انمغرب :انكفاح من أجم االستقالل واستكمال انوحدة انترابية
يمذيح  :اَرمهد انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح يٍ انًطانثح تاإلصالداخ إنٗ انًطانثح تاالعرمالل  ٔ .تؼذ االعرمالل اْرى انًغشب
تاعركًال ٔدذذّ انرشاتٛح .
 يا ْ ٙظشٔف َؾأج انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح  ٔ ،يطانثرٓا تاإلصالداخ خالل انصالشُٛٛاخ ؟ يا ْ ٙػٕايم ٔ يظاْش انًطانثح تاالعرمالل ؟ يا دٔس شٕسج انًهك ٔ انؾؼة ف ٙاعرمالل انثالد ؟ يا ْ ٙجٕٓد انًغشب العركًال ٔدذذّ انرشاتٛح ؟َؾأج انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح ٔيطانثرٓا تاإلصالداخ :
ًٚكٍ ذهخٛص ظشٔف َؾأج انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح خالل انصالشُٛاخ ف ٙانُمػ اٜذٛح :
 ذٕلف انًمأيح انًغهذح ف ٙانثٕاد٘ٔ ،اعركًال االدرالل انؼغكش٘ األجُث ٙنهًغشب. اَؼكاعاخ االعرغالل االعرؼًاس٘ ػهٗ انًجرًغ انًغشت ٙتؼذ األصيح االلرصادٚح انؼانًٛح نغُح  1929و. ظٕٓس انذشكح انغهفٛح ػهٗ ٚذ كم يٍ " أت ٙؽؼٛة انذكان " ٔ " ٙيذًذ تٍ انؼشت ٙانؼهٕ٘ " لٛاو االعرؼًاس انفشَغ ٙف ٙعُح  1930تئصذاس انظٓٛش انثشتش٘ انز٘ اعرٓذف انرفشلح انؼُصشٚح ت ٍٛانؼشب ٔاألياصٚغ. نماء " ؽكٛة أسعالٌ " تثؼط صػًاء انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح ٔصٚاسذّ نهًغشب. ذأشش انًغشب تذشكاخ انرذشس ف ٙانًؾشق انؼشتٔ ٙآعٛا.اػرًذخ انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح ػهٗ ٔعائم يرؼذدج :
 إَؾاء يذاسط دشج يٍ غشف أػعاء انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح نُؾش انصمافح انؼشتٛح اإلعاليٛح ٔ نًٕاجٓح انصمافح انغشتٛحاالعرؼًاسٚح.
 إصذاس انجشائذ ٔانًجالخ . ذأعٛظ جًؼٛاخ :عٕاء داخم انًغشب أٔ خاسجّ. ذأعٛظ األدضاب انغٛاعٛح  :فف ٙانًُطمح انغهطاَٛح ذأعغد عُح  " 1933كرهح انؼًم انٕغُ " ٙانر ٙاَمغًد عُح 1937إنٗ دضتًْ ٍٛا " انذشكح انٕغُٛح نرذمٛك انًطانة "( أٔ انذضب انٕغُ ) ٙتضػايح ػالل انفاع " ٔ ٙانذشكح انمٕيٛح تمٛادج
يذًذ تهذغٍ انٕصاَ ٔ . ٙف ٙانًُطمح انخهٛفٛح أعظ ػثذ انخانك انطشٚظ " دضب اإلصالح انٕغُ "ٙتًُٛا أَؾأ يذًذ
انًك ٙانُاصش٘ " دضب انٕدذج انًغشتٛح".
غانثد انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح عُح  1934تاإلصالداخ :
ف ٙعُح  1934ذمذيد كرهح انؼًم انٕغُ ٙإنٗ انغهطاخ االعرؼًاسٚح تًطانة انؾؼة انًغشت ٙانر ٙذعًُد اإلصالداخ
اٜذٛح :
 انغٛاعح اإلداسٚح  :إنغاء انذكى انًثاؽش  ٔ ،ذكٕ ٍٚدكٕيح يغشتٛح ٔ ،إلشاس دشٚح انرؼثٛش. انغٛاعح االلرصادٚح ٔ انًانٛح ٔ :ظغ دذ نالعرغالل االلرصاد٘  ٔ ،انًغأاج ف ٙانعشائة ت ٍٛانًغاستح ٔ األجاَة . انغٛاعح االجرًاػٛح  :االْرًاو تانرؼهٛى ٔ انصذح  ٔ ،ذذغ ٍٛظشٔف انؼًال انًغاستح .ذطٕس انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح ٔيطانثرٓا تاالعرمالل :
عاًْد ػذج ػٕايم ف ٙاعرمالل انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح إنٗ انًطانثح تاالعرمالل :
 انًٕاجٓاخ انذيٕٚح انر ٙذًد ف ٙيكُاط عُح ٔ 1937انر ٙػشفد تأدذاز تٕفكشاٌ. اػرمال َٔف ٙانضػًاء انٕغُٔ ،ٍٛٛدظش األدضاب انٕغُٛح . ذأعٛظ اذذاد انُماتاخ انًٕدذج انز٘ ػًم ػهٗ ذأغٛش انؼًال انًغاستح يٍ أجم انمٛاو تاإلظشاتاخ ٔانًظاْشاخ ذأعٛظ أدضاب ٔغُٛح جذٚذج ف ٙانطٕس األخٛش يٍ انذشب انؼانًٛح انصاَٛح ٔٚرؼهك األيش تكم يٍ دضب االعرمالل ٔ،دضبانؾٕسٖ ٔاالعرماللٔ ،انذضب انؾٕٛػ ٙانًغشت.ٙ
 إػالٌ انٕالٚاخ انًرذذج األيشٚكٛح اعرؼذادْا نًغاػذج انًغشب ػهٗ ذذمٛك االعرمالل ٔرنك ف ٙيؤذًش أَفا نغُح . 1943 ادرالل فشَغا يٍ غشف أنًاَٛا انُاصٚح خالل انذشب انؼانًٛح انصاَٛح ذصاػذ دشكاخ انرذشس ف ٙانًغرؼًشاخ. إػالٌ انًٛصاق األغهغ ٙنغُح  1941دك انؾؼٕب ف ٙذمشٚش يصٛشْا.يُز عُح  1944اَرمهد انذشكح انٕغُٛح انًغشتٛح إنٗ انًطانثح تاالعرمالل :

* فُٚ 11 ٙاٚش  1944أصذس دضب االعرمالل ( انذضب انٕغُ ٙعاتما) ٔشٛمح انًطانثح تاالعرمالل انرَ ٙادخ تئنغاء َظاو
انذًاٚح ٔتاعرمالل انًغشب ٔٔدذذّ انرشاتٛح ف ٙإغاس انًهكٛح انذعرٕسٚح.
* ذثُٗ انغهطاٌ يذًذ انخايظ ْزِ انٕشٛمحٔ ،لاو ف ٙؽٓش أتشٚم  1947تضٚاسج يذُٚح غُجح دٛس أنمٗ خطاتا أكذ ف ّٛػهٗ
انٕدذج انرشاتٛح ٔػهٗ ذؾثد انًغشب تانمٕيٛح انؼشتٛح ٔانؼمٛذج اإلعاليٛح ٔ .أصذس انغهطاٌ ترُغٛك يغ لادج انذشكح انٕغُٛح
يزكشاخ ذطانة تاالعرمالل.
اعرمالل انًغشب ٔاعركًال ٔدذذّ انرشاتٛح :
أعفشخ شٕسج انًهك ٔانؾؼة ػٍ اعرمالل انثالد :
* ف ٙظم رنك ،دتش انًمٛى انؼاو انفشَغ ٙكٕٛو  ،Guillaumeتًغاػذج ػًالئّ ٔػهٗ سأعٓى انرٓاي ٙانكالٔ٘ ،يؤايشج
ػضل انغهطاٌ يذًذ تٍ ٕٚعف ٔذؼ ٍٛٛيكاَّ يذًذ تٍ ػشفح .
* ٔف 20 ٙغؾد َ 1953ف ٙانغهطاٌ يذًذ انخايظ ٔاألعشج انًهكٛح إنٗ جضٚشج كٕسعٛكأ ،يُٓا إنٗ يذغؾمش.
* تًجشد َف ٙانغهطاٌ ،اَطهمد يظاْشاخ ف ٙانًذٌ انًغشتٛح ٔ،سفط انًغاستح االػرشاف تذكى اتٍ ػشفحٔ ،لاغؼٕا
انثعائغ انفشَغٛح ٔ .ظٓشخ دشكح فذائٛح يغهذح لادْا تؼط انضػًاء يٍ أؽٓشْى ػالل تٍ ػثذ هللا ٔيذًذ انضسلطَٕٙ
ٔأدًذ انذُصان . ٙفَ ٙفظ انٕلد ذأعظ جٛؼ انرذشٚش ( جٛؼ ذطٕػ ) ٙانز٘ ذٕنٗ يٓاجًح انًٕالغ االعرؼًاسٚح ف ٙجثال
انشٚف ٔاألغهظ انًرٕعػ ٔانكثٛش ٔانًُاغك انصذشأٚح.
 )1955انر ٙتًٕجثٓا ػاد انغهطاٌ
* أياو ذصاػذ انكفاح انًغهخ ،اظطشخ فشَغا إنٗ ػمذ اذفالٛح إٚكظ نٛثاٌ ( غؾد
يذًذ انخايظ إنٗ ٔغُّ فََٕ ٙثش ٔ .1955ذؾكهد دكٕيح يغشتٛح ذكهفد تًراتؼح انرفأض يغ فشَغا انز٘ أعفش ف2 ٙ
ياسط  1956ػٍ ذٕلٛغ اذفالٛح يغشتٛح فشَغٛح ٔظؼد دذا نهذًاٚح انفشَغٛحٔ .ف ٙأتشٚم يٍ َفظ انغُح أنغٛد انذًاٚح
اإلعثاَٛح ف ٙانًُطمح انؾًانٛح ٔ .ف ٙأكرٕتش يٍ َفظ انغُح أنغ ٙانٕظغ انذٔن ٙنًذُٚح غُجح.
اْرى انًغشب تاعركًال ٔدذذّ انرشاتٛح :
أياو ذصاػذ كفاح جٛؼ انرذشٚش ٔانًمأيح انًغهذح نمثائم انجُٕب  ،اظطشخ إعثاَٛا إنٗ ػمذ اذفالٛح عُٛطشا  Sintraانرٙ
تًٕجثٓا اَغذثد يٍ يُطمح غشفاٚح عُح ٔ . 1958تؼذ يفأظاخ غٕٚهح ٔػغٛشج ذًكٍ انًغشب يٍ اعرشجاع يُطمح عٛذ٘
اٚفُ ٙعُح . 1969
سفعد إعثاَٛا فرخ انًفأظاخ ف ٙؽأٌ انصذشاء انًغشتٛح .نٓزا غشح انًغشب ْزِ انمعٛح ػهٗ أَظاس يذكًح انؼذل
انذٔنٛح انر ٙأصذسخ دكًٓا انز٘ أكذ ٔجٕد سٔاتػ انثٛؼح ٔانٕالء ت ٍٛعكاٌ انصذشاء ٔانؼشػ انًهكٔ .ٙتانرانَ ٙظى
انًغشب ف ٙعادط ََٕثش  1975انًغٛشج انخعشاء انر ٙأدخ إنٗ ػمذ اذفالٛح يذسٚذ انر ٙأذادد نهًغشب اعرشجاع يُطمح
انغالٛح انذًشاء .تًُٛا ذٕند يٕسٚطاَٛا إداسج يُطمح ٔاد٘ انزْة غٛش أَٓا عشػاٌ يا اَغذثد يٍ ْزِ انًُطمح انر ٙلاو
انًغشب تعًٓا إنٗ انٕدذج انرشاتٛح ف ٙغؾد 1979
خاذًح  :اعرمم انًغشب عُح ٔ 1956اعرشجغ يُاغمّ انًذرهح تاعرصُاء عثرح ٔيهٛهٛح ٔانجضسانجؼفشٚح .
ؽشح انؼثاساخ :
انذشكح انغهفٛح  :دشكح دػد إنٗ انشجٕع إنٗ أصٕل اإلعالو ػهٗ ػٓذ انغهف انصانخ .
ؽكٛة أسعالٌ  :يُاظم عٛاع ٙنثُاَ ٙدػا إنٗ انٕدذج انمٕيٛح انؼشتٛح .
انًُطمح انغهطاَٛح  :يُطمح انُفٕر انفشَغ ٙف ٙػٓذ انذًاٚح
انًُطمح انخهٛفٛح  :انًُطمح انؾًانٛح انخاظؼح نهُفٕر اإلعثاَ ٙف ٙػٓذ انذًاٚح
يؤذًش أَفا نغُح  : 1943جًغ ت ٍٛانشئٛظ األيشٚك ٙسٔصفهد ٔانٕصٚش األٔل انثشٚطاَ ٙذؾشؽٛم ٔانؼاْم انًغشت ٙيذًذ
انخايظ.
انًٛصاق األغهغ : 1941ٙاذفالٛح شُائٛح ت ٍٛانشئٛظ األيشٚك ٙسٔصفٛهد ٔ انٕصٚش األٔل انثشٚطاَ ٙذؾشؽٛم

