
نضال المغرب من أجل تحقبق اإلستقالل واستكمال الوحدة الترابیة
:التمھید اإلشكالي

مقاومة سیاسیة طالبت فیھا الحركة الوطنیة المغربیة باالصالحات والمساواة مع 1953وم1930بین اشھد المغرب خالل الفترة م
1953مة المسلحة إبتداءا من سنة الفرنسیین المقیمین بالمغرب، لكن رفض سلطات الحمایة  لھذه المطالب أدى إلى إندالع  المقاو

.فاسترجع المغرب إستقاللھ لیخوض معركة إستكمال وحدتھ الترابیة
I- 1939و 1930ظھور الحركة الوطنیة، وتطورھا ما بین :

، دورا مھما في بزوغ البوادر األولىا لتأسیس 1930ماي 16بتاریخ لعب الظھیر البربري الذي أصدرتھ سلطات الحمایة الفرنسیة 
: الحركة الوطنیة المغربیة، ذلك أن الظھیر البربري تضمن مجموعة من المقررات التي إستفزت الشعب المغربي ومن ھذه المقررات

.المغربي اإلسالميرغبة فرنسا في إنشاء قضاء عرفي أمازیغي مستقل تمام اإلستقالل عن القضاء-
إخضاع جزء كبیر من البالد اإلختصاصات القضاء الفرنسي-
.التمھید إلبعاد ألمازیغیة عن ملة اإلسالم تمھیدا لفرنستھم وتنصیرھم-

أسستھا الحركة الوطنیة، وذلك من قبل الوطنیون المغاربة المتفتحون على الثقافة یعتبر كتلة العمل الوطني أحد أھم التنظیمات التي 
]101ص 2أنظر الخطاطة [أحمد بال فریج ومحمد حسن الوزاني ، : الغربیة أمثال 

باللغة الفرنسیة فيL ACTION DU PEUPLE: وإستعانت في نشر ھذه المطالب بإنشاء الجرائد منھا جریدة عمل الشعب 
نونبر من كل سنة لتمتین أواصر التعاون بین جاللة الملك والحركة الوطنیة، إلى 18والتي دعت لالحتالل بعید العرش في 1933غشت 

جانب ھذه الجریدة تم إنشاء جریدة مجلة المغرب،
حركة الوطنیة في منطقة عرفت منطقة الحمایة االسبانیة بدورھا تأسیس مجموعة من التنظیمات السیاسیة التي من قبل زعماء ال

الحمایة اإلسبانیة أمثال عبد الخالق الطریس مؤسس حزب  االصالح الوطني ومحمد المكي الناصري مؤسس حزب الوحدة المغربیة 
.)101ص 4أنظر النص (وقد طالبت بدورھا مجموعة من االصالحات 

II– 1956و 1939تطور الحركة الوطنیة بین :
مجموعة من التطورات ساھمت فیھا مجموعة من األحداث توجت بحصول المغرب 1956و 1939ة بین الفترة شھدت الحركة الوطنی

.على إستقاللھ
)1945–1939(األحداث التي ساھمت في تطور الحركة الوطنیة بین -1
واالصالحات إلى المطالبة بالتحرر واالستقالل وتتمثل ھذه تطور العمل الوطني من مستوى المطالبة بالحفاظ على الھویة ·

:األحداث التي شاھمت في ھذا التطور فیما یلي
إندالع  الحرب العالمیة الثانیة ومساندة المغرب لفرنسا ضد قواة المحور، ولقاء السلطان محمد بن یوسف للرئیس األمریكي ·

. 1943روزفلت في أنفا ینایر 
.ساندة الطبقة العمالیة المتضررة من اإلستغالل اإلقتصادي للحركة  الوطنیةم·
.وتقدیم عریضة االستقالل باسم الحركة الوطنیة بعد فشل الحمایة في تحقیق النتائج المرجوة1944أسیس حزب اإلستقالل في ینایرت·
.یر مصیرھاصدور المیثاق األطلسي الذي یقضي بحق الشعوب في تقر·
تبني جاللة السلطان سیدي محمد بن یوسف لمطالب الحركة الوطنیة واجھت اإلقامة العامة ھذه المطالب التي لقیت تأیدا واسعا ·

إرتكاز مجزرة الدر البیضاء قبل إنطالق زیارة السلطان محمد بن یوسف لمدینة طنجة (من قبل الشعب المغربي بالقمع الشدید، 
1946(

.سقوط العشرات تحت رصاص فرقة الرماة المنقالیین
نجمت عنھا م1952جنبر دإغتیال الزعیم النقابي التونسي فرحات حشاد، وقیام مظاھرات إحتجاجیة في الدار البیضاء في ·

.أحداث دامیة في الكاریان سنترال ذھب ضحیتھا عدد كبیر من المغاربة
وتنصیب محمد بن عرفة ملكا 1953غشت 20نفي السلطان محمد بن یوسف وعائلتھ بعد رفضھ التنازل عن العرش وذلك في ·

) 104ص 4إنطالق العملیات الفدائیة نص .( العودة إلى المقاومة المسلحة لتحریر البالد وعودة ملكھ الشرعيصوریا على البالد
.1956قاومة المسلحة على التعجیل بعودة السلطان محمد بن یوسف، وتحقیق إستقالل المغرب عملت حركة الم

III–مراحل إستكمال وحدة المغرب الترابیة:
. 1956أبریل سنة 17المنطقتین االسبانیة والفرنسیة وذلك یوم تمكن المغرب بعد معركة طویلة تحقیق االسقالل وذلك في كال ·

:غیر أن األقالیم الجنوبیة بقیت خارج السیادة المغربیة والتي تم استرجاعھا عبر مراحل
.إسترجاع المغرب إقلیم طرفایة من إسبانیا: 1958أبریل ·
.إسترجاع إقلیم سیدي إفني: 1969یونیو 30·
.ترتب عنھا إسترجاع الصحراء المغربیة إلى سیادة المغرب: 1975للمسیرة الخضراء سنة IIإعالن جاللة الملك الحسن ·
.إلحاق منطقة وادي الذھب بالتراب المغربي وإستكمال تحریر الصحراء: 1979·

:خاتمة
تمكن المغرب بعد الخضوع للحمایتین الفرنسیة واالسبانیة لمدة أربعة وأربعین سنة من إسترجاع إستقاللھ وإستكمال وحدتھ الترابیة 

بفضل الجھود التي بذلھا المغاربة على إختالف مشاربھم االجتماعیة والسیاسیة في المدن والبوادي، وبفضل التالحم بین العرش 
.والشعب
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