
 

 

انكفاح من أجم االستقالل واستكمال انوحدة انترابية: انمغرب  

 
 :  َؾأج انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح ٔيطانثرٓا تاإلصالحاخ 

  

  : اسذثطد َؾأج انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح خالل انثالثٍُاخ تؼذج ػٕايم يُٓا

 .ذٕلف انًمأيح انًغهحح فً انثٕادي، ٔاعركًال االحرالل انؼغكشي األجُثً نهًغشب- 

 . و1929اَؼكاعاخ االعرغالل االعرؼًاسي ػهى انًجرًغ انًغشتً تؼذ األصيح االلرصادٌح انؼانًٍح نغُح - 

 "يحًذ تٍ انؼشتً انؼهٕي " ٔ " أتً ؽؼٍة انذكانً " ظٕٓس انحشكح انغهفٍح ػهى ٌذ كم يٍ - 

 .. تئصذاس انظٍٓش انثشتشي1930لٍاو االعرؼًاس انفشَغً فً عُح - 

 .ذأثش انًغشب تحشكاخ انرحشس فً انًؾشق انؼشتً ٔآعٍا- 

  

 : اػرًذخ انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح ػهى ٔعائم يرؼذدج 

 .إصذاس انجشائذ ٔانًجالخ - إَؾاء يذاسط حشج - 

 .عٕاء داخم انًغشب أٔ خاسجّ: ذأعٍظ جًؼٍاخ- 

 - " (أٔ انحضب انٕغًُ  )"انحشكح انٕغٍُح نرحمٍك انًطانة " - " كرهح انؼًم انٕغًُ : " ذأعٍظ األحضاب انغٍاعٍح - 

 "   - "انحشكح انمٕيٍح

 : تاإلصالحاخ 1934 غانثد انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح عُح 

 ذمذيد كرهح انؼًم انٕغًُ إنى انغهطاخ االعرؼًاسٌح تًطانة انؾؼة انًغشتً انرً ظًد اإلصالحاخ 1934فً عُح 

 :اَذٍح 

 .إنغاء انحكى انًثاؽش ، ٔ ذكٌٍٕ حكٕيح يغشتٍح ، ٔإلشاس حشٌح انرؼثٍش: انغٍاعح اإلداسٌح - 

 .ٔظغ حذ نالعرغالل االلرصادي ، ٔ انًغأاج فً انعشائة تٍٍ انًغاستح ٔ األجاَة : انغٍاعح االلرصادٌح ٔ انًانٍح - 

 .االْرًاو تانرؼهٍى ٔ انصحح ، ٔ ذحغٍٍ ظشٔف انؼًال انًغاستح : انغٍاعح االجرًاػٍح - 

  

 : ذطٕس انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح ٔيطانثرٓا تاالعرمالل 

  

 : عاًْد ػذج ػٕايم فً اعرمالل انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح إنى انًطانثح تاالعرمالل 

 اػرمال َٔفً انضػًاء انٕغٍٍٍُ، ٔحظش األحضاب انٕغٍُح ، ٔ ذضاٌذ االعرغالل االعرؼًاسي- 

 ذأعٍظ اذحاد انُماتاخ انًٕحذج - 

 ذأعٍظ أحضاب ٔغٍُح جذٌذج - 

  .1943إػالٌ انٕالٌاخ انًرحذج األيشٌكٍح اعرؼذادْا نًغاػذج انًغشب ػهى ذحمٍك االعرمالل ٔرنك فً يؤذًش أَفا نغُح - 

 احرالل فشَغا يٍ غشف أنًاٍَا انُاصٌح خالل انحشب انؼانًٍح انثاٍَح - 

 ذصاػذ حشكاخ انرحشس فً انًغد- 

  

 : اَرمهد انحشكح انٕغٍُح انًغشتٍح إنى انًطانثح تاالعرمالل1944 يُز عُح 

 ٔثٍمح انًطانثح تاالعرمالل (انحضب انٕغًُ عاتما ) أصذس حضب االعرمالل 1944 ٌُاٌش 11فً * 

ٔأصذس انغهطاٌ ترُغٍك يغ .  تضٌاسج يذٌُح غُجح 1947ذثُى انغهطاٌ يحًذ انخايظ ْزِ انٕثٍمح، ٔلاو فً ؽٓش أتشٌم * 

 .لادج انحشكح انٕغٍُح يزكشاخ ذطانة تاالعرمالل

  

 : اعرمالل انًغشب ٔاعركًال ٔحذذّ انرشاتٍح 

  

 : أعفشخ ثٕسج انًهك ٔانؾؼة ػٍ اعرمالل انثالد 

 .يؤايشج ػضل انغهطاٌ يحًذ تٍ ٌٕعف ٔذؼٍٍٍ يكاَّ يحًذ تٍ ػشفح  Guillaumeدتش انًمٍى انؼاو انفشَغً كٍٕو * 

 . َفً انغهطاٌ يحًذ انخايظ ٔاألعشج انًهكٍح إنى جضٌشج كٕسعٍكا، ٔيُٓا  إنى يذغؾمش1953 غؾد 20ٔفً * 

تًجشد َفً انغهطاٌ، اَطهمد يظاْشاخ فً انًذٌ انًغشتٍح ،ٔسفط انًغاستح االػرشاف تحكى اتٍ ػشفح، ٔظٓشخ حشكح * 

 فً َفظ انٕلد ذأعظ جٍؼ انرحشٌش . فذائٍح يغهحح 

انرً تًٕجثٓا ػاد انغهطاٌ يحًذ انخايظ إنى ٔغُّ فً ََٕثش  (1955غؾد  )اظطشخ فشَغا إنى ػمذ اذفالٍح إٌكظ نٍثاٌ 

 ػٍ ذٕلٍغ اذفالٍح يغشتٍح 1956 ياسط 2ٔذؾكهد حكٕيح يغشتٍح ذكهفد تًراتؼح انرفأض يغ فشَغا انزي أعفش فً . 1955

ٔفً أكرٕتش . ٔفً أتشٌم يٍ َفظ انغُح أنغٍد انحًاٌح اإلعثاٍَح فً انًُطمح انؾًانٍح . فشَغٍح ٔظؼد حذا نهحًاٌح انفشَغٍح

 .يٍ َفظ انغُح أنغً انٕظغ انذٔنً نًذٌُح غُجح



 

 

  

 : اْرى انًغشب تاعركًال ٔحذذّ انرشاتٍح 

ٔتؼذ  . 1958أياو ذصاػذ كفاح جٍؼ انرحشٌش ٔانًمأيح انًغهحح نمثائم انجُٕب ، اَغحثد إعثاٍَا يٍ يُطمح غشفاٌح عُح 

 . 1969يفأظاخ غٌٕهح ٔػغٍشج ذًكٍ انًغشب يٍ اعرشجاع يُطمح عٍذي اٌفًُ عُح 

غشح انًغشب لعٍح صحشائّ انًحرهح ػهى أَظاس يحكًح انؼذل انذٔنٍح انرً أصذسخ حكًٓا انزي أكذ ٔجٕد سٔاتػ انثٍؼح 

 انًغٍشج انخعشاء انرً أدخ 1975ٔتانرانً َظى انًغشب فً عادط ََٕثش . ٔانٕالء تٍٍ عكاٌ انصحشاء ٔانؼشػ انًهكً

تًٍُا ذٕند يٕسٌطاٍَا إداسج يُطمح ٔادي . إنى ػمذ اذفالٍح يذسٌذ انرً أذاحد نهًغشب اعرشجاع يُطمح انغالٍح انحًشاء

  .1979انزْة غٍش أَٓا عشػاٌ يا اَغحثد يٍ ْزِ انًُطمح انرً لاو انًغشب تعًٓا إنى انٕحذج انرشاتٍح فً غؾد 
 


