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ٌبحث عنه الكثٌر من الطلبة والطالبات، سواء لعمل بحث مدرسً أو لعمل بحث علمً أو  PDFعرض حول عٌد االستمالل بالمغرب 

نهاٌة الوصاٌة الفرنسٌة على المغرب، ونالت  8955نوفمبر  88ألستخدامه فً نشاط ما، حٌث أعلن الملن دمحم الخامس ملن المغرب فً 

ٌخًٌا ٌمثل ٌوم استمالل المغرب وٌوما وطنٌا ٌحتفل فٌه المغاربة فً مختلف البالد استماللها وحرٌتها، ومن ٌومها أصبح هذا الٌوم حدثا تار

 أنحاء العالم، وهو ٌوم ٌرمز إلى انتصار اإلرادة الشعبٌة المغاربٌة لمملكة موحدة، من أجل إلامة دولة عربٌة مزدهرة.

 

 PDFعرض حول عٌد االستمالل بالمغرب 

 ل بها المغاربة.أصبحت ذكرى استمالل المغرب عطلة وطنٌة ٌحتف

 إنهم ٌعتبرونه ٌوم تكرٌم لتضحٌات األجٌال السابمة من المغاربة الذٌن ناضلوا من أجل الحفاظ على وحدة األراضً المغربٌة واستماللها.

من  فً مثل هذا الٌوم من كل عام، ٌمام حفل كبٌر فً المصر الملكً، وتمتلئ الشوارع بالمسٌرات االحتفالٌة، وٌؤكل السكان العدٌد

 األطعمة التملٌدٌة لالحتفال بعٌد االستمالل.

 

 2222 كلمة بمناسبة عٌد االستمالل بالمغرب

سوف نذكر فً السطور التالٌة استمالل المغرب  كلمة بمناسبة عٌد االستمالل بالمغرببعد أن ذكرنا بالتفصٌل فً السطور السابمة 

 بالتفصٌل كما ٌلً:

 إحداث تغٌٌر كامل فً السٌاسة فً المغرب. لررت الحكومة الفرنسٌة 8954فً عام  .8

 لمد عٌنت جٌلبرت جروندفال ممًٌما فٌها، وحاول التصالح مع الشعب المغربً. .2

 لكنها فشلت بسبب معارضة العدٌد من المسإولٌن لغالبٌة المستوطنٌن الفرنسٌٌن. .3

 نطمة اإلسبانٌة.كما بدأ جٌش تحرٌر حرب العصابات فً العمل ضد الموالع الفرنسٌة بالمرب من الم .4

 رفض المادة االتفاق مع فرنسا إال بعد عودة دمحم الخامس إلى السلطة. .5

وألنه نفً نتٌجة رفضه التعاون مع السلطات الفرنسٌة فً سٌطرتها على البالد، وافمت الحكومة الفرنسٌة على إعادته،  .6

 وسمحت له بتشكٌل حكومة دستورٌة للمغرب.

 باط، اعترفت فرنسا باستمالل المغرب.عندما عاد السلطان دمحم إلى الر .7

 أنشؤ السلطان حكومة دستورٌة ضمت ممثلٌن عن السكان األصلٌٌن فً المغرب. .8

 كما أصبحت اإلدارات الحكومٌة التً كان ٌرأسها فً السابك مسإولون فرنسٌون تحت الحكم المغربً. .9

 

 موضوع عن عٌد االستمالل فً المغرب

، عندما أعلن المغفور له الملن دمحم الخامس، بعد عودته من المنفى، نهاٌة نظام 8955االستمالل إلى عام ٌعود تارٌخ االحتفال بعٌد 

 الحماٌة الفرنسً واإلسبانً.

مع بزوغ فجر جدٌد من االستمالل والحرٌة، ٌحتفل المغاربة بمرور األجٌال بذكرى االنتصار على االستعمار الفرنسً للسٌطرة على 

 المغربٌة. مرت أحداث االستمالل بالمراحل التالٌة:األراضً 



 ا تارٌخًٌا مهًما فً تارٌخ المغرب، وكان نهاٌة الكفاح المرٌر الذي اتخذ أشكااًل عدٌدة لمواجهة االحتالل الذي االستمالل حدث

 .8982فرض على المغرب منذ عام 

 سات للوطن.ذلن عندما ظهرت الغٌرة الوطنٌة، ولدمت التضحٌات للدفاع عن الممد 

  حدوث الكثٌر من االنتفاضات الشعبٌة والمعارن التً خاضها شعب المغرب فً جمٌع مناطك المملكة، لمواجهة الوجود

 األجنبً فً البالد.

  ومن أهم هذه البطوالت معركة الهاري، أنوال، معركة بوغعفر وسٌدي بو عثمان وجبل بادو ولبائل أٌت والمحافظات

 الجنوبٌة.

  المعارن األخرى التً علمت الوجود االستعماري درساً لاسٌاً فً الصمود والتضحٌات والمماومة والنضال الوطنً.والعدٌد من 

  ومن أهم محطات النضال الوطنً نجد ما فعلته الحركة الوطنٌة فً بداٌة الثالثٌنٌات من المرن الماضً وهو االنتمال إلى

 النضال السٌاسً.

 طنً وتحفٌز العزم ورفع العزٌمة. بٌن شباب المجتمع المغربً بجمٌع طبماته وفئاته، للدفاع والعمل الوطنً لنشر الوعً الو

 عن استمالل المغرب فً المحافل الدولٌة.

 

 تارٌخ عٌد االستمالل فً المغرب

  ًلتؤكٌد 8947أبرٌل  9من أهم المحطات التارٌخٌة فً مسٌرة النضال الوطنً زٌارة الملن الراحل دمحم الخامس إلى طنجة ف ،

 تمسكه باستمالل المغرب ووحدة أراضٌه وهوٌته العربٌة.

  واشتد نفوذ الدول المستعمرة، خاصة مع عدم خضوع الملن الراحل دمحم الخامس لضغوط الحماٌة، ورفضه ألي مساومة على

 التشرٌعات االستعمارٌة، ما جعلها مإامرة لنفٌه.

 دمحم الخامس كل محاوالت االلتفاف على مطالب االستمالل، وكانت النتٌجة  تعود بداٌة أحداث االستمالل إلى حٌن رفض الملن

 إلى الجزٌرة مدغشمر. 8954ٌناٌر  2باتجاه كورسٌكا، وبعد ذلن تم نمله فً  8953نفٌه فً أغسطس عام 

 .ًوعلى الرغم من ذلن، لم ٌنجح االستعمار فً ولف النضال الوطنً المغرب 

  ًالملن، وحدثت انتفاضة جماهٌرٌة فً جمٌع المرى والمدن المغربٌة.حٌث انتفض كل الشعب بعد نف 

 .اندلعت أحداث دامٌة فً مناطك كثٌرة، وأظهر االحتالل ضراوة المماومة 

  ،ولم ٌجد الفرنسٌون سبٌاًل سوى الرضوخ لمطالب إعادة الملن دمحم الخامس إلى بالده، واالبتعاد عن فكرة إزاحته من العرش

 .8955الوطن فً نوفمبر وعاد بالفعل إلى 

 

 عٌد االستمالل فً المغرب

 :PDFعرض حول عٌد االستمالل بالمغرب فً ممال  عٌد االستمالل فً المغربسوف نذكر فً السطور التالٌة مراحل 

والشعب تحتفل المملكة المغربٌة، الٌوم األربعاء، بعٌد االستمالل الخامس والستٌن، تخلٌدا لذكرى تارٌخٌة توحد فٌها العرش  .8

 دفاعا عن الوطن وتحرره من االستعمار.

نوفمبر من كل عام بعٌد استمالل البالد عندما تخلص من االستعمار الفرنسً واإلسبانً  88حٌث ٌحتفل الشعب المغربً فً  .2

 .8956عام 

 تعتبر الذكرى السنوٌة لعٌد االستمالل إحدى المحطات المضٌئة فً تارٌخ المغرب الحدٌث. .3

 لشعب والعرش فً معركة طوٌلة من النضال من أجل تحمٌك الحرٌة والكرامة واستعادة الحك المسروق.وجسد انتصار ا .4

 بعد سنوات من النضال الوطنً، انخرط الشعب المغربً، وولف معه السلطان الراحل الملن دمحم الخامس. .5

 ع أن ٌنتزع حرٌة بالده.وبما أنه رفض الخضوع لسلطات االحتالل ، ودافع عن استمالل بالده ووحدتها، استطا .6

 ، سافر دمحم الخامس إلى طنجة، التً كانت تحت الثمة الدولٌة فً ذلن الولت.8947فً التاسع من أبرٌل عام  .7

 ومن هنان ألمى خطابه التارٌخً الذي أكد فٌه تمسن المغرب بحرٌة ووحدة أراضٌه وتمسكه بمكوناته وهوٌته. .8

 السلطان الذي كان متمسكا باالستمالل وعلى اتصال بالحركة الوطنٌة.طردت سلطات االحتالل  8953آب  22فً  .9



 األمر الذي أشعل شرارة ثورة الملن والشعب التً كانت البداٌة الفعلٌة النتهاء االستعمار. .82

 

 عٌد االستمالل فً المغربأهمٌة 

 حت الوصاٌة.المولع الجغرافً للمغرب تسبب فً جشع دول كثٌرة الستعماره، ونجحت فرنسا فً وضعه ت 

  ًوتعرف هذه المعاهدة باسم معاهدة فاس.8982مارس  32تم التولٌع على الحماٌة الفرنسٌة للمغرب ف ، 

 .كانت شروط هذه المعاهدة غٌر عادلة وسلبٌة لسٌادة المملكة المغربٌة 

 نسٌة.وألزم الملن بعدم التولٌع على أي تعهد أو معاهدة دولٌة لبل الحصول على موافمة الحكومة الفر 

 .كما أعطت الدولة الفرنسٌة الحك فً نشر لوات عسكرٌة فرنسٌة على األراضً المغربٌة 

  كانت الموة االستعمارٌة الفرنسٌة شبٌهة باالحتالل الذي رفضه المواطنون المغاربة، ولضوا سنوات من النضال للتخلص من

 سٌطرتها.

 مس تشكٌل حكومة استطاعت أن تنجح فً مفاوضات أسفرت عن حتى استطاعت حركة التحرر الوطنً بمٌادة الملن دمحم الخا

 .8956مارس  2اإللغاء الكامل لمعاهدة الحماٌة الفرنسٌة فً 

 

 ؟موعد عٌد االستمالل فً المغربما هو 

 تم تحدٌد موعد االحتفال بعٌد االستمالل فً المغرب فً الثامن عشر من نوفمبر من كل عام.

 هذا الٌوم بالتحرر من االستعمار الفرنسً والوصاٌة. تحتفل المملكة المغربٌة فً مثل

اسٌة اكتساب الحرٌة الكاملة لبدء مسٌرة البناء والتنمٌة والنهوض بالبالد وتعزٌز سٌادتها وبناء منشآتها ومإسساتها فً كافة المجاالت السٌ

 وااللتصادٌة والتعلٌمٌة.

إحٌاء لذكرى الحرٌة وٌلتف الشعب حول ملكهم للدفاع عن الوطن وتحرٌره من نوفمبر هو ٌوم  88موعد عٌد االستمالل فً المغرب هو 

 االستعمار.

 

 مراحل استمالل المغرب

عرض حول عٌد االستمالل فً ممال  تابع السطور التالٌة وسوف تجد كل ما تبحث عنه مراحل استمالل المغربلكل من ٌبحث عن 

 :PDFبالمغرب 

مبر من كل عام بعٌد استماللها ، عندما تخلصت من االستعمار الفرنسً واإلسبانً عام نوف 88تحتفل المملكة المغربٌة فً  .8

8956. 

 تعتبر الذكرى السنوٌة لعٌد االستمالل إحدى المحطات المضٌئة فً تارٌخ المغرب الحدٌث. .2

 لحك المسروق.وجسد انتصار الشعب والعرش فً معركة طوٌلة من النضال، من أجل تحمٌك الحرٌة والكرامة، واستعادة ا .3

 بعد سنوات من النضال الوطنً، انخرط الشعب المغربً، وولف معه العاهل المغربً الراحل الملن دمحم الخامس. .4

 رفض االنصٌاع لسلطات االحتالل، ودافع عن استمالل بالده ووحدتها، وتمكن من انتزاع حرٌة بالده. .5

 التً كانت تحت الوصاٌة الدولٌة فً ذلن الولت. ، سافر الملن دمحم الخامس إلى مدٌنة طنجة8947أبرٌل  9فً  .6

 ومن هنان ألمى خطابه التارٌخً الذي أكد فٌه تمسن المغرب بحرٌة ووحدة أراضٌه كملن وشعب، وتمسكه بمكوناته وهوٌته. .7

 غشت من كل عام بذكرى ثورة الملن والشعب. 22كما تحتفل المملكة المغربٌة فً  .8

جٌال الجدٌدة حجم التضحٌات التً لدمها أسالفهم للتحرر من االستعمار، واستعادة استمالل كمناسبة مهمة تدرن من خاللها األ .9

 المغرب.



بعد عامٌن من المنفى انتصرت اإلرادة الموٌة لألمة المغربٌة وانهارت خطط المستعمر وعادت العائلة المالكة من المنفى عام  .82

8955. 

له الملن دمحم الخامس ، لدى عودته من المنفى، انتهاء نظام الوصاٌة  بزغ فجر الحرٌة واالستمالل، عندما أعلن المغفور .88

 والحماٌة الفرنسً.

، تارٌخ دخول المستعمر الفرنسً إلى البالد، جسد المغاربة مختلف مظاهر المماومة والتمسن بحرٌة األمة 8982منذ عام  .82

 ووحدتها.

 

 معلومات عن المغرب

 سوف نذكر فً السطور التالٌة معلومات عن المملكة المغربٌة لكل من ٌرٌد دلٌل شامل عن المغرب:

 االسم: المغرب أو المملكة المغربٌة. .8

 للمارة األفرٌمٌة.المولع الجغرافً: ٌمع المغرب على الساحل الشمالً الغربً  .2

 الحدود: ٌشترن المغرب فً الجزء األكبر من حدوده مع الجزائر من الشرق. .3

 التركٌبة السكانٌة للمغرب: المغرب هو ثالث أكبر دولة عربٌة من حٌث عدد السكان. .4

ٌنة الرباط، وأكبر جهة، وكل جهة ممسمة إلى والٌات وألالٌم. عاصمة المغرب: مد 86التمسٌمات اإلدارٌة: ٌنمسم المغرب إلى  .5

 مدٌنة مساحة مدٌنة الدار البٌضاء.

 العملة الرسمٌة: هً الدرهم المغربً. .6

 مدن مغربٌة بارزة أخرى: أكادٌر وفاس ومراكش ومكناس وطنجة وتطوان. .7

 الدٌانة الرسمٌة: اإلسالم. .8

 اللغة الرسمٌة: العربٌة ، ولها عدة لهجات من اللغتٌن البربرٌة والفرنسٌة. .9

الطبٌعٌة: الفوسفات والحدٌد والمنغنٌز والرصاص والزنن واألسمان والملح. المنتجات الزراعٌة: الشعٌر والممح الموارد  .82

 والحمضٌات والخضروات والزٌتون.

 الصناعات: التعدٌن ومعالجة صخور الفوسفات، وتجهٌز األغذٌة، والمنسوجات، والبناء، والسٌاحة. .88


