
  

  

  :تقدمي إشكايل

 باالستقالل املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من الوطنية احلركة تطور إىل للمغرب واإلسباين الفرنسي االستغالل سياسة أدت

  .املسلحة واملوجهة

  واالسباين؟ الفرنسي العسكري االحتالل املغاربة واجه فكيف 

 الترابية؟ الوحدة وإمتام االستقالل أجل من الوطين الكفاح مراحل وما 

 :له املسلحة واملقاومة للمغرب واالسباين الفرنسي العسكري االحتالل

  :للمغرب واالسباين الفرنسي االحتالل مراحل

 حني يف اإلسبانية، السيطرة حتت وأخرى الفرنسية الوصاية حتت مناطق إىل املغرب تقسيم م مت1912 سنة احلماية معاهدة بفرض

 على بالسيطرة فرنسا وبدأت ،)1934-1912( سنة، 22 وإسبانيا فرنسا طرف من املغرب غزو استمر دولية، وقد مدينة طنجة أصبحت

 املغرب وهضاب سهول( الفالحية وخاصة االقتصادية بأمهيته املتميز املغرب أي "النافع باملغرب" ليوطي اجلنرال أمساه ما أو املغرب غرب

 أخرت عنيفة مسلحة مبقاومات ووجهت أا إال /)النافع غري املغرب( والصحراوية اجلبلية املناطق احتالل يف شرعت ذلك بعد ، مث)الشمايل

  .م1934 سنة حدود إىل املغرب على الكاملة السيطرة

 : اإلسباين -الفرنسي لالحتالل املغاربة مقاومة

 إىل اهليبة وتراجع الفرنسية، اجليوش م أمام1912 بوعثمان سنة سيدي هزمية معاركها أبرز من: وسوس بالصحراء اهليبة مقاومة �

 .اجلنوب

 فادحة، خسائر الفرنسي اجليش فيها كبد اليت م1914سنة  اهلري معاركها أبرز من: املتوسط باألطلس الزياين أومحو موحا مقاومة �

 .م1921 موحا استشهاد حدود إىل واستمرارها

 مع للتحالف اضطر الذي االسباين اجليش ضد م1921 أنوال سنة معاركها أبرز من: بالريف اخلطايب الكرمي عبد بن حممد مقاومة �

 .م1926 االستسالم على اخلطايب إلرغام فرنسا

 لالستسالم شروطه قبول على الفرنسيني فيها أجرب م اليت1933 سنة بوغافر معاركه أبرز من: بصاغرو أوبسالم عسو مقاومة �

  .م1934 املسلحة املقاومة وتوقف

 :باالستقالل املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من املغربية الوطنية احلركة تطور

  :أشكال بعدة خالهلا من العمل واختذ عوامل لعدة السياسية املقاومة ظهرت

 بعد السياسة املقاومة ظهرت وقد االستعمارية، املخططات مواجهة إىل دف منظمة سياسية حركة املغربية الوطنية احلركة تعترب

 الشباب من فئة يد املسلحة، على املقاومة وضعف االستعمارية، الفرنسية السلطات طرف من 1930 ماي 16 يف الرببري الظهري إصدار

 : عوامل لعدة ذلك املثقف، ويرجع

 والتشبث الصاحل السلف ج إىل الرجوع إىل تدعوا دينية إصالحية كحركة املغرب يف السلفية احلركة ظهور: فكرية عوامل �

 . اإلسالمية الدينية والقيم باملبادئ

 . االقتصادية األزمات وانعكاسات األجنبية املنافسة جراء املغريب االقتصاد تضرر: اقتصادية عوامل �

 .القرويني وجامعة العصرية املدارس خرجيي املثقف الشباب من فئة ظهور: سياسية عوامل �

  : الوطين العمل أشكال تعدد  السياسية املقومة عرفت وقد

 ....) الشعب عمل صحيفة املغرب، جملة( املغربية واالت الصحف من جمموعة بإصدار وذلك: الصحفي العمل �

 )الترابية الوحدة وإتمام الاستقلال أجل من الكفاح( المغرب
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 عالل برئاسة الوطين العمل كتلة( الفرنسي للنفوذ اخلاضعة باملناطق سواء أحزاب عدة بتأسيس وذلك: والنقايب احلزيب العمل �

 وحزب ،الطريس اخلالق عبد بقيادة الوطين اإلصالح حزب( اإلسباين للنفوذ اخلاضعة باملناطق أو ،)الوزاين بلحسن وحممد الفاسي

 .)الناصري املكي بقيادة املغربية الوحدة

 ... وطنية مسرحية عروض وتقدمي وثقافية وكشفية رياضية مجعيات بتكوين: اجلمعوي العمل �

 البضائع وومقاطعة ،العرش بعيد واالحتفال املنشورات وتوزيع اإلسالمية، املغربية الثقافة لتلقي مدارس تأسيس: أخرى أعمال �

 .الوطين اللباس الرتداء والعودة ،الفرنسية

 : باالستقالل واملطالبة الوطنية احلركة

  :بينها من عوامل عدة بسبب باالستقالل املطالبة إىل املغربية الوطنية احلركة حتولت

 يف فرنسا وهزمية ،اجلماهري صفوف داخل وانتشارها الوطنية احلركة ومنو ،اإلصالحية للمطالب الفرنسية احلماية سلطات رفض �

 احلركة فيه استفادت الذي م1943 سنة باملغرب آنفا مؤمتر وعقد ،م1941 سنة االطلنيت ميثاق وإصدار ،العاملية الثانية احلرب

  .روزفلت األمريكي الرئيس دعم من الوطنية

 االحتالل لسلطات" االستقالل عريضة" تقدمي عن اإلعالن خالله متم، 1944 يناير 11 يوم بالرباط مؤمترا االستقالل حزب عقد �

 .اخلامس حممد السلطان مع بتنسيق صياغتها متت اليت

 :الترابية الوحدة وإمتام االستقالل حتقيق

 : املسلح والكفاح الوطنية احلركة

 وحدة لتأكيدم 1947 سنة طنجة إىل رحلته يف متثل احلماية سلطات مع صراع يف اخلامس حممد دخل العاملية الثانية احلرب بعد

 حركة بذلك فانطلقت ،م1953 سنة غشت 20 يوم ونفيه اخلامس حممد عزل مؤامرة تنفيذ هو احلماية سلطات فعل رد كان وقد ،املغرب

 :ومها مبرحلتني مرت واليت املسلحة املقاومة

 .باملغرب املعمرين ومصاحل فرنسا مع املتعاونني واستهدفت :املدن يف الفدائية العمليات �

 .الفرنسية القوات واستهدف بالبوادي، التحرير جيش �

 :االستقالل بتحصيل والشعب امللك ثورة عجلت

 حصول أجل من الوطنيني مع وتعاونه االستقالل لوثيقة تبنيه منذ يوسف بن حممد السلطان على تتآمر احلماية سلطات بدأت

 السلطات اضطر مما املغرب، سيادة متس اليت الظهائر على التوقيع اخلامس حممد رفض عندما بينهما القطيعة وزادت استقالله، على املغرب

 القبائل بعض وشيوخ ،...)الكتاين  احلي وعبد والكَالوي التهامي( والباشوات القياد كبار من العمالء من مبجموعة لالستعانة االستعمارية

 اجلنرال آنذاك العام املقيم من بطلب وذلك الشعب، وعامة والعلماء الوطنيني رفض رغم حممد اخلامس لعزل عريضة على وقعوا الذين

 مكانه، عرفة بن حممد وتنصيب ،)جزيرة مدغشقر( املغرب خارج وأسرته يوسف بن حممد للسلطان االستعمارية السلطات نفي ليتم كَيوم،

 م، واليت1953 غشت 20 يف والشعب امللك ثورة فاندلعت التحرير جيش بظهور عززت واليت فدائيا طابعا تكتسي املغربية املقاومة جعل مما

 االستقالل م، وإعالن1955 سنة يوسف بن حممد عودة على للعمل فرنسا اضطر مما باملغرب الفرنسي االستعمار ورموز مصاحل استهدفت

  .م1956 سنة

 :مراحل بعدة املغربية الترابية الوحدة استكمال مر

 مع بتنسيق اخلامس حممد عمل هلذا أراضيه، من شاسعة مهمة أجزاء حتتالن ظلتا فقد املغرب، باستقالل وإسبانيا فرنسا اعتراف رغم

 : مراحل عرب الترابية الوحدة إمتام على الثاين احلسن ابنه بعده ومن الوطنية احلركة

 .املغرب واستقالل اإلسبانية الفرنسية احلماية إلغاء: 1956 �

 .بطنجة الدويل النظام إلغاء: 1957 �
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 .إفين سيدي حترير: 1969 �

  .احلمراء الساقية ومنها اجلنوبية املناطق وحترير اخلضراء املسرية تنظيم: 1975 �

 .الذهب واد حترير: 1979 �

 سياسية مبجهودات يقوم املغرب الزال والذي اآلن، حلد اإلسباين لالستعمار خاضعتان مليلية ومدينة سبته مدينة من كل تزال وال

 .السترجاعهما جبارة

  :خامتة

 حققت حيث ،واإلسباين الفرنسي االستعمار ضد املغرب كفاح يوسف بن حممد السلطان مع وبتنسيق الوطنية احلركة قادت

  .والعصرية احلديثة املغربية الدولة بناء معركة لتنطلقم، 1956 سنة االستقالل
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