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نضال المغرب من أجل تحقیق اإلستقالل و استكمال الوحدة الترابیة

:مقدمة

. 1956بتوقف المقاومة المسلحة ، دخل المغرب مرحلة النضال السیاسي التي توجت بثورة الملك و الشعب والتي آلت إلى استقالل المغرب سنة 
.و بعد ذلك تم استكمال الوحدة الترابیة

ما ھي أھم حركات المقاومة المسلحة بالبوادي المغربیة ؟ وما ھي أسباب توقفھا ؟-
ما ھي تطورات مرحلة المقاومة السیاسیة ؟-
ما دور ثورة الملك و الشعب في تحقیق االستقالل ؟-
ما ھي مراحل و أسالیب استكمال الوحدة الترابیة ؟-

:المقاومة المسلحة المغربیة وعوامل توقفھا
:قامت حركات المقاومة المسلحة في البوادي المغربیة

.حیث اتخذ تزنیت مقرا لحركتھ ، و نظم حملة عسكریة دخل بھا مراكش: قاد أحمد الھیبة المقاومة المسلحة في الجنوب و الصحراء*
فتراجع إلى سوس و ظل یقاوم . ھا لكنھ انھزم في معركة سیدي بوعثمان أمام الجیش الفرنسي و منھا حاول التوجھ إلى الدار البیضاء لتحریر

.1934، حیث خلفھ مربیھ ربھ الذي استمر في قیادة المقاومة بالجنوب المغربي إلى غایة 1919حتى وفاتھ سنة 
وظل یقاوم . 1914الجیش الفرنسي في معركة الھري سنة تزعم موحا أو حمو الزیاني المقاومة المسلحة باألطلس المتوسط ، فانتصر على*

.1921حتى استشھاده سنة 
تولى عسو أوبسالم و زاید أوحماد قیادة المقاومة المسلحة التي شنتھا قبائل األطلس الكبیر و الصغیر على القوات الفرنسیة ، فتمكنت من*

1933ھزمھا في بعض المعارك من أھمھا معركة بوكافر سنة 
.في البدایة، عرفت منطقة الریف مناوشات عسكریة بین اإلسبان و المقاومین الریفیین بزعامة محمد أمزیان و عبد الكریم الخطابي*

القائم على ( و بوفاة ھذا األخیر تبلورت المقاومة المسلحة الریفیة على ید محمد بن عبد الكریم الخطابي الذي اتبع أسلوب حرب العصابات 
غیر أن القوات الفرنسیة و اإلسبانیة تحالفت ضده ، . 1921فانتصر على الجیش اإلسباني في معركة أنوال سنة ) و االنسحاب السریعالمباغتة

.(في المحیط الھندي( إلى جزیرة الریینیون 1926و تم نفیھ سنة . فاضطر ابن عبد الكریم إلى تسلیم نفسھ 

:إلى أسباب متعددة منھایرجع توقف المقاومة المسلحة المغربیة 
تباین القوة بین المقاومة المسلحة المغربیة و االحتالل األجنبي-
تحالف القوات الفرنسیة و اإلسبانیة ضد المقاومة المسلحة المغربیة مثل المقاومة الریفیة-
.و عزل القبائل المقاومةاستعمال القوات الغازیة ألسلحة مدمرة وسامة ، و لجوئھا إلى إحراق المحاصیل الزراعیة-
تواطؤ كبار القواد مع االستعمار-
.انعدام التنسیق بین حركات المقاومة المسلحة المغربیة-

:تطورات مرحلة المقاومة السیاسیة
:خالل الثالثینیات طالبت الحركة الوطنیة المغربیة باإلصالحات

:ارتبطت نشأة الحركة الوطنیة بعدة عوامل منھا*
الذي استھدف التفرقة العنصریة بین العرب و األمازیغ1930صدور الظھیر البربري سنة -
1929انعكاسات االستغالل االستعماري على المجتمع المغربي بعد األزمة االقتصادیة العالمیة لسنة -
.توقف المقاومة المسلحة في البوادي و استكمال االحتالل العسكري األجنبي للمغرب-
.ظھور الحركة السلفیة بزعامة أبي شعیب الدكالي و محمد بن العربي العلوي-
أسس عالل الفاسي و محمد بلحسن الوزاني و أحمد بالفریج أول حزب سیاسي مغربي و ھو كتلة العمل الوطني الذي تقدم إلى 1933في سنة *

:ي تضمن النقط اآلتیةببرنامج المطالبة باإلصالحات الذ1934السلطات االستعماریة في سنة 
.إلغاء الحكم المباشر ، و تكوین حكومة مغربیة ، وإقرار حریة التعبیر: السیاسة اإلداریة -
.وضع حد لالستغالل االقتصادي ، و المساواة في الضرائب بین المغاربة و األجانب: السیاسة االقتصادیة و المالیة -
.یم و الصحة ، و تحسین ظروف العمال المغاربةاالھتمام بالتعل: السیاسة االجتماعیة -
وھي السنة التي عرفت انقسام كتلة 1937غیر أن االستعمار رفض االستجابة لھذه المطالب ، و قام باعتقال و نفي زعماء الحركة الوطنیة سنة *

عالل الفاسي و الحركة القومیة بزعامة محمد بلحسن بقیادة ) أو الحزب الوطني( العمل الوطني إلى حزبین ھما الحركة الوطنیة لتحقیق المطالب
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.الوزاني

:انتقلت الحركة الوطنیة المغربیة إلى المطالبة باالستقالل1944منذ سنة 
:ساھمت عوامل متعددة في االنتقال إلى المطالبة باالستقالل منھا*
.تزاید االستغالل و القمع االستعماریین-
و إصدار ھذه . توسع الحركة الوطنیة بظھور أحزاب جدیدة في طلیعتھا حزب االستقالل ، و حزب الشورى و االستقالل ، والحزب الشیوعي -

.األحزاب للجرائد بھدف توعیة المغاربة
. (داخل اتحاد النقابات الموحدة( قیام العمال المغاربة باإلضرابات و تكتلھم نقابیا -
.نیا لفرنسا و فقدان ھذه األخیرة لھیبتھا االستعماریةاحتالل ألما-
1943، و مؤتمر أنفا 1941تأیید الحلفاء لمبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا من خالل المیثاق األطلنتي -
تقالل المغرب و وحدتھ الترابیة أصدر حزب االستقالل وثیقة المطالبة باالستقالل التي نادت بإلغاء نظام الحمایة و طالبت باس1944ینایر 11في *

.في إطار الملكیة الدستوریة
رنسا تبنى السلطان محمد الخامس ھذه الوثیقة ، فطالب باستقالل المغرب و احترام سیادتھ و وحدتھ الترابیة في عدة مناسبات منھا رحلتھ إلى ف*

.1952، وخطاب العرش لسنة 1947، و زیارتھ لمدینة طنجة سنة 1945سنة 

: (المورد105ص –المنار 109ص : الخریطة : ( استقالل المغرب و استكمال وحدتھ الترابیة 
:عجلت ثورة الملك و الشعب باستقالل المغرب

دبر المقیم العام الفرنسي كیوم بمساعدة عمالء االستعمار و على رأسھم الكالوي مؤامرة عزل السلطان محمد بن یوسف و تعیین مكانھ محمد*
و منھا إلى جزیرة ) في البحر المتوسط (نفي السلطان محمد الخامس و األسرة الملكیة إلى جزیرة كورسیكا 1953غشت 20ففي . بن عرفة 
.(في المحیط الھندي( مدغشقر 

و . عوا البضائع الفرنسیة بمجرد نفي السلطان ، انطلقت المظاھرات في المدن المغربیة ، و رفض المغاربة االعتراف بحكم ابن عرفة ، و قاط*
في نفس الوقت تأسس . ظھرت حركة فدائیة مسلحة قادھا بعض الزعماء من أشھرھم عالل بن عبد اهللا و محمد الزرقطوني و أحمد الحنصالي 

.جیش التحریر الذي تولى مھاجمة المواقع االستعماریة في جبال الریف و األطلس المتوسط و الكبیر و المناطق الصحراویة
أمام تصاعد الكفاح المسلح ، اضطرت فرنسا إلى إبرام اتفاقیة إیكس لیبان التي بمقتضاھا عاد السلطان محمد الخامس إلى وطنھ في نونبر *

عن توقیع اتفاقیة مغربیة 1956مارس 2، وتشكلت حكومة مغربیة تكلفت بمتابعة التفاوض مع الحكومة الفرنسیة و الذي أسفر في 1955
ألغي 1956و في أكتوبر . و في أبریل من نفس السنة ألغیت الحمایة اإلسبانیة في المنطقة الشمالیة . ضعت حدا لنظام الحمایة الفرنسیة فرنسیة و

.الوضع الدولي لمدینة طنجة

:لجأ المغرب إلى أسالیب متنوعة الستكمال وحدتھ الترابیة
ة لقبائل الجنوب ، اضطرت إسبانیا إلى عقد اتفاقیة سینطرا التي بموجبھا انسحبت من أمام تصاعد كفاح جیش التحریر و المقاومة المسلح*

.1958طرفایة سنة 
.1969اعتمد المغرب على المقاومة المسلحة و التفاوض مع إسبانیا من أجل استرجاع منطقة سیدي إفني سنة *
رح المغرب ھذه القضیة على أنظار محكمة العدل الدولیة التي أكدت وجود لھذا ط. رفضت إسبانیا فتح المفاوضات في شأن الصحراء المغربیة *

المسیرة الخضراء التي أدت 1975نونبر 6و على ضوء ذلك ، نظم المغرب في . روابط البیعة و الوالء بین سكان الصحراء و العرش المغربي 
غیر أنھا سرعان . مراء ، بینما تولت موریتانیا إدارة منطقة وادي الذھب إلى عقد اتفاقیة مدرید التي أتاحت للمغرب استرجاع منطقة الساقیة الح

.على إثر بیعة سكان وادي الذھب1979ما انسحبت من ھذه المنطقة التي قام المغرب بضمھا للوحدة الترابیة في غشت 

:خاتمة
. (جزر ملویة( لجزر الجعفریة و استرجع مناطقھ المحتلة باستثناء سبتة و ملیلیة و ا1956استقل المغرب سنة 

:شرح العبارات

.شكل استعماري قام على انفراد اإلدارة األجنبیة بالسلطة بعد إقصاء اإلدارة الوطنیة:الحكم المباشر*
.اتفاقیة ثنائیة بین الرئیس األمریكي روزفیلت و الوزیر األول البریطاني تشرشیل:المیثاق األطلنتي*
.مؤتمر جمع بین الزعیمین السابقي الذكر ، بحضور ملك المغرب محمد الخامس:مؤتمر أنفا*
.، فاندلعت مظاھرات كبرى في بلدان المغرب العربي1952زعیم نقابي تونسي اغتالھ االستعمار الفرنسي سنة :فرحات حشاد*
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