


تكمال واساالستقالل تبنى املغاربة أشكال مختلفة من أجل تحقيق : مقدمة
.واملقاومةالسياسيةالوحدة الترابية، تراوحت بين العمل املسلح 

ما هي أهم أشكال املقاومة املسلحة؟ وما هي أسباب توقفها؟-1
؟اإلستقاللما هي أبرز التطورات التي عرفتها املقاومة السياسية قبل حصول -2
ما مي مراحل استكمال املغرب لوحدته الترابية؟ وما أبرز أشكالها؟( 3



I- 1933-1912مرحلة املقاومة املسلحة وأسباب توقفها
المقاومة المسلحة1)

تخيي مدننية ، اليي  االهيبة بن الشيخ ماء العينيينأحمد قادها  : املقاومة املسلحة في منطقة الجنوب-
نسييية مين أجيل وقييف زحيف الجييو  الفر مييراه تزنييت مقير لحرهتييه، ونميم حملية عسييكرهة د يل  هيا 

ييزك فييي معرهيية سيييد  بوع مييان شيي ن ر  ، وبعييد وفاتييه واخييل أ ييور مربيييه ربييه 1912نحييو الجنييوب، لكنييه ه 
.1934املقاومة املسلحة ضد جيو  فرنسا وأعوانها إلى حين وفاته 

ر عليى الجيي  وانتصالزهاني، موحا أو حمو تزعمها : املقاومة املسلحة في منطقة األطلس املتوسط-
.1921، وظل نقاوك حتى اس شهادر سنة 1914الفرنس ي في معرهة الهر  سنة 

القييوات هبييد الييي أوبسييالكقادهييا عسييو : املقاوميية املسييلحة فييي منطقيية األطلسييين الكبييير  والصييغير-

.1933سنة بوغافرمعركة في فادحة الفرنسية  سائر 
بييدالكرهم سييطر ااجاهييد محمييد بيين ع: املقاوميية املسييلحة فييي جبييال الرهييف منطقيية النفييو  اإلسييباني-

ي معرهييية وسيييكان الرهيييف أروو البطيييوالت وألحقيييوا باملسيييتعمر اإلسيييباني هيييزائم ميلييية  انيييت أهمهيييا فييي
.1921أنوال الخالدة 

اني، ولم تستلم في  رفعت جل القبائل املغربية السالح في وجه املستعمرهن الفرنس ي واإلسب: استنتاج
.1934وساهمت في تأ ير فرض السيطرة التامة على ااجال املغربي إلى حدود إال بصعوبة بالغة





أسباب توقف المقاومة المسلحة( 2
التيييييي توقفيييييت بفعيييييل عيييييدة أسيييييباب، أهمهيييييا التفييييياوت أ ييييير فصيييييول املقاومييييية املسيييييلحة 1933بوغيييييافراعت يييييرت معرهييييية 

ة حسييمت الواضييح فييي مييوازهن القييوا لصييالح املسييتعمر، وأبييرز عناخييرها نوعييية األسييلحة وميين ضييم ها أسييلحة فتاهيي
ن عبييد الكييرهم املعيار  لصييالح ااحتيل، و اخيية إسيبانيا التييي وظفتهيا ضييد املقاومية فييي جبيال الرهييف وأرغميت محمييد بي

ة القيييياد هميييا قيييدك غعييي  املغاربييية العيييون للمسيييتعمر وتسيييهيل عمليييية الق ييياء عليييى املقاومييية و اخييي. عليييى االس سيييالك
(الكالو  العياد  والباشا ) الكبار 









II- اإلستقاللمرحلة املقاومة السياسية وتحقيق
الحرهة الوطنية واملطالبة باإلخالحات 1)

ي  الله إحداث تفرقة في ااجتمع املغربيمن والي  هدفت 1930ما  16ال ربر  للمهير سلطات الحمانة أدا إخدار 
وطنييييية واألمييييازإل، إلييييى قييييياك احتااجييييات ومميييياهرات منييييددة بييييه أكمييييرت تأسيييييس الخالنييييا األولييييى للحرهيييية البييييين العييييرب 

)فيييي املنطقييية السيييلطانية، وضيييمت هبيييار  الزعمييياء السياسييييين 1933وأبرزهيييا  هتلييية العميييل اليييوطني التيييي تكونيييت سييينة 
(.محمد بن الحسن الوزاني-بالفرهجأحمد -عالل الفاس ي

دفتيييير مطاليييي  الشييييع  »برناماييييا إخييييالحيا باسييييم 1934دجن يييير 1قييييدمت هتليييية العمييييل الييييوطني لسييييلطات الحمانيييية نييييوك 
ة وماييييييال االقتصييييييادنة االجتماعييييييية اإلدارهيييييي) والييييييي  رهييييييز  علييييييى املطالبيييييية ب خييييييالحات فييييييي مختلييييييف ااجيييييياالت « املغربييييييي

. متييييازاتباإل هيييدفت مييين وراءهيييا مقاومييية تكيييرإس نمييياك الحكيييم املباشييير وإقصييياء املغاربييية وتف ييييل األجانييي  ( الحرهيييات
باللغيية «عمييل الشييع »لكيين سييلطات الحمانيية الفرنسييية لييم تسييتا  لهييير املطاليي  وسييمحت فقييط ب خييدار جرهييدة 

بت لبع يييها فبيييدورها شيييهدت تقييدنم ماموعييية مييين املطاليي  اإلخيييالحية، اسيييتااالخليفييييةأميييا فيييي املنطقيية . الفرنسييية
وإخييدار إسالطيير السييلطات االسييتعمارهة االسييبانية، فسييمحت بتأسيييس حييزب اإلخييالح الييوطني بزعاميية عبييد الخييالق 

.جرهدة األطلس باللغة العربية







، ميين طييرم ماموعيية ميين الزعميياء م ييل 1933أول حييزب سياسييغي مغربييي، تكييون سيينة : هتليية العمييل الييوطني
الييوطني عيالل الفاسي ي ومحمييد بين الحسيين اليوزاني وأحميد بييال فيرهج، وشييهد انشيقاقا أدا إليى تكييوهن الحيزب

اسيييم حيييزب االسيييتقالل بزعامييية عيييالل الفاسييي ي، والحرهييية 1943لتحقيييق املطالييي  واليييي  أخيييب  نحميييل منيييي 
.اسم حزب الشورا واالستقالل1946القومية بزعامة محمد بن الحسن الوزاني الي  أخب  نحمل مني 





باإلستقاللالحرهة الوطنية واملطالبة ( 2
ني لتحقييق الحيزب اليوط»دفع تعنت سيلطات الحمانية الفرنسيية زعمياء هتلية العميل اليوطني إليى إنشياء حيزب سياسي ي باسيم 

بزعاميية عييالل الفاسيي ي، أمييا محمييد بلحسيين الييوزاني اإلسييتقاللحييزب 1944والييي  أخييب  فييي 1937سيينة « املطاليي  املغربييية
.1946واإلستقاللفأسس حزب أ ر  باسم الحرهة القومية والي  أخب  نحمل اسم حزب الشورا 

( بالداسييييتمرار  سييييلطات الحمانيييية فييييي تبنييييي الحكييييم املباشيييير واسييييتغالل  يييييرات اليييي) دفعييييت ماموعيييية ميييين المييييروم الدا لييييية 
إليييى مطالبييية الحرهييية الوطنيييية ماسيييدة فيييي حيييزب ( 1943ننيييانر 13الحيييرب العامليييية ال انيييية وانعقييياد مييي تمر أنفيييا ) والخارجيييية 

.1944ننانر 11االستقالل باستقالل املغرب ع ر تقدنم وكيقة املطالبة باالستقالل لسلطات الحمانة 

اإلستقاللكورة امللك والشع  في تحقيق دور 3)
ي ماموعة مطال  الحرهة الوطنية والي  ع ر عنه فنوسف برف  برامج سلطات الحمانة وبدعم قاك السلطان محمد بن 

علييى تالحييم الشييع  املغربييي فييي مختلييف الجهييات مييع سييلطان ممييا أهييد 1947أبرهييل 10ميين املناسييبات أبرزهييا  طيياب طنايية 
وميين هورسييكاإليى نفييي السيلطان إليى  ييارج اليبالد 1953غشيت 20اليبالد، األمير اليي  أغ يي  سيلطات الحمانية ودفعهييا نيوك 

.غعدها مدغشقر ، وتعيين ابن عمه محمد بن عرفة سلطانا بدنال
امة املسلحة السرهة، املرحلة ال انية من املقفانطلقت ( بن عرفة)بآ ر السلطان واس بداله لم نتقبل الشع  املغربي نفي 

ال الباشييييا واسييييتهدم املقيييياومون اغتيييييال ابيييين عرفيييية مييييرتين، همييييا اسييييتهدفوا اغتييييي. وتشييييكلت النييييواة األولييييى لجييييي  التحرهيييير
. االستعمارهة، إضافة إلى تخره  املنشآت الكالو  

ميييا دفيييع وحصيييل املغيييرب عليييى تأنييييد الجامعييية العربيييية وحرهييية دول عيييدك االنحيييياز، لرفيييع ق يييية املغيييرب إليييى األميييم املتحيييدة، م
وانتهت املفاوضات غعودة . 1955غشت 20ليبانإنكسالحرهة الوطنية بمدننة قادة السلطات الفرنسية إلى التفاوض مع 

.فرنسامع  1956مارس 2اتفاقية االستقالل في وتوقيع 1955نون ر16املغربالسلطان محمد الخامس إلى 



:نقول الحسن ال اني ملك املغرب في هتابه التحد 











أشييييرم علييييى نفييييي السييييلطان محمييييد بيييين 1954إلييييى 1951الجنييييرال غيييييوك مقيييييم عيييياك فرنسيييي ي ميييين : غيييييوك
نوسف

لسييلطان ابيين عييم السييلطان محمييد بيين نوسييف، نصيياته فرنسييا هسييلطان للمغييرب غعييد نفييي ا: ابيين عرفيية
.الشرعي







III-مراحل وأسالي  استكمال الوحدة الترابية
مراحل استكمال الوحدة الترابية1)

التيييييييي ق يييييييت باسيييييييتقالل املنطقييييييية ميييييييع فرنسيييييييا1956ميييييييارس 2اتفاقيييييييية االسيييييييتقالل فيييييييي توقييييييييع غعيييييييد 
ي وفييي. الخليفييييةقضييي ى باسيييتقالل املنطقييية إسيييبانياميييع 1956أبرهيييلفيييي أ يييراتفيييا تالهيييا السيييلطانية، 

غيرب إقليييم الترابييية اسيترجع املالوحيدة والسيتكمال . الوضييع اليدولي ملدننية طناييةانتهيى 1956أهتيوبر 
وواد 1975فيييي، وإقليميييي السييياقية الحميييراء  1969ومنطقييية سييييد  إفنيييي سييينة  1958طرفانييية سييينة 
.  1979اليه  سنة 

أسالي  استكمال املغرب لوحدته التربية( 2

تعمار لإلسييياعتميييد املغيييرب عليييى أسيييلوب املفاوضيييات مييين أجيييل اسيييترجاو مناطقيييه التيييي ظليييت  اضيييعة 
ية ، فحصييل بيييلك علييى منطقيية طرفانيية وسيييد  إفنييي، امييا منطقيية السيياق1956سيينة اإلسييتقاللغعييد 

ألييييف 350الحمييييراء فقييييد اعتمييييد أسييييلوبا  سييييلميا فرهييييدا تالييييي فييييي تنميييييم املسيييييرة الخ ييييراء بمشييييارهة
أميييا منطقييية وواد  الييييه  فقيييد جيييدد سيييكانها البيعييية للحسييين ال ييياني سييينة. 1975نيييون ر 6ميييواطن فيييي 

نييياطق والزال املغيييرب مقتنيييع باعتمييياد أسيييلوب الحيييوار  واملفاوضيييات مييين أجيييل اسيييترجاو بيييا ي امل. 1979
.ومليليةااحتلة و اخة مدننة ساتة 

الن ييييييال االحييييييتالل األجنقييييييي بطيييييير  مختلفيييييية تم لييييييت فييييييي املقاوميييييية املسييييييلحة و املغاربيييييية واجييييييه :  اتميييييية
وقدموا تضحيات جسيمة للحصول على االستقالل. السياس ي


