مقدمة :تبنى املغاربة أشكال مختلفة من أجل تحقيق االستقالل واستكمال
الوحدة الترابية ،تراوحت بين العمل املسلح واملقاومةالسياسية.
 -1ما هي أهم أشكال املقاومة املسلحة؟ وما هي أسباب توقفها؟
 -2ما هي أبرز التطورات التي عرفتها املقاومة السياسية قبل حصول اإلستقالل؟
 )3ما مي مراحل استكمال املغرب لوحدته الترابية؟ وما أبرز أشكالها؟

 -Iمرحلة املقاومة املسلحة وأسباب توقفها 1933-1912
 (1المقاومة المسلحة

 املقاومة املسلحة في منطقة الجنوب :قادها أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينيين ،اليي اتخيي مدننيةتزنييت مقيرلحرهتييه ،ونميم حملية عسييكرهة د يل هيا مييراه مين أجيل وقييف زحيف الجييو الفرنسييية
نحييو الجنييوب ،لكنييه هييزك فييي معرهيية سيييد بوع مييان شي ن ر ،1912وبعييد وفاتييه واخييل أ ييور مربيييه ربييه
املقاومة املسلحة ضد جيو فرنسا وأعوانها إلى حين وفاته .1934
 املقاومة املسلحة في منطقة األطلس املتوسط :تزعمها موحا أو حمو الزهاني ،وانتصرعليى الجييالفرنس ي في معرهة الهر سنة  ،1914وظل نقاوك حتى اس شهادر سنة .1921
 املقاوميية املسييلحة فييي منطقيية األطلسييين الكبييير والصييغير :قادهييا عسييو أوبسييالك الييي هبييد القييواتالفرنسية سائر فادحة في معركة بوغافر سنة . 1933
 املقاوميية املسييلحة فييي جبييال الرهييف منطقيية النفييو اإلسييباني :سييطرااجاهييد محمييد بيين عبييدالكرهموسييكان الرهييف أروو البطييوالت وألحقييوا باملسييتعمراإلسييباني هييزائم ميليية انييت أهمهييا ف يي معرهيية
أنوال الخالدة .1921
استنتاج :رفعت جل القبائل املغربية السالح في وجه املستعمرهن الفرنس ي واإلسباني ،ولم تستلم في
إال بصعوبة بالغة وساهمت في تأ ير فرض السيطرة التامة على ااجال املغربي إلى حدود .1934

 )2أسباب توقف المقاومة المسلحة

اعت ييرت معره يية بوغ ييافر  1933أ ييرفص ييول املقاوم يية املس ييلحة الت ييي توقف ييت بفع ييل ع ييدة أس ييباب ،أهمه ييا التف يياوت
الواضييح فييي مييوازهن القييوا لصييالح املسييتعمر ،وأبييرز عناخييرها نوعييية األسييلحة وميين ضييم ها أسييلحة فتاه ية حسييمت
املعيار لصييالح ااحتيل ،و اخيية إسيبانيا التييي وظفتهيا ضييد املقاومية فييي جبيال الرهييف وأرغميت محمييد بين عبييد الكييرهم
علييى االس سييالك .همييا قييدك غع ي املغاربيية العييون للمسييتعمروتسييهيل عملييية الق يياء علييى املقاوميية و اخ ية القييياد
الكبار( العياد والباشا الكالو )

 -IIمرحلة املقاومة السياسية وتحقيق اإلستقالل
 (1الحرهة الوطنية واملطالبة باإلخالحات
أدا إخدار سلطات الحمانة للمهير ال ربر  16ما  1930والي هدفت من الله إحداث تفرقة في ااجتمع املغربيي
ب ييين الع ييرب واألم ييازإل ،إل ييى قي يياك احتااج ييات ومم يياهرات من ييددة ب ييه أكم ييرت تأس يييس الخالن ييا األول ييى للحره يية الوطني يية
وأبرزه ييا هتل يية العم ييل ال ييوطني الت ييي تكون ييت س يينة  1933ف ييي املنطق يية الس ييلطانية ،وض ييمت هب ييار الزعميياء السياس يييين (
عالل الفاس ي -أحمد بالفرهج -محمد بن الحسن الوزاني).
ق ييدمت هتل يية العم ييل ال ييوطني لس ييلطات الحمان يية ن ييوك  1دجن يير 1934برناما ييا إخ ييالحيا باس ييم «دفت ييرمطال ي الش ييع
املغربي ييي» والي ييي رهي ييز علي ييى املطالبي يية ب خي ييالحات في ييي مختلي ييف ااجي يياالت ( االقتصي ييادنة االجتماعيي يية اإلداره ي ية وماي ييال
الحرهييات) هييدفت ميين وراءهييا مقاوميية تكييرإس نميياك الحكييم املباشييروإقصيياء املغاربيية وتف يييل األجان ي باإلمتيييازات.
لكيين سييلطات الحمانيية الفرنسييية لييم تسييتا لهييير املطال ي وسييمحت فقييط ب خييدارجرهييدة «عمييل الشييع » باللغيية
الفرنسييية .أمييا فييي املنطقيية الخليفييية فبييدورها شييهدت تقييدنم ماموعيية ميين املطال ي اإلخييالحية ،اسييتاابت لبع ييها
السييلطات االسييتعمارهة االسييبانية ،فسييمحت بتأسيييس حييزب اإلخييالح الييوطني بزعاميية عبييد الخييالق الطييرإس وإخييدار
جرهدة األطلس باللغة العربية.

هتليية العمييل الييوطني :أول حييزب سياسييغي مغربييي ،تكييون سيينة  ،1933ميين طييرم ماموعيية ميين الزعميياء م ييل
عيالل الفاسي ي ومحمييد بين الحسيين اليوزاني وأحميد بييال فيرهج ،وشييهد انشيقاقا أدا إليى تكييوهن الحيزب الييوطني
لتحقيييق املطال ي والييي أخييب نحمييل منييي  1943اسييم حييزب االسييتقالل بزعاميية عييالل الفاس ي ي ،والحرهيية
القومية بزعامة محمد بن الحسن الوزاني الي أخب نحمل مني  1946اسم حزب الشورا واالستقالل.

 )2الحرهة الوطنية واملطالبة باإلستقالل
دفع تعنت سيلطات الحمانية الفرنسيية زعمياء هتلية العميل اليوطني إليى إنشياء حيزب سياسي ي باسيم «الحيزب اليوطني لتحقييق
املطالي املغربييية» سيينة  1937والييي أخييب فييي 1944حييزب اإلسييتقالل بزعاميية عييالل الفاس ي ي ،أمييا محمييد بلحسيين الييوزاني
فأسس حزب أ ر باسم الحرهة القومية والي أخب نحمل اسم حزب الشورا واإلستقالل .1946
دفع ييت ماموع يية م يين الم ييروم الدا لي يية ( اس ييتمرار س ييلطات الحمان يية ف ييي تبن ييي الحك ييم املباش ييرواس ييتغالل ي ييرات الي يبالد)
والخارجييية ( الح ييرب العاملي يية ال اني يية وانعق يياد م ي تمرأنف ييا  13نن ييانر )1943إل ييى مطالبيية الحره يية الوطني يية ماس ييدة فييي ح ييزب
االستقالل باستقالل املغرب ع رتقدنم وكيقة املطالبة باالستقالل لسلطات الحمانة  11ننانر.1944

 (3دور كورة امللك والشع في تحقيق اإلستقالل

قاك السلطان محمد بن نوسف برف برامج سلطات الحمانة وبدعم مطال الحرهة الوطنية والي ع رعنه في ماموعة
ميين املناسييبات أبرزهييا طيياب طنايية  10أبرهييل  1947ممييا أهييد علييى تالحييم الشييع املغربييي فييي مختلييف الجهييات مييع سييلطان
اليبالد ،األميراليي أغ ي سيلطات الحمانية ودفعهييا نيوك  20غشيت  1953إليى نفييي السيلطان إليى ييارج اليبالد هورسييكا وميين
غعدها مدغشقر ،وتعيين ابن عمه محمد بن عرفة سلطانا بدنال.
لم نتقبل الشع املغربي نفي السلطان واس بداله بآ ر(بن عرفة) فانطلقت املرحلة ال انية من املقامة املسلحة السرهة،
وتش ييكلت الن ييواة األول ييى لج ييي التحره يير .واس ييتهدم املق يياومون اغتي ييال اب يين عرف يية م ييرتين ،هم ييا اس ييتهدفوا اغتيي يال الباش ييا
الكالو  ،إضافة إلى تخره املنشآت االستعمارهة.
وحصييل املغييرب علييى تأنيييد الجامعيية العربييية وحرهيية دول عييدك االنحييياز ،لرفييع ق ييية املغييرب إلييى األمييم املتحييدة ،ممييا دفييع
السلطات الفرنسية إلى التفاوض مع قادة الحرهة الوطنية بمدننة إنكس ليبان  20غشت  .1955وانتهت املفاوضات غعودة
السلطان محمد الخامس إلى املغرب  16نون ر 1955وتوقيع اتفاقية االستقالل في  2مارس 1956مع فرنسا.

نقول الحسن ال اني ملك املغرب في هتابه التحد :

غي ييوك :الجن ييرال غي ييوك مق يييم ع يياك فرنسي ي ي م يين  1951إل ييى  1954أش ييرم عل ييى نف ييي الس ييلطان محم ييد ب يين
نوسف
ابيين عرفيية :ابيين عييم السييلطان محمييد بيين نوسييف ،نصيياته فرنسييا هسييلطان للمغييرب غعييد نفييي السييلطان
الشرعي.

 -IIIمراحل وأسالي استكمال الوحدة الترابية
 (1مراحل استكمال الوحدة الترابية

غع ي ييد توقي ي ييع اتفاقي ي يية االس ي ييتقالل ف ي ييي  2م ي ييارس 1956م ي ييع فرنس ي ييا الت ي ييي ق ي ييت باس ي ييتقالل املنطق ي يية
السييلطانية ،تالهييا اتفييا أ يير فييي أبرهييل  1956مييع إسييبانيا قض ي ى باسييتقالل املنطقيية الخليفييية .وف يي
أهتيوبر 1956انتهيى الوضييع اليدولي ملدننية طنايية .والسيتكمال الوحيدة الترابييية اسيترجع املغيرب إقليييم
طرفانيية سيينة 1958ومنطقيية سيييد إفنييي سيينة  ،1969وإقليمييي السيياقية الحمييراء فييي  1975وواد
اليه سنة .1979

 )2أسالي استكمال املغرب لوحدته التربية

اعتمييد املغييرب علييى أسييلوب املفاوضييات ميين أجييل اسييترجاو مناطقييه التييي ظلييت اضييعة لإلس يتعمار
غعييد اإلسييتقالل سيينة  ،1956فحصييل بيييلك علييى منطقيية طرفانيية وسيييد إفنييي ،امييا منطقيية السيياقية
الحم ييراء فق ييد اعتم ييد أس ييلوبا س ييلميا فره ييدا تال ييي ف ييي تنم يييم املس يييرة الخ ييراء بمش ييارهة  350أل ييف
مييواطن فييي  6نييون ر .1975أمييا منطقيية وواد اليييه فقييد جييدد سييكانها البيعيية للحسيين ال يياني سيينة
 .1979والزال املغييرب مقتنييع باعتم يياد أسييلوب الح ييوار واملفاوضييات ميين أجييل اسييترجاو بييا ي املنيياطق
ااحتلة و اخة مدننة ساتة ومليلية.

اتمي يية :واجي ييه املغاربي يية االحي ييتالل األجنقي ييي بطي يير مختلفي يية تم لي ييت في ييي املقاومي يية املسي ييلحة والن ي ييال
السياس ي .وقدموا تضحيات جسيمة للحصول على االستقالل

