
 pdfموضوع حول المسٌرة الخضراء 

 

حٌث أن المسٌرة الخضراء هً مصطلح ٌطلك على التظاهرة السلمٌة الجماهٌرٌة التً نظمها  pdfموضوع حول المسٌرة الخضراء 

م، احتجاجا على االحتالل اإلسبانً لأللالٌم الجنوبٌة التً تمثل الصحراء المغربٌة، وشاركت المسٌرة الكبٌرة  1975الملن المغربً عام 

٪ من عدد المشاركٌن، وكانت هذه األعداد الضخمة تتحرن بانتظام 10النساء ألف مغربً ومغربٌة، وبلغ عدد  350بحشد كبٌر ٌمدر بـ 

 .ٌل كاملة حول المسٌرة الخضراءومتمٌزة من مدٌنة طرفاٌة نحو الصحراء المغربٌة، وفً السطور التالٌة نوضح تفاص
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  تدهور الوضع فً الصحراء المغربٌة كثٌرا.  1975فً عام عاما من االحتالل اإلسبانً لألراضً المغربٌة ، و 75بعد 

 .صدر لرار من محكمة العدل الدولٌة بشأن هذه األراضً لصالح إسبانٌا 

 .بعد هذا المرار، التمى أحمد عثمان )الوزٌر المغربً( بخوان كارلوس وأرٌاس نافارو 

 .إن المغاربة لم ٌخرجوا من هذا االجتماع بأي نتٌجة 

 راحل الحسن الثانً أحد وزرائه مع أحد أعضاء حكومته إلى الجزائر للماء الرئٌس الجزائري آنذان هواري أرسل الملن ال

 بومدٌن.

 .أمال فً إلناعه بمضٌة الصحراء ودعمها، لكن فً ذلن الولت كان مولف اإلسبان صارًما وواضًحا 

 تى لو كانت المواجهة المسلحة ضرورٌة.لمد عمدوا العزم على التمسن بالصحراء المغربٌة وأجزاء من مورٌتانٌا ح 

  ألف جندي إسبانً ٌمفون على الحدود الفاصلة بٌن المغرب والصحراء. 35فً ذلن الولت كان هنان 

 

 تنظٌم ومراحل المسٌرة الخضراء

 لتراب لرر الملن الراحل الحسن الثانً تنظٌم مسٌرة سلمٌة ضخمة للضغط على الحزب اإلسبانً وإجباره على االنسحاب من ا

 المغربً.

 .وافتتحت العدٌد من المكاتب والمناطك لتلمً طلبات المتطوعٌن للمشاركة فً المسٌرة 

  من المتطوعٌن المحددٌن ، والحصص المتعلمة بكل منطمة متناسبة مع عدد سكانها.10وحصة النساء البالغة ٪ 

  ًوعلى مدار االثنً عشر ٌوًما التالٌة.أكتوبر / تشرٌن األول من الراشدٌة 23بدأت أولى مجموعات المتطوعٌن ف ، 

  ًنوفمبر  5تعمل عشرة لطارات ٌومًٌا دون انمطاع لنمل المتطوعٌن إلى مراكش، ثم إلى أكادٌر ثم إلى ضواحً طرفاٌة. ف

 م. 1975

 .ًخاطب الحسن الثانً شعبه ودعاهم لبدء المسٌرة فً صباح الٌوم التال 

 شاء هللا تنطلك المسٌرة الخضراء، غدا إن شاء هللا تضع لدمٌن على أرضن وتلمس  وفً حدٌثه لال كلماته الشهٌرة: "غدا إن

 الرمال من رملن فتستمبل األغنٌاء من الوطن الغالً.

 

 المسٌرة الخضراء

 بالتفصٌل كما ٌلً: بحث عن المسٌرة الخضراء تنظٌمها ونتائجهاسوف نذكر فً السطور التالٌة 

احتجاجا على  1975أطلك على المظاهرة السلمٌة الجماهٌرٌة التً نظمها ملن المغرب عام المسٌرة الخضراء هو االسم الذي  .1

 االحتالل اإلسبانً لألجزاء الجنوبٌة من البالد.

 ألف مواطن مغربً. 350إنها صحراء المغرب، ولد شارن فً هذه المسٌرة حشود غفٌرة لوامها  .2



 ن عدد المشاركات.٪ م10وبلغ عدد النساء المشاركات فً المسٌرة حوالً  .3

 حٌث تحركت هذه الحشود بشكل منظم من مدٌنة طرفاٌة باتجاه الصحراء المغربٌة. .4

 .1975أكتوبر  16لرر الملن الحسن الثانً رحمه هللا من خالل كلمة وجهها إلى الشعب المغربً فً  .5

 ربٌة.لرر تنظٌم مسٌرة ضخمة للضغط على الجانب اإلسبانً، ودفعه لالنسحاب من األراضً المغ .6

 وافتتحت عدة مكاتب فً المناطك لتلمً الطلبات التطوعٌة للمشاركة فً المسٌرة. .7

 مع حصة للنساء تصل إلى عشرة بالمائة من نسبة المشاركٌن، وحصة لكل منطمة حسب عدد سكانها. .8

 أكتوبر من مدٌنة الرشٌدٌة. 23انطلمت المجموعة األولى من المشاركٌن فً  .9

 كل ٌومً دون انمطاع، من أجل نمل المتطوعٌن إلى مراكش، ثم إلى أكادٌر إلى أطراف طرفاٌة.وواصلت المطارات العمل بش .10

 ألمى الملن الحسن الثانً كلمة أمام شعبه دعا فٌها إلى انطالق المسٌرة فً صباح الٌوم التالً. 1975نوفمبر  5فً  .11

 ضراء.لال كلماته الشهٌرة فً الخطاب وهً: غدا إن شاء هللا تبدأ المسٌرة الخ .12

 غدا إن شاء هللا تطأون على جزء من أرضكم، تلمسون رمالكم من رمالكم، وتنالون ثروات وطنكم الغالً. .13

 

 كالم عن المسٌرة الخضراء

تعرف المسٌرة الخضراء بالمسٌرة السلمٌة التً لام بها المرحوم الحسن الثانً حٌث جمع بعض الشخصٌات المهمة وخاض خاللها 

 المسٌرة السلمٌة.

 .1975نوفمبر  9، واستمرت المسٌرة لمدة ٌومٌن، وانتهت فً 1975نوفمبر  6بدأت المسٌرة فً 

من خالل هذه المسٌرة، سٌطر على المحافظات الجنوبٌة، وكان هذا هو الحل األنسب الستعادة السٌطرة على المحافظات، وكان هذا هو 

 تعرٌف المسٌرة الخضراء.

 

 سبب المسٌرة الخضراء ومتى حدثت؟

م، وهً من األحداث التارٌخٌة التً اهتم بها الشعب  1975انطلمت المسٌرة السلمٌة فً دولة المغرب العربً فً السادس من نوفمبر 

 المغربً.

 ألف مواطن مغربً. 350وحظٌت مشاركة واسعة من المغاربة آنذان بنحو 

 لى التخلص من االستعمار اإلسبانً الذي كان ٌسٌطر علٌها.وسبب المسٌرة هو السٌطرة على الصحراء الغربٌة فً المغرب، باإلضافة إ

 

 متى حدثت المسٌرة الخضراء؟

ٌشار إلى أن المسٌرة الخضراء بحسب ما ورد فً كتب التارٌخ فً المغرب العربً حممت نجاًحا كبًٌرا ، حٌث لررت الجمعٌة العمومٌة 

 عندما لررت اإلبماء على االستعمار.

 الخضراء، نجحت جمٌع األحزاب الشعبٌة والدولٌة.لكن خالل المسٌرة 

باإلضافة إلى دخول المتطوعٌن المغاربة إلى أرض الصحراء المغربٌة، لال الملن الحسن الثانً غً فً كلمة "فً أي ولت لررت إٌماف 

 المسٌرة الخضراء؟"

 ٌة أن تحل محل الوجود فً الصحراء.ورد الملن: فً الولت الذي أدركت فٌه األطراف المعنٌة أنه من األفضل للدبلوماس



 

 سبب المسٌرة الخضراء

 سوف نذكر فً السطور التالٌة ما هً اسباب حدوث المسٌرة الخضراء:

 .1975أكتوبر  16خاطب ملن المغرب الراحل الحسن الثانً الشعب المغربً مساء ٌوم  .1

 لمتنازع علٌها مع مورٌتانٌا.ألف متطوع فً مسٌرة للسٌطرة على الصحراء الغربٌة ا 350ودعا إلى خروج  .2

، اجتمعت أكثر من أربعٌن منطمة إللامة الخٌام فً مساحة حوالً سبعٌن 1975فً الخامس من تشرٌن الثانً )نوفمبر(  .3

 كٌلومتًرا مربعًا لمدة عشرة أٌام تحت أشعة الشمس. 

 ألف امرأة تمكنا من إطعام آالف المتظاهرٌن. 14بوجود  .4

 البٌضاء ومراكش وطنجة إلى أعماق الصحراء ٌومٌا نحو ملٌون رغٌف.وتنمل الطائرات من الدار  .5

تنمل الطائرات الحربٌة كل ٌوم ملٌون رغٌف خبز من الدار البٌضاء والرباط ومراكش إلى طرفاٌة، والبالً تأتً بالسٌارات  .6

 الكبٌرة.

 5ة سردٌن، وعلبة سجائر، و جرام شاي، وعلب 100جراًما من الزٌت لكل متطوع، وربع كٌلو سكر، و  150تم تخصٌص  .7

 لترات من الماء، ولطعة صابون، وعلبة صغٌرة من الحلٌب.

 سٌارة إسعاف ونحو ألف ممرض وممرضة حفاظا على صحة المواطنٌن. 220طبٌبا حكومٌا وخاصة و  70ورافك المسٌرة  .8

 

 نجاح المسٌرة الخضراء

  الصحراء.غٌر اإلسبان مولفهم المعادي للمغرب وبحثوا عن حل لمشكلة 

  وتبادل الطرفان الرسائل واالتصاالت من أجل الوصول إلى حل، وأصدر الملن أمًرا بإعادة المتطوعٌن فً المسٌرة إلى

 طرفاٌة مؤلتًا، تارًكا مجااًل للجهد السٌاسً.

  ًلمسٌرة ، أعلن الملن الحسن الثانً أن المسٌرة الخضراء لد حممت هدفها وطلب من المشاركٌن فً ا1975نوفمبر  9ف

 العودة إلى نمطة االنطالق، أي مدٌنة طرفاٌة.

  ً1975نوفمبر  14بفضل المسٌرة الخضراء، توصل الجانبان المغربً واإلسبانً إلى اتفاق مدرٌد المولع ف. 

 .وافمت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة على دخول المغرب سلمٌا إلى العٌون 

  ً28، لبل ٌومٌن من الموعد المحدد فً اتفالٌة مدرٌد، وهو 1976فبراٌر  26انسحبت اإلدارة اإلسبانٌة من المنطمة ف 

 فبراٌر.

 

 سبب حدوث المسٌرة الخضراء

 بالتفصٌل كما ٌلً: سبب المسٌرة الخضراءسوف نذكر فً السطور التالٌة 

حٌث لررت الجمعٌة  ٌشار إلى أن المسٌرة الخضراء بحسب ما ورد فً كتب التارٌخ فً المغرب العربً حممت نجاًحا كبًٌرا، .1

 العمومٌة عندما لررت اإلبماء على االستعمار.

 لكن خالل المسٌرة الخضراء، نجحت جمٌع األحزاب الشعبٌة والدولٌة. .2

باإلضافة إلى دخول المتطوعٌن المغاربة إلى أرض الصحراء المغربٌة، لال الملن الحسن الثانً غً فً كلمة "فً أي ولت  .3

 ء؟"لررت إٌماف المسٌرة الخضرا

 ورد الملن: فً الولت الذي أدركت فٌه األطراف المعنٌة أنه من األفضل للدبلوماسٌة أن تحل محل الوجود فً الصحراء. .4

 أبرز نتائج المسٌرة الخضراء أن هنان معالم بارزة فً تارٌخ المغرب الحدٌث. .5

 م. 1975فمبر كما تجري مفاوضات مع إسبانٌا حتى التوصل إلى اتفاق مدرٌد فً الرابع عشر من نو .6

 إنه انسحاب االستعمار اإلسبانً من المغرب وتولٌع االتفالٌة. .7



 

 مراحل المسٌرة الخضراء

 بالتفصٌل كما ٌلً: مراحل المسٌرة الخضراءسوف نذكر فً السطور التالٌة 

 6الٌوم الخمٌس  ٌصادف الٌوم الذكرى السادسة واألربعٌن النطالق المسٌرة الخضراء، وهً مسٌرة سلمٌة انطلمت فً مثل هذا .1

 .1975نوفمبر 

 ألف مغربً. 350نحو األراضً الصحراوٌة المغربٌة بهدف استعادتها وإنهاء االستعمار اإلسبانً فٌها. وشارن فٌها  .2

ٌعتبر حدثا تارٌخٌا مهما فً تارٌخ المغرب المعاصر، لكن رغم النٌة الواضحة للمسٌرة إلعادة الصحراء إلى للب الوطن األم،  .3

 لمغربٌة.المملكة ا

 لكن االضطرابات التً ظهرت فً أعمابها أدت إلى إعالن المنطمة انفصالها وإعالن االستمالل. .4

 وبحسب عدد من التمارٌر، فإن شٌوخ لبائل الصحراء المغربٌة اعتادوا مباٌعة سلطان المغرب، وٌعلنون الوالء له. .5

 ت جغرافٌة وتجارٌة مهمة مع أرض المغرب.عرفت المنطمة تارٌخًٌا باسم "المخزن"، وارتبطت لبائلها بعاللا .6

إال أن االستعمار اإلسبانً ساعد فً زٌادة التوتر بٌن المبائل والحكومة المغربٌة بعد استمالل المغرب، وكانت هنان دعوات  .7

 لالنفصال.


