
 

 

  :إشكايل متهيد

 حتقيق أجل من املستعمرات شاركت فقد ،التاريخ يف كربى أمهية هلا الثانية العاملية احلرب يف احللفاء جبانب املغرب شاركةإن مل

  .املسامهة هذه يف ظروف عدة سامهت وقد ،للمجتمعات والدميقراطية احلرية عن والدفاع والنضال السلم

  احللفاء؟ جانب إىل الثانية العاملية احلرب يف للمشاركة املغرب دفعت اليت العوامل هي ماف 

  ؟الثانية العاملية احلرب يف املغرب مسامهة مظاهرهي  ماو 

 املشاركة؟ هذه نتائج هي وما 

I - الثانية العاملية احلرب يف للمشاركة املغرب دفعت اليت العوامل:  

 الفاشية الديكتاتوريات من حتديدا وفرنسا أوربا لتحرير احللفاء جانب إىل ساهم فقد الفرنسي االحتالل حتت املغرب وقوع رغم

 ׃يلي فيما املشاركة أسباب األملانية، وتتجلى والنازية ،اإليطالية

 شتنرب 3 يوم الثانية العاملية احلرب اندالع بعد مباشرة وعسكريا ماديا فرنسا ازرةمؤ إىل الشعب اخلامس حممد السلطان دعوة �

 لنيل املغرب مساعدة على روزفيلت األمريكي الرئيس من وعدا اخلامس حممد السلطان تلقي هو لذلك املباشر والسبب م،1939

 .احللفاء دول جانب إىل احلرب املغرب ودخول تعاون مقابل وحريته استقالله

 .والسيادة ،والتحرر ،السلم بقيم املغرب إميان �

 املغربية واألرضية ،الديكتاتوريات على للقضاء أساسية قاعدة املغرب األمريكية املتحدة والواليات اجنلترا وخاصة ،احللفاء اعتبار �

 هذا ويف ،واإليطالية األملانية اجليوش لصد املتوسط األبيض البحر منطقة يف احللفاء لدول واحلربية العسكرية العمليات انطالق نقطة

 .م1942 نونرب 8 يوم واحملمدية البيضاء بالدار املغربية بالسواحل احللفاء قوات أنزلت اإلطار

 .للحلفاء دبلوماسية كمساندة م1943 يناير يف أنفا للقاء املغرب استضافة �

 .الوطن عن للدفاع احلماية منطقة يف واملغاربة الفرنسيني ودعوته م1939 سنة باملغرب العام املقيم نوكيس شارل نداء �

 مسامهة أيضا كانت بل ،فقط ومادية واقتصادية مالية تكن مل فهي ،ومتنوعة هامة احلريب اهود يف املغاربة مسامهة كانت لقد

 النصر حتقيق يف لكذ ساهم وبالتايل ،وحلفاءها فرنسا جهود ونشاط حيوية بكل ودعم سلطانه لنداء املغريب الشعب استجاب هلذا ،بشرية

 .م1945 سنة

II - احللفاء دول جانب إىل الثانية العاملية احلرب يف املغرب مسامهة مظاهر:  

  :املغربية اللوجيستيكية ملسامهةا -  1

 من للمغرب املبدئي املوقف الثانية، لكن العاملية احلرب يف املتصارعة القوى اهتمام حمط جعله استراتيجي مبوقع املغرب حيظى

 يف قواا بإنزال ستقوم الواليات املتحدة األمريكية السياق هذا ويف احللفاء، دول حتث تصرف أراضيه يضع املتحاربة جعله األطراف

  .)املهدية البيضاء، الدار( املغربية الشواطئ

  :املغربية العسكرية املسامهة   -  2

 اجلزائر منطقة يف والنازية الفاشية لقتال األمامية احلربية باجلبهات واهلندسة واملدفعية الرماة من مغربية عسكرية فرق التحقت

 )األلب جبال(اجلبال  ، يف...وأملانيا  وبلجيكا فرنسا مث وايطاليا بصقلية بدءا األوروبية األراضي ويف املتوسط، األبيض والبحر وتونس

 عالية حربية شجاعة عن املغاربة اجلنود أبان ، وقد.)..وثلوج  برد،(قاسية  مناخية ظروف ويف ،)والدانوب والراين، السني،( واألودية

 يثحب، )اخل... الغربية اجلبهة املتوسطية، اجلبهة( القتال جبهات خمتلف يف فعالة مشاركة علىوا وقع حيث ،واحللفاء األعداء ا اعترف

 جندي 1500 وأسر األملاين التراب عمق يف والتوغل فرنسا الفاشي، وحترير النظام من إيطاليا حترير يف املسامهة من العسكرية فيالقهم متكنت

" ديغول شارل" اجلنرال توج) جرحيا، ومفقودين 12495 يفوق وما قتيال، 2883( للمغاربة اجلسيمة العسكرية للتضحيات تقديراونازي، 

 الثانية العالمية الحرب في المغاربة مساهمة



)Charles de Gaulle (على شجاعتهم بالتنويه املغاربة اجلنود وحضي، "التحرير رفيق" ـك تقدير بوسام" اخلامس حممد" السلطان 

  .بإيطاليا والفاشية بأملانيا النازية الديكتاتوريتني من أوربا لتحرير احللفاء جانب إىل ممسامهته اثر

  :للحلفاء املغرب قدمها اليت االقتصادية املسامهة -  3

 كاحلبوب الفالحية صادراته من كثف حيث ،لفرنسا املغريب املادي للدعم الفعلية االنطالقة اخلامس حممدالسلطان  خطاب جسد

 أمساء حتت والتربعات االكتتابات خالل من ماليا املغاربة ساهم، وقد فرنسا حنو واملواشي اخلضروات إىل إضافة والفواكه والقطاين

  :خمتلفة ومسوغات

  .والضحايا وأسرهم واألسرى اندين لدعم تأسست جلنة: احلريب اإلخاء �

  .احلرب من املتضررين املدنيني للسكان املساعدات لتقدمي: الوطين اإلنقاذ �

 أكثر االكتتابات قيمة وصلت( عودم بعد منها االستفادة قصد للغائبني الشخصي لالدخار دفتر بتخصيص تكلفت: الغائب كناش �

  .)اخل...  الربيدية الطوابع ريع إىل باإلضافة فرنك، مليار 5 من

 من% 22.50 الفالحية باملنتوجات فرنسا بتزويد قام فقد احللفاء، جانب إىل احلرب يف مهمة اقتصادية مسامهة املغرب ساهموقد 

 فرنسا حاجيات لسد كوسيلة )...رأس  مليون( املواشي من% 32.21البطاطس، و من طن مليون 7.44و البواكر، من اإلمجايل اإلنتاج

 واسترتفت الصادرات نسبة ارتفعت حيث املغريب، االقتصاد على سلبا أثر مما  حاجياا لتلبية كبري بشكل ذلك يف املغرب وساهم ،األساسية

 ׃منها مرتفعة مببالغ فرنسا لصاحل االجتماعية الفئات خمتلف وتربعت املغربية، املوارد

 .فرنك 50.000 ب السلطان تربع �

 .فرنك 40.000 ب) والكتبية الوزارية اهليئات(املخزن  أعضاء تربع �

  .السكان تربع �

III  - الثانية العاملية احلرب يف املغربية املشاركة نتائج:  

 ׃ااالت خمتلف يف متعددة خسائر املغرب حلق

 .املغاربة اجلنود من مفقودين 474و جرحيا، 12495قتيال، و 2883 حوايل ׃بشريةاخلسائر  �

 املواد يف حاد نقصنتج عنه  األولية واملواد الفالحية الصادرات ارتفاع بسبب املغريب االقتصاد تضرر ׃قتصاديةاخلسائر اال �

 املواد توزيع تقنني، مما دفع إىل )النباتات بعض جذور تناول إىل السكان اضطر( األسعار وارتفاع األساسية، االستهالكية

  .)البون عام( احلصص نظام على اعتمادا االستهالكية

 األنظمة سيطرة من أوربا حترير يف سامهت املغرب مشاركة أن إال متعددة جماالت اخلسائر، ويف هذه ورغم تكبد املغرب كل

 والدميقراطية، والسلم واحلرية والعدالة السيادة قيم لترسيخ املغرب طرف من غالية تضحية وجسدت والنازية، الفاشية الديكتاتورية

  .التحرير ورفيق احلرية رمز اخلامس حممد البالد قائد واعترب والشجاعة، الشرف بأومسة املغاربة صدور ووشحت

  :خامتة

 وهزمية النصر أوربا لنيل ومهمة وفعالة كبرية كانت الثانية العاملية احلرب يف احللفاء جانب إىل املغرب مسامهة أن إذن نستنتج

 ظل وذا ،ااالت من العديد يف كبري بشكل املسامهة هذه جراء كثريا تضرر املغرب لكن ،األملانية والنازية اإليطالية الفاشية الديكتاتوريات

 .االسترياد بسبب لفرنسا تابعا


