
 

 

  :إشكايل متهيد

 احلماية نظام مناهضة على عملوا الذين الوطنية، احلركة رواد بزعامة م1934 سنة من ابتداءا املغرب يف السياسية املقاومة ظهرت

املغفور له السلطان حممد  نفي على االستعمارية السلطات إقدام بعد ومباشرة احلربني، بني ما فترة طيلة باإلصالحات للمطالبة خمتلفة بوسائل

 مث م،1956 سنة استقالله املغرب باسترجاع انتهت م،1953 سنة املسلحة املقاومة من الثانية املرحلة انطلقت مدغشقر جزيرة إىل اخلامس

  .الترابية وحدته استكمال على ذلك بعد عمل

   الثالثينيات؟ خالل باإلصالحات ومطالبتها الوطنية، احلركة نشأة ظروف هي ماف 

 باالستقالل؟ املطالبة ومظاهر عوامل هي ماو 

 البالد؟ استقالل يف والشعب امللك ثورة دورهو  ماو 

 الترابية؟ وحدته الستكمال املغرب جهود هي ماو 

I - الثالثينات خالل باإلصالحات ومطالبتها الوطنية احلركة نشأة:  

 :الوطنية احلركة نشأة ظروف -  1

 عليه نص ما وأهم ،"تسد فرق" سياسة وتطبيق  والرببر، العرب بني للفصل  الرببري الظهري م1930 ماي 16 يوم فرنسا أصدرت

 املغريب، الشعب مكونات بني عرقية تفرقة خلق دف املخزن، لسلطة اخلاضعة غري األمازيغية املناطق يف عرفية حماكم هو إحداث القانون هذا

 سلطات عليها ردت ومظاهرات احتجاجات ذلك ورافق الرببرية، السياسة معارضة أجل من تعبأت املغريب الشعب مكونات  مجيع لكن

 اليت ،"املغربية الوطنية احلركة" ـب عرفت احلماية لنظام معارضة سياسية حركة ظهور ذلك عن فنتج املواطنني، مئات باعتقال االحتالل

 احلسن بن وحممد الفاسي، عالل أمثال(الفرنسية  واملعاهد القرويني جامعة من خترجوا مغاربة شبان يد على "الوطين العمل كتلة" أسست

 إىل دعت اليت "الشعب عمل" جريدة م1933 سنة أصدر ،باملغرب ظهر سياسي حزب أول هي "الوطين العمل كتلة" وكانت ،)...الوزاين 

 :"املغريب الشعب مطالب" اسم حتت الفرنسية للسلطات باإلصالحات املطالبة وثيقة عمل على تقدمي كما ،العرش بعيد االحتفال

 اإلدارية واملعاهدات املغربية احلدود احتراموطين،  جملس وتأسيس املباشرة الفرنسية اإلدارة بإلغاء املطالبة :اإلداري املستوى على �

 .التعذيب وسائل وإلغاء ،الدولية

 ساعات 8 والعمل املستشفيات، وبناء البطالة، وحماربة األمية وحماربة االبتدائي، التعليم بإجبارية املطالبة :االجتماعي املستوى على �

 ...فقط  اليوم يف

 الصناعة ومحاية ،املعمرين مع الضرائب يف واملساواة ،الرمسي االستيطان بوقف الربنامج طالب :واملايل االقتصادي املستوى على �

 ...فالحية  تعاونيات وتكوين املغربية، املناطق بني الرسوم  وإلغاء اخلارجية، املنافسة من التقليدية

 بفرنسا، احلكم إىل االشتراكية الشعبية اجلبهة وصول مع م،1936 سنة أخرى مطالب الكتلة قدمت املطالب، هذه رفض وبعد

 املطالب من وغريها الضرائب، وختفيض القضاء، وإصالح واملدارس، اجلمعيات وتأسيس والتجمعات، والتنقل، الصحافة، حرية :ومشلت

 الوطنية احلركة عمل فانتقل واالسبانية، الفرنسية احلماية سلطات من استجابة تلقى مل لكنها ،"املغريب للشعب املستعجلة املطالب" اسم حتت

  .الثانية العاملية احلرب ظروف من مستفيدة باالستقالل، املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من

 :باالستقالل املطالبة إىل باإلصالحات املطالبة من الوطنية احلركة تطور -  2

 احلكومة مطالبته يف الوطنية للحركة العليا القيادة ميثل الذي اخلامس حممد السلطان نضال جتلى :احلماية سلطات مع الصراع �

 خطابه يف أكد حيث م،1947 سنة طنجة إىل رحلته ويف م،1945 سنة فرنسا إىل رحلته خالل احلماية لنظام حد بوضع الفرنسية

 يف تأسست اليت العربية واجلامعة باإلسالم مرتبط املغرب مستقبل وأن الشرعية، ملكه سلطة حتت الترابية املغرب وحدة على

 .االستقالل لتحقيق اإلصالحات مشكلة جتاوز إىل دف لفرنسا مذكرة السلطان قدم م1950 سنة ويف م،1945

 )الترابية الوحدة واستكمال الاستقلال أجل من الكفاح( المغرب



 سنة يف استغلت السياسية، والتنظيمات السلطان بني احلاصل االرتباط فك يف العامة اإلقامة فشل بعد :اخلامس حممد السلطان نفي �

 الزعماء باعتقال ، لتقوم"حشاد فرحات" التونسي النقايب الزعيم اغتيال على احتجاجا املغربية باملدن مظاهرات قيام فرصة م1952

 الطرق وزعماء الكبار القواد مبساعدة فرنسا املتظاهرين، كما عملت على النار وإطالق  والصحف، األحزاب ومنع السياسيني،

 العرش،عرفة على  بن حممد أسرته أفراد أحد وتعيني يوسف بن حممد السلطان عزل على )الكتاين احلي وعبد الكالوي،( الدينية

  .مدغشقر جزيرة إىل مث كورسيكا جزيرة إىل وأسرته اخلامس حممد نفي مت األضحى، عيد ليلة م1953 غشت 20 ويف

 أساليب لالحتالل مقاومتهم واختذت ،املغاربة لدى الوطين الشعور اخلامس حممد السلطان نفي أهلب :والشعب امللك ثورة اندالع �

 كما ،األجنبية البضائع استعمال عن ويعزفون ،"عرفة بن" باسم ا الصالة تؤدى اليت املساجد يقاطعون السكان فكان ،جديدة

 حنو الوطنية احلركة عمل تطور الوقت نفس ويف ،املغرب وباستقالل الشرعي امللك بعودة املطالبة املظاهرات حدة تصاعدت

 جيش قام كما ،)عرفة بن غتيالا اهللا عبد بن عاللالشهيد  حماولة( الفدائية العمليات املدن يف انتشرت كما ،املسلح الكفاح

 يف الدخول على فرنسا أجربت األوضاع هذه أمامو، مناطق عدة يف واألسبان الفرنسيني مبهامجة م1955 سنة تأسس الذي التحرير

  .املغرب مع مفاوضات

 األمم إىل املغرب قضية لرفع االحنياز عدم دول وحركة العربية اجلامعة تأييد على املغرب حصل :املغرب واستقالل امللك عودة �

 ،Aix les Bains ليبان إيكس مبدينة الوطنية احلركة وقادة السلطان مع التفاوض إىل الفرنسية السلطات دفع مما املتحدة،

 مارس 2 يف االستقالل اتفاقية وتوقيع م،1955 نونرب 16 يف املغرب إىل اخلامس حممد السلطان بعودة املفاوضات وانتهت

 .إسبانيا مع أبريل يف اتفاقية مث فرنسا، مع م1956

II - الترابية املغرب وحدة استكمال مراحل:  

  :االستقالل نيل بعد املغرب استرجعها اليت املناطق -  1

 إلغاء على تنص الشمالية املنطقة بشأن اسبانيا مع مماثلة اتفاقية على وقع م1956 سنة املغرب باستقالل فرنسا اعتراف بعد مباشرة

 م1958 أبريل يف طرفاية إقليم استرجاع مت كما طنجة، مدينة عليه كانت الذي الدويل الوضع ألغي م1957 سنة ويف ،ا اإلسبانية احلماية

 املغرب بذل االستقالل ومنذم، 1969 سنة افين سيدي منطقة استرجاع مت وإسبانيا املغرب بني صعبة مفاوضات وبعد ،سباناإل يد من

 عن الثاين احلسن له املغفور نلأع تسوية ألي الرافض موقفها يف اإلسبانية احلكومة وبتمادي ،الصحراوية األقاليم استرجاع أجل من مساعيه

 هذا عن موريتانيا ختلي بعد م1979 سنة الذهب ووادي م،1975 سنة احلمراء الساقية إقليم باسترجاع انتهت اليت اخلضراء املسرية تنظيم

  .األخري

  :الترابية وحته استكمال يف املغرب جها اليت األساليب -  2

 :يف ذلك وجتلى باخلصوص، السلمي التفاوض اعتماد إىل الترابية وحدته استكمال يف املغرب جلأ

  .الدويل النظام إلغاء  ومت م،1956 اكتوبر 29 يف طنجة منطقة استرجاع �

  .إسبانيا  مع وطويلة سلمية مفاوضات بعد م1958 ابريل 10 يف طرفاية إقليم استرجاع �

 اإلسبان اقنع حيث ،مدريد إىل الثاين احلسن امللك ا قام اليت الزيارة بعد م1969 يونيو 30 يف افين سيدي استرجاع إقليم �

  .املغرب إىل افين سيدي عودة أقر الذي املتحدة األمم قرار تنفيذ بضرورة

 أصدرتف الدولية، العدل حمكمة على قضيته املغرب املغربية، عرض اجلنوبية املناطق استعمار يف االستمرار على اسبانيا إصرار بعد �

  6 ويف املغرب، وسلطان الصحراوية القبائل بني البيعة روابط وجود على أكد الذي م1975اكتوبر 16 يوم حكمها

  .احلمراء الساقية مناطق حنو اخلضراء املسرية كانت م1975نونرب

  .الذهب إقليم وادي املغرب استرجع م1979 غشت 14 يف �

 .اإلسبان حىت اآلن بيد اجلعفرية واجلزر ومليلية سبتة وبقيت



  :خامتة

 على للحصول جسيمة تضحيات وقدموا السياسي، والنضال املسلحة املقاومة يف متثلت خمتلفة بطرق األجنيب االحتالل الغاربة واجه

 .التنمية طريق يف والسري الترابية وحدته استكمال حنو ذلك بعد اجته مث االستقالل،


