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مقدمة

تتنوع مقومات الدولة المغربية بين الترابية، والبشرية، ونظام الحكم السياسي.

فما هي مقومات الدولة المغربية؟

وما مميزات نظام الحكم فيها؟

المقوم الترابي ورموز سيادة الدولة المغربية

المقوم الترابي

من مقومات الدولة المغربية حدودها الترابية، وبالنسبة للمغرب، فهو يتميز بموقع استراتيجي، فهو يقع شمال غرب إفريقيا، ويحده

البحر األبيض المتوسط شماال، والمحيط األطلسي غربا، والجزائر شرقا، وموريطانيا جنوبا، ويمتد على مساحة 710850كلم²، إضافة

إلى أجوائه ومياهه اإلقليمية.

تتعدد رموز سيادة الدولة المغربية

تتوفر الدولة المغربية على العديد من رموز السيادة الوطنية، فهناك علم المملكة المغربية لونه أحمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء،

وعملة وطنية مشكلة من قطع معدنية مختلفة، وأوراق نقدية متنوعة، وطوابع بريدية، باإلضافة إلى النشيد الوطني الذي يعزف في

مختلف المناسبات وينتهي بشعار ا� الوطن الملك.

المقومات البشرية للدولة المغربية

يمتاز المغرب بتنوع أصوله البشرية، فقد استوطن األمازيغ المغرب منذ العصور القديمة، وعقب الفتح اإلسالمي خالل العصور الوسطى

وفدت قبائل بني هالل، وبني معقل العربية، وعند بداية العصر الحديث أقبل الزنوج األفارقة، كما هاجر المورسكيون من مسلمين ويهود

إلى المغرب بعد سقوط األندلس، ونتيجة لذلك تنوعت اللهجات والعادات االجتماعية بالمغرب، وتعتبر العربية هي اللغة الرسمية للبالد،

إال أن سكان المغرب يتكلمون لغات متعددة (العربية، الفرنسية، ولهجات أمازيغية متنوعة)، يتبنى المغرب اإلسالم كديانة رسمية 

للدولة، إال أنه تتواجد بالبالد أقليات دينية (كاليهودية والمسيحية)التي يؤكد الدستور على حرية ممارستها.

مميزات نظام حكم الدولة المغربية

يقوم نظام الحكم بالمغرب على الملكية الدستورية، للملك فيه مكانة خاصة تجعله يتحمل مسؤوليات عديدة، إال أن الدستور يؤكد على

أن السلطة للشعب يمارسها عن طريق االنتخابات واالستفتاأت والمؤسسات الدستورية، يتوفر المغرب على مؤسسات دستورية لتسيير

شؤون البالد، والتي يحدد الدستور اختصاصاتها، وهي: المؤسسة الملكية، البرلمان بغرفتيه، الحكومة، وسلطة القضاء.

خاتمة

تتوفر الدولة المغربية على كل مقومات الدولة، كما تتعدد رموز سيادتها الوطنية.

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-althania-iadadi#section-1855



