلػا عرضػ ا لمبيػع وصػؿ االن يػار إلػا درجػة ال بمرػت بالػدوالرات  15مميػار دوالر حتػا
ن اية العاـ ،عبد الوهاب الكياله ،موسوعة السياسة ،ج ،1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص.159
( )75مجمة الحوادث ،لندف ،العدد .1986/6/6 ،1544
( )76السوؽ االوربيػة المشػتركة :مشػروع اقتصػاد سياسػه ظ ػر ػه اعقػاب االجتمػاع التم يػد الػل عقػد وز ار ال ارجيػة
لست مف الدوؿ االوربية ه ايطاليا ه حزيراف  1951انشا وحدة اقتصادية بيف دول ـ ،والدوؿ الموقعػة هػه ( رنسػا،
وايطاليا ،وبمجيكا ،وبريطانيا ،والمانيا ،ولكسمبورغ) ،لوضع المبادئ االساسية ل ل السوؽ وسمه يما بعػد معاهػدة رومػا
لت بػت رسػػميا ػػه /25الار 1957/الػػل يعػػد التػػاريم ال عمػػه لقيػػاـ السػػوؽ االوربيػػة المشػػتركة .ينظػػر :بػػاف ػػامر اب ػراهيـ
العػػانه ،االتحػػاد االوربػػه  ،1964-1949د ارسػػة تاري يػػة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة لمبنػػات ،جامعػػة
برداد ،2006 ،ص.91
()77مجػػد عمػػه عبيػػد ،ص ػراع الصػػح ار الرربيػػة ،مجمػػة السياسػػية الدوليػػة ،العػػدد( ،)95القػػاهرة ،1989،ص123؛ احمػػد
ابت ،المصدر السابؽ ،ص.118
( )78تكبػػدت المرػػرب سػػائر كبي ػرة نتيجػػة هجمػػات جب ػػة البوليسػػاريو السػػيما بػػيف عػػامه  1981-1978والتػػه زادت مػػف
ن قػات الجػػيش المرربػه مػػارؾ تسػػمر ،االسػتراتيجية السياسػػية لمممػػؾ الحسػف ال ػػانه وابعػػاد التعبئػة الدعائيػػة الشػػعبية ،ت:

()79
()80

مركز البحوث والمعمومات،برداد، 1985،ص.6
مصط ا نباف ،النزوع االن عاله روا د ونواقصا  ،مجمة ال رقاف ،العدد  ،2011 ،66ص.2
لقد كاف لمج اؼ تػأ ير اقتصػاد كبيػر عمػا الريػؼ المرربػه ال سػر ال حػوف المراربػة الك يػر مػف قطعػات ـ الحيوانيػة

وكللؾ زراعت ـ الشتويا الته انعكست ا ارها عما الوضع االجتمػاعه ػه المرربػه مػف ػ ؿ ال جػرة الري يػة هروبػا مػف
المػػوت وبػػدأت تت ػزاحـ عمػػا اب ػواب المػػدف والسػػيما مدينػػة الػػدار البيضػػا لمبحػػث عػػف ػػرص عمػػؿ ،ومػػف لػػـ يجػػد عم ػ ا

()81
()82
()83

()84

يبحث ه القمامة ليسد رمؽ الجوع  .ينظر :مجمة الوطف العربه ،العدد(.19811981/12/30-6 ،)407
بيير يرمورييف ،تاريم المررب منل االستق ؿ  ،ت :عبد الرحيـ حزؿ ،ا ريقيا الشرؽ ،2009،ص.157
مجمة الطميعة العربية ،العدد  ،91باريس ،1985/2/4 ،ص.21

احمػ ػػد ابػ ػػت ،تح ػ ػوالت ديمقراطيػ ػػة بػ ػػيف االنت اضػ ػػة ال بػ ػػز وممػ ػػؼ الصػ ػػح ار ،مجمػ ػػة السياسػ ػػة الدوليػ ػػة ،العػ ػػدد(،)127

القاهرة ،1997،ص.118
البنػػؾ الػػدوله :يتكػػوف مػػف عػػدة مؤسسػػات ماليػػة انش ػئ ػػه  25حزي ػراف 1946ـ إلػػا جانػػب صػػندوؽ النقػػد الػػدوله مػػف
وظائ ػػا تقػػديـ القػػروض لمػػدوؿ والسػػيما الناميػػة لرػػرض تمويػؿ المشػػاريع التنمويػػة والمسػػاعدات التقنيػػة وتشػػجيع االسػػت مار
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العػػالمه .ينظػػر :محمػػود عػػادؿ ،مصػػطمحات – ش صػػيات – ت ػواريم معمميػػة و ػرائط  ،دار البػػدر ،الج ازئػػر ،د.ت،

()85

ص.37

صػػندوؽ النقػػد الػػدوله :منظمػػة دوليػػة انشػػأت عػػاـ 1944ـ ػػه الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػػة لكنػػا تأسػػس رسػػميا ع ػػاـ
 1945لرػػرض تعزيػػز التعػػاوف النقػػد الػػدوله عػػف طريػػؽ نظػػاـ دائػػـ ي يػػئ ج ػػا از لمتشػػاور والتعػػاوف ػػه= =المشػػك ت
النقدية الدولية ،أهدا ا الرئيسة تو ير مستويات عالية مف العمالة و االنتػاج وتوسػيع نطػاؽ التجػارة الدوليػة والعمػؿ عمػا

استقرار سعر الصرؼ محددا بقيمة الػلهب والػدوالر االمريكػه عممػ ا اف مقػر صػندوؽ النقػد الػدوله ػه واشػنطف .ينظػر:
()86
()87

عمه موال ،الموسوعة العربية الميسرة ،المجمد الرابع ،ط ،3بيروت ،2009 ،ص.2110
احمد منسه ،المصدر السابؽ ،ص.93
احمد ابت ،المصدر السابؽ ،ص.118

()88

سراب جبػار ورشػيد ،التطػورات االقتصػادية والسياسػية ػه المممكػة المرربيػة (،)1991-1956اطروحػة دكتػو ار ،كميػة

()93

مجمة المنار  ،العدد  ، 150باريس  ، 1996،ص.66
محمد ش ير ،القرار السياسه ه المررب ،دار االل ة  ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضا  ،1992 ،ص.91-89
جبؿ بيرو ،صديقنا الممؾ ،ت :ميشيؿ ور  ،ورد لمطباعة والنشر ،سوريا ، 2002،ص.307
جريدة الس ير ،بيروت ،العدد .1981/7/17 ،2593
ظريؼ محمد  ،االحزاب السياسية ،المصدر السابؽ ،ص .187

التربية بنات ،جامعة برداد ، 2004،ص.91-90
( )89المصدر ن سا.
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