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 مقدمة :
ظل يقاومها حتى حصل على  و ،االسبانية تحت الحماية الفرنسية و 1956و  1912عاش المغرب بين 

 .االستقالل ليواصل إتمام وحدته الترابية

إتمام  ما مراحل الكفاح الوطني من أجل االستقالل و ؟ و االسبانيفكيف واجه المغاربة االحتالل العسكري الفرنسي و 

 ؟  الوحدة الترابية

I حتالل العسكري الفرنسي واالسباني للمغرب والمقاومة المسلحة لهالامراحل   ـ : 
وتميزت باحتالل إسبانيا للمناطق الساحلية الشمالية، في حين سيطرت فرنسا على مناطق الشمال الغربي  1914امتدت قبل  : المرحلة األولى 

عانة فرنسا ببعض الخونة من قبائل إثر است 1912في شتنبر  معركة سيدي بوعثمانالصحراوية في  أحمد الهيبة)المغرب النافع( بعد فشل حركة 

 .القائد العياديالرحامنة بزعامة 

موحا أو حمو تمكنت خاللها قبائل زيان بزعامة  جبال الريف، و تميزت باحتالل جبل األطلس و و 1926إلى  1914امتدت من  : الثانية المرحلة 

محمد ، كما حقق 1914قرب خنيفرة سنة  معركة الهريبعد االنتصار على فرنسا في  1921إخضاع األطلس المتوسط إلى سنة من تأخير  الزياني

 .1926استمرت مقاومته إلى حين استسالمه في ماي  و، 1921سنة  معركة أنوالانتصارا ضد اإلسبان في  بن عبد الكريم الخطابي

عسو شهدت استكمال احتالل المناطق الجنوبية عقب استسالم مقاومة قبائل أيت عطا بزعامة  و ،1934ى إل 1926استمرت من  : الثالثة المرحلة 

 .1933سنة  معركة بوغافربطل  أو بسالم

II تطور الحركة الوطنية المغربية في مرحلتي المطالبة باإلصالحات و المطالبة باالستقالل  ـ : 

  : بداية الحركة الوطنية و أشكال العمل الوطني خالل الثالثينيات -1
التي عكست تشبث المغاربة بوحدة الوطن وسيادة  و ،الظهير البربريارتباطا بالمظاهرات الشعبية المعادية لصدور  1930كانت البداية سنة  

 الشرع وشرعية السلطان. 

العمل الحزبي من  تطوان(، و صحف وطنية في فاس و لثالثينات فكانت متنوعة، منها العمل الصحفي )جرائد وأما أشكال العمل الوطني خالل ا 

 العمل الجمعوي من خالل أنشطة الجمعيات، يضاف إلى ذلك دور المدارس الحرة مع رمزية االحتفال بعيد العرش و خالل كتلة العمل الوطني، و

 الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. 

برنامجا إصالحيا معتدال يطالب فيه سلطات الحماية باحترام روح معاهدة الحماية والحفاظ على الوحدة  1934سنة  كتلة العمل الوطنيأصدرت  

 نسي.اإلدارية والقضائية للبالد وفتح المجال أمام المغاربة للمشاركة السياسية، لكن هذا البرنامج لم يؤخذ في الحسبان من لدن الجانب الفر

  : تحول الحركة الوطنية إلى المطالبة باالستقالل  -2
الذي نادى بحق الشعوب في تقرير  ،1941سنة األطلنتيالميثاق ساهمت بعض الظروف الدولية في هذا التحول كصدور 

طنية كلها عناصر كانت في صالح الحركة الو ، و1943سنة  لقاء أنفا، ثم 1942سنة  مصيرها وإنزال القوات األمريكية في المغرب

تجذر الوعي الوطني في  على الصعيد الداخلي تأسس حزب االستقالل و المغربية التي غيرت لهجتها من اإلصالح إلى االستقالل. و

 البوادي.  صفوف الجماهير بالمدن و

  : عريضة االستقالل و رد فعل السلطات االستعمارية عليها  -3
نهاية عهد  ، وكان الهدف منها هو المطالبة باستقالل البالد و1944يناير  11هي عريضة أصدرها حزب االستقالل يوم 

  قد خلفت المواجهة عددا من الشهداء الوطنيين. الحماية، لكن رد فعل سلطات الحماية كان هو القمع في صفوف الموقعين عليها، و

  III كفاح المغرب من أجل استقالله و إتمام وحدته الترابية  ـ : 

  : الروابط بين السلطان سيدي محمد بن يوسف و الوطنيينمثانة  -1
 رجال الحركة الوطنية )حزب االستقالل(.  التنظيم بين السلطان و التواصل الكثيف و 

 الوطنيين من طرف سلطات اإلقامة العامة فإن السلطان استمر في دعمه  رغم الموقف المعادي لتلك العالقات بين السلطان و

 . 1947لطنجة  للحركة الوطنية، خاصة خالل زيارته

  : تفسير لجوء الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح -2
(، و تنصيب آخر غير 1953غشت  20خارج البالد الحدث )أسرته  نفيه و خلع السلطان الشرعي ول جوان مؤامرة أدت

 التحريرجيش وسم حركة الفداء الح في مقاومة نظام الحماية تحت اإلى الس يلجؤونجعل المغاربة  إلى(، محمد بن عرفةشرعي مكانه)

أهدافها ضدا على مصالح  قد تعددت العمليات الفدائية من حيث نوعيتها و ور الوعي الوطني. والتي تعكس مرحلة عليا في تط

 االستعمار وحلفائه في الداخل )الخونة(. 

  : حدته الترابيةاستقالل المغرب و إتمام و -3
 1958سنة  في أزيل الوضع الدولي عن طنجة، و االسبانية و استقلت منطقة الحماية الفرنسية و 1956في سنة   

( ووادي الذهب 1975بعد تنظيم المسيرة الخضراء استرجعت الساقية الحمراء ) . و1969استرجعت طرفاية ثم سيدي إفني سنة 

 مليلية والجزر الجعفرية(.  ال زال المغرب يناضل من أجل استرجاع ما تبقى من مناطق محتلة )سبتة و و(. 1979)

  : خاتمـة 
 .صون سيادته على أراضيه الترابية استكمال وحدته الترابية و ال زال المغرب يناضل من أجل

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

إمتام  الكفاح من أجل االستقالل و : املغرب
 الوحدة الرتابية

   : مفاهيم و مصطلحات
 أنفا.لقاء  –األطلنتي ميثاق  –العمل الوطني كثلة  –بربري ظهير  –أوبسالم عسو  –بن عبد الكريم الخطابي محمد  –أوحموالزياني موحا  – أحمد الهيبة -

 


