
 املغرب وحماوالت االصالحالضغوط االستعمارية على 
على    متواليةملمارسة ضغوطات    واالقتصادياليت استغلت تفوقها العسكري    ،منعطفا خطرا يف اتريخ املغرب حيث أصبح حمط أطماع القوى األوربية  19شكل القرن    تقدمي اشكايل :

 وأدى إىل إفشاهلا .  فعاليتهاحد من    االستعمارن  اوالت إصالحية إال أعدة حمملواجهة هذه التطورات املستجدة قام املخزن بو   .املغرب
 وماهي االصالحات اليت قام هبا املخزن املغرب؟ وماذا كانت حصيلتها؟-  ؟وآاثرها على املغرب  الضغوط االستعمارية على املغرب؟ و ما هي آلياهتافما مظاهر  -

I  م.19مظاهر الضغوط االستعمارية على المغرب  في القرن 

1 

1844

 غشت 14اسلي حاول املغرب مساعدة املقاومة اجلزائرية، فدخل يف مواجهة حربية مع فرنسا انتهت هبزمية املغرب يف معركة ،1830بعد احتالل اجلزائر من طرف فرنسا  *
 . يف مواجهة جيش عصري متطور ومنظم  عناصره وختاذلاجليش املغريب وعدم تنظيمه  لقلة عدة )شرق اتزة(، 1844
جمموعة من القرارات القاسية، و   تضمنت، اليت مع فرنسا 1845 يف مارس مغنيةلال عن ضعف املغرب عسكراي وأرغمته على توقيع معاهدة هذه اهلزمية كشفت * وقد   

ضمه إىل  و جزء كبري من الرتاب املغريب  من اقتطاع فرنسا . إضافة إىل أهنا مكنتلتسهيل أي تدخل مستقبلي للفرنسيني ،همةترك احلدود بني املغرب واجلزائر مب  هامن
 مستعمرهتا)اجلزائر(. 

18591860

على حراب على تطوان سنة  * استغلت اسبانيا املناوشات اليت دارت بني أبناء قبيلة األجنرة و رعاايها يف سبتة على اثر توسيع اسبانيا حلدود سبتة احملتلة، لتشن
صلح  تضمنت شروط أكثر قساوة على املغرب،  . أسفرت هي األخرى عن هزمية املغرب مرة اثنية، وقد كانت ابلغ اثر من سابقاهتا حبكم أهنا انتهت مبعاهدة1859/1860
 و منها: 

 م.19طوال القرن موارده  تلصوقبيت مال املخزن  مليون رايل، استنزفت 20إثقال كاهل خزينة املغرب بغرامة مالية قدرها  -
 .  يف اجلنوب  يهأراض  بعض عن املغربتنازل توسيع حدود سبتة و مليلية. و   -

اىل تقدمي تنازالت ترابية وتنازالت جتارية،  هاملخزن املغريب. مما دفع وزعزعت هيبة لية العسكرية كانت حامسة يف تنشيط الضغط االستعمارينستنتج إذن أن اآل        
 وغرامات مالية 

  يناير 9املنعقدة يف تجارية ال تفاقية الا كانت أبرزها.  الديبلوماسي على املغرب للحصول على جمموعة من االمتيازات التجارية * جنحت الدول األوربية يف ممارسة الضغط 
ىت احملرم منها مثل املتاجرة يف كافة السلع، ح التنقل، منحت اإلجنليز حق اإلقامة،إذ  نصت على مجلة من البنود اجملحفة يف حق املغرب و سيادته. واليت ،مع بريطانيا 1856

 اخلمر و التبغ. مع تسهيالت يف أداء الرسوم اجلمركية.
 .فالس التجار واحلرفيني املغاربة، ونضوب السلع احليوية يف السوق املغربيةإل ، ما أدىنتجات األوربيةملاألسواق املغربية اب حيث أغرقتهلذه املعاهدة نتائج سلبية  * كانت

 كما أن تواجد التجار األجانب ساهم يف رصد أحوال البالد والتعرف على مكامن ضعفها. 

اليت خولت الفرنسيني  م،1863تسوية بيكالر سنة  فرنسا  وقع مع  يثحغراق املغرب يف اتفاقيات أخرى تنتمي للشق السياسي. إ على الدول االستعمارية * عملت 
فصارت بذلك وسيلة لتفكيك اجملتمع املغريب،  ررهم من أداء الضرائب و املثول أمام القضاء املغريب.حت محاية املتعاملني معهمالرعااي املغاربة أي منح  ،القنصليةاحلماية متياز ا

 ووسيلة لنشر النفوذ االجنيب ومؤثراته داخل البالد. 
نظام احلماية القنصلية، وعممه لفائدة بقية الدول األوربية ورسخ االمتيازات املمنوحة لألوربيني، بل وأعطى االجانب   انعقد مؤمتر مدريد  الذي كرس  1880 ويف سنة *

 حق امتالك االراضي والعقارات يف املغرب.
 ومهدت الستعماره.  والسياسية اضرت كثريا بسيادة املغرب االقتصادية صاحلنتزاع مزيد من املالدبلوماسية ال ذلك اآلليةاستعملت الدول األجنبية ك               

II  م: المجاالت والحصيلة.19محاوالت االصالحات بالمغرب خالل القرن 

- 
لية أمام اجليوش األوربية. وكان من مجلة هذه م القيام إبصالح اجليش، الذي ظهر وهنه الكبري من خالل هزائمه املتوا19حاول السالطني املغاربة خالل القرن  *

 اإلصالحات: 



إرسال بعثات طالبية للتكوين العسكري يف اخلارج،  -التقليدية. " و جيش "عبيد البخاري" و ابقي اجليوش األخرى لكيشتكوين جيش مغريب نظامي خيلف قبائل "ا -
اقتناء  -. اجلنود املغاربة وتعويدهم على استعمال األسلحة العسكرية املستوردة وتدريب تأطريل. ) ماكلني( و بريطانيا ) إركمان(جلب بعثات عسكرية أوربية خاصة من فرنساو 

 مبراكش وبفاس.  األسلحة خاصة إلنتاج  ، إضافة إىل إنشاء معاملاألسلحة أسلحة وقطع حربية من اخلارج خاصة يف اجملال البحري

- 
 إبيعاز )أمر( من بريطانيا قام املغرب بعدة إصالحات إدارية كان أمهها: * 
لية إبحداث إصالح نظام السلطات احمل -إبنشاء عدة وزارات تشرف على أمور الدولة الداخلية واخلارجية ) احلربية، العدل، اخلارجية...(. إصالح اجلهاز املخزين  -

 قيادات صغرى واحلد من نفوذ القياد الكبار... 
 و ذلك من خالل :  دخال جمموعة من اإلصالحات على االقتصاد املغريبإب ) املوىل حممد وابنه املوىل احلسن(كما قام السالطني املغاربة*  
 تطوير البنية التحتية ) القناطر، املوانئ، والتجهيزات الفالحية والصناعية...(.  -بزراعة  السكر والقطن، واسترياد اآلالت الضرورية لتصنيعهما حمليا.  االهتمام  -
 . االهتمام ابألسواق التجارية وتنشيط املبادالت. واستغالل املناجم.  -

 فيما بعد على ابقي موظفي الدولة.  هذا النظام مث تعميم ،تخصيص أجر شهري ألمناء املراسيبإصالح شؤون املراسي  -
 ، كضريبة واحدة. 1884فرض جمموعة من الضرائب واملكوس وحماولة حتصيلها بشكل نقدي، مث حماولة ضريبة الرتتيب من طرف السلطان املوىل احلسن سنة  -
، إال أن املوىل احلسن توصل اىل العمالت األجنبية املتداولة ابملغرب حممد بن عبد الرمحن ضبط قيمة الرايل ومساواته مع سعربعده حاول كل من املوىل سليمان، و كما - 

 . 1881يف ابريس  بسك عملة جديدةنوع من التجديد وذلك 

هتمام بتدريس خمتلف املواد: إنشاء السلطان املوىل احلسن أول مدرسة لتكوين الطلبة املهندسني، واال -من طرف الفقيه الطيب الرواداين.  1865إدخال املطبعة سنة -
 إرسال بعثات طالبية للخارج على نفقة املخزن إلكمال دراستهم العليا. -احلساب، اهلندسة، اللغات...   

 م، إال أهنا فشلت بفعل عوامل متعددة نذكر من أمهها: 19رغم تعدد جماالت اإلصالحات املغربية خالل القرن
 عرقلة األوربيني لإلصالحات املغربية حبكم أطماعهم املبيتة يف السيطرة على املغرب. -صالحات واليت أسقطت املغرب يف دوامة اإلقرتاض.الكلفة املالية لإل-
 التقليدية سواء داخل اجليش أو يف اإلدارة أو يف املالية أو احملميني.  الرتدد يف قبول االصالح من قبل العديد من املغاربة املتمسكني ابمتيازهتم -
 موقف بعض الفئات احملافظة ) العلماء( اليت اعتربت االصالح بدعة نظرا لثقافتها التقليدية وغياب فكر إصالحي جتديدي لديها.  -

شة البنية الداخلية من جهة، وتفوق اآللة األوربية على كافة املستوايت عسكراي هشا 19خامتة : لقد كشفت مرحلة الضغوط االستعمارية على املغرب خالل القرن 
 ة. ودبلوماسيا واقتصاداي، فكان من الطبيعي انتظار سقوط البالد يف القبضة االستعمارية، ال سيما وأن احملاوالت االصالحية كانت جد حمدود

 شرح املصطلحات : 
 م إلضعاف املغرب والتمهيد الحتالله. 19عملية نفذهتا الدول اإلمربايلية ابلوسائل العسكرية والديبلوماسية والتجارية خالل القرن  الضغط االستعماري:

 ة للمغاربة. م، ومنها حق املتاجرة والتملك ومنح احلماايت الفردي19حقوق وضماانت حصلت عليها الدول األوربية داخل املغرب خالل القرن االمتيازات األوربية: 

م إلخراج املغرب من أزماته الناجتة عن الضغوط االستعمارية، ورغم مشوليتها جملاالت عسكرية 19تدابري قام هبا املخون املغريب خالل القرن  إصالحات املخزن:
 واقتصادية وإدارية.. فقد كانت حمدودة يف نتائجها. 

 


