
 

  

  :متهيد إشكايل

 مع واملساواة باإلصالحات املغربية الوطنية احلركة فيها طالبت سياسية م مقاومة1953و م1930 بني ما الفترة خالل املغرب شهد

 م، فاسترجع1953 سنة من ابتداءا املسلحة املقاومة اندالع إىل أدى املطالب هلذه احلماية سلطات رفض لكن باملغرب، املقيمني الفرنسيني

  . الترابية وحدته استكمال معركة ليخوض استقالله املغرب

  ؟ظروف قيام احلركة الوطنية ما هيف 

  التطورات اليت شهدا احلركة الوطنية؟وما هي  

   الوحدة الترابية للمغرب؟ وما هي مراحل استكمال 

I  - م1939و 1930 بني ما وتطورها الوطنية احلركة ظهور: 

  :وطنية حركة لقيام ظروف عدة مهدت -أ 

كان ، والساكنة والتجار واحلرفيني الفالحني وضعية وتدهور ااالت، خمتلف يف املغرب له تعرض الذي االستغالل إىل باإلضافةف

  .الوطنية احلركة بروز إىل أدى حدث أهم م1930ماي  16يوم " للظهري الرببري"إصدار سلطات احلماية الفرنسية 

  :الفرنسي االحتالل منطقة يف الوطنية احلركة - ب

 وأمحد الوزاين بلحسن وحممد الفاسي عالل بزعامة "الوطين العمل كتلة" الثالثينيات خالل مغريب سياسي حزب أول تأسيس مت

 : م لسلطات احلماية طالب فيه بإصالح األوضاع اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية1934برناجما إصالحيا سنة  قدم بالفريج

  :ةإداري اتإصالح

  .الدولية للمعاهدات االستعماري اإلداري النظام احترام فرض �

  .املغربية باحلدود باملس السماح عدم �

  .احلماية إعالن منذ أقيمت اليت املؤسسات كل إلغاء �

  :ةاجتماعي اتإصالح

  .املستشفيات خاصة العمومية املؤسسات وإقامة حرة مدارس بإنشاء السماح �

  :ةومالي اقتصادية إصالحات

  .املناجم استغالل حق املغربية الدولة إعطاء �

  .واملغاربة املعمرين بني الضرائب يف واملساواة بالبوادي الرمسي االستعمار وقف �

 : االسباين االحتالل منطقة يف الوطنية احلركة -ج 

 حممد بزعامة م1937 سنة" املغربية الوحدة" وحزب ،الطريس اخلالق عبد بزعامة م1933 سنة" الوطين اإلصالح" حزب قادها

 : منها ،مطالب بربامج تقدما الناصري املكي

  .العلوي بالعرش التشبث �

  .بالعربية التعليم نظام وفرض وثانوية ابتدائية مدارس فتح �

  .بلدية جمالس تكوين �

 .فالحي بإصالح بالقيام الفالحني وضعية حتسني �

 ضد نضاهلا وطريقة مطالبها بني ونسقت األهداف، موحدة كانت الوطنية احلركة فإن الوسط أو الشمال يف سواء العموم على

 شباب طرف من واجلرائد االت تأسيسك السياسة االستعماريةواستعملت كل الوسائل املشروعة للدفاع عن مواقفها ومواجهة ، االحتالل
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 الناشئة الوطنية احلركة صفوف يف ندماجهم، وكان الالليربالية باألفكار فتشبعوا ،االحتالل مؤسسات يف عصريا تعليما تلقوا مغاربة

  :على عملت بفاس م1933 سنة" الشعب" وجريدة ،بباريس م1932سنة  "املغرب" لة وتأسيسهم

  .ا والتعريف الوطنية احلركة أهداف نشر �

  .الفالحي باالستيطان والتنذيذ االستعمارية للسياسة احلقيقي الوجه كشف �

  .املستعمر بضائع مقاطعة إىل الدعوة �

 .م إلظهار متسك املغاربة باملؤسسة الشرعية1933الدعوة لالحتفال بعيد العرش ألول مرة سنة  �

II - الترابية الوحدة واستكمال املسلح الكفاح وعودة م،1956و م1939 ما بني الوطنية احلركة تطور:  

 :م1945و م1939 بني ما الوطنية للحركة الالحقة التطورات يف ودورها األحداث بعض -  1

  .الفرنسي اإلداري اجلهاز ضعف عن أبانت الثانية العاملية اهلزائم املتتالية لفرنسا يف احلرب �

  .مصريها تقرير يف الشعوب حق مبدأ تضمن والذي م1941سنة  األطلسي امليثاق إصدار �

استقالله،  نيل على املغرب مبساعدة م1943 سنة أنفا لقاء يف األخري هذا وتعهد للمغرب روزفلت األمريكي الرئيس زيارة �

 . العامل عرب االستعمار رفض على صرحيا تعبريا  الزيارة هذه وشكلت

 حيث ،باالستقالل املطالبة إىل احلماية ظل يف باإلصالحات املطالبة مستوى من الوطين العمل تطور يف األحداث هذهكل  سامهت

 :  ب فيها طالب ،باالستقالل املطالبة عريضة م1944 يناير 11 يف االستقالل حزب أصدر

  .املرجوة النتائج حتقيق يف فشلت اليت احلماية معاهدة فسخ �

 .والسيادة احلرية يف عريقة تقاليد هلا دولة املغرب أن على التأكيد �

  .يوسف بن حممد سلطانه سيادة حتت املغرب استقالل �

  .املغرب الستقالل الظروف متهيد يف الوطنية احلركة رجال وعي تطور عكس الذي) االستقالل عريضة تقدمي( احلدث هذا ساعد

 :)املسلح الكفاح عودة( م1956و م1946 بني ما املغرب باستقالل انتهت اليت التطورات -  2

 وحدة السلطان فيه أكد الذي م1947 سنة طنجة يوسف، وخطاب بن حممد السلطان مع بتنسيق االستقالل وثيقة إلصدار كان

له،  صاحلا القميص يعد فلم وترعرع شب لصيب وضيق قصري بقميص احلماية السلطان فيه شبه الذي م1952 سنة العرش املغرب، وخطاب

 أحداث( مسعتها على أثر ما بعنف فرنسا قمعتها االحتجاجية املظاهرات وقيام م1952سنة  حشاد فرحات التونسي النقايب وكذا اغتيال

 : حيث الالحقة التطورات يف كبري اثر األحداث هلذه ، كان)سنترال كاريان

  .م1953 غشت 20 يف عرفة بن حممد ونصبت يوسف بن حممد السلطان الفرنسية احلكومة خلعت �

  .مدغشقر إىل ومنها كورسيكا جزيرة إىل وعائلته السلطان نفي �

  .الفرنسية القواعد ضد الفدائية احلركات خالل من املسلح الكفاح وعودة املظاهرات انطالق �

 إعالن وانتزاع السلطان بعودة انتهت م1955 غشت منذ الوطنية احلركة وقادة السلطان مع مفاوضات الفرنسية احلكومة فتح �

 .املغرب مشال يف احلماية نظام أى إسباين مغريب اتفاق عقد م1956 أبريل ويف م،1956 مارس 2 يف االستقالل

  :الترابية الوحدة استكمال مراحل -  3

، شرع تدرجييا يف استكمال وحدته الترابية باستخدام أساليب سلمية ومقاومة م1956بعد حصول املغرب على استقالله سنة 

  :معظم املناطق احملتلة عرب مراحل شعبية، وقد مت له استرجاع

  .انطالق مفاوضات استرجعت من خالهلا مدينة طنجة، عرب إاء الوضع الدويل الذي كان سائدا ا: م1957يف سنة 

 .استرجاع مدينة طرفاية بعد مفاوضات مغربية إسبانية إثر انتفاضة قبائل آيت باعمران: 1958يف أبريل 

  .حتت إشراف األمم املتحدة بني املغرب وإسبانيا مت  من خالهلا استرجاع مدينة سيدي إيفين نظمت مفاوضات: 1969يف مارس 



  .مت تنظيم املسرية اخلضراء واسترجاع منطقة الساقية احلمراء: 1975يف نونرب 

 . مت استرجاع منطقة وادي الذهب، بعد تقدمي البيعة من طرف وفد صحراوي ميثل سكان املنطقة: 1979يف غشت 

 : خامتة

رغم حتقيق املغرب الستقالله، واستكمال جزء كبري من وحدته الترابية، ما تزال اهودات السلمية متواصلة السترجاع املناطق 

  .احملتلة بسبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية


