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 املغرب والواليات املتحدة

 

 : مدخل تمهيدي

 

يتناول االهتمام املبكر للمغرب بالعالم األمر��ي وما ترتب عن هذا االهتمام من 

مر�كية من قبيل االع��اف مبادرات من الطرف املغرب تجاه الواليات املتحدة األ 

�� و و�� املعاهدة ال�ي ش�لت أ  بح�وم��ا وتوقيع معاهدة الص�ح والصداقة معها

مر�كية
ّ

 .   اللبنات �� بناء العالقات ب�ن املغرب والواليات املتحدة األ

 

 . �ى ��اية القرن التاسع عشرحالعالقات املغر�ية األمر�كية  -1

 1786التفاعل املغر�ي األمر��ي قبل معاهدة السلم والصداقة   -

 معاهدة السلم والصداقة املغر�ية األمر�كية    -

 وذجارب طنجة نمغ ور األمر��ي باملا�حض -

 جوانب من العالقات املغر�ية األمر�كية خالل القرن التاسع عشر -

 

 ا�حمايةاالمر�كية ومغرب   الواليات املتحدة   -2

 " املسألة املغر�ية"  �� والدور  األمر��ي مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء -

 موقف الواليات املتحدة من ا�حماية الفر�سية  -

 ةاالس��اتيجي  ة املغربميأهو الثانية  ا�حرب العاملية -

 مؤتمر آنفا وموقف الواليات املتحدة من استقالل املغرب -
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 املغرب والواليات املتحدة

 تقديم 

تكت�ىي دراسة العالقات ب�ن املغرب والواليات املتحدة األمر�كية أهمية بالغة 

، بالنظر إ�� ِقَدم وطبيعة العالقات ال�ي تجمع ب�ن البلدين منذ القرن الثامن عشر

اعرفت   وإسالمية �ية ولة عر �ان أول دغرب امل يكفي �� هذا اإلطار التذك�� بأن

معها عالقات سياسية واقتصادية بموجب ر�طت باستقالل الواليات املتحدة بل و 

فضال  عن �ون املغرب من أوائل  1786معاهدة  الصداقة  ال�ي  أبرمها البلدان �� 

ت قاعال توما فتئ .الدول ال�ي دعمت وحدة  الواليات املتحدة خالل ا�حرب األهلية 

�� سنة  �مااملوقعة بي�مثل اتفاقية التبادل ا�حر تتدر�جيا  طورا ��جل ت البلدين

 د أهم تجلياتھ �� املرحلة املعاصرة.حأ  2004

حظ  تلكن مع ذلك  ترى  �عض الدراسات أن العالقات املغر�ية األمر�كية لم   

��   Luella J. Hall��  و�ؤكد ذلك ما الحظتھ الباحثة االمر�كيةباالهمية  ال�ي �ستحقها 

 "  1956 -1776" الواليات املتحدة واملغرب �اا�تك

ومن املث�� للدهشة أن الدور الذي لعبتھ الواليات املتحدة �� املغرب منذ "

قد  تم إغفالھ ا تقر�با �� التار�خ األمر��ي و�� املصنفات ال�ي ال حصر  1776عام 

هم من الهواة وغ�� سبان �سيون واإل الفر ان و لها ال�ي كت��ا املؤرخون  اإلنجل�� واألمل

اعتباره قضية وطنية، فإن التقار�ر القنصلية غ�� املنشورة ال�ي  األورو�ي�ن. و�

يخ����ا األرشيف الوط�ي تكشف عن تار�خ سافر ينم عن عدم الكفاءة وا�جهل 

والفساد والسلوك غ�� األخال�� للعديد من القناصل األمر�كي�ن الذين �انوا 

 47.... " ص ن وأثناءه.عشر�قرن الرب قبل الاملغون ب�عمل

، أي السنة  1939العالقات ا�حديثة ب�ن الدولت�ن �عود إ�� سنة  �حيح إن

بموجب اتفاقية ثنائية   ال�ي منحت ف��ا سلطات ا�حماية الفر�سية الواليات املتحدة
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د  �جهو قواعد عسكر�ة ع�� األرا�ىي املغر�ية �� إطار تنسيق ا  5إم�انية إقامة 

البد من التذك�� أن عالقات لكن ملواجهة خطر الناز�ة،  لت�ن ن الدو عسكر�ة ب�ال

بالقارة إن املغرب أبدى اهتماما مبكرا   ك�� من ذلك أ بل  18البلدين �عود إ�� القرن 

 االمر�كية. 

للمغرب منذ أقدم العصور الدكتور عبد  الدبلوما�ىييرى مؤلف كتاب التار�خ  

مر�كية �عود إ�� ف��ة جد  ر�ي بالقارة األ املغهتمام ) أن اال 9جزء ار�خالهادي التازي (الت

تضمنتھ �عض املصادر التار�خية من إشارات حول  مبكرة و�ذكر �� هذا الصدد ما

�ستند   سنة (  1000اكتشاف املغار�ة ألمر��ا قبل ان يصلها كريستوف �لومب بحوا�� 

شاف اكت دل ع��ابونيست تو�و�كيك �� ذلك ع�� النقوش ال�ي تم العثور عل��ا �� في

من جهة وع�� ما أورده  اإلدري�ىي �� "نزهة املشتاق"   مر�كيةبحارة مغار�ة للقارة األ 

ح�ن حديثھ عن لشبونة و"املغّرر�ن الثمانية" الذين ركبوا "بحر الظلمات" ليكتشفوا 

  والت إ�� أن ما �ان �عرف عن جالتازي  الدكتور  �ذهبما فيھ وإ�� أين ��ايتھ. و 

 غر�ية ألولئك الشبان. اآلونة يحيل ع�� الهو�ة امل تلك ر�ي ��سطول املغاأل 

  Gary Knight �شرها ال�ي القيمة الدراسةو�� هذا اإلطار  تجدر اإلشارة إ�� 

 Forgotten Brothers عنوان تحت ال�و�غرس �� السابق واملستشار  التار�خ �� ا�خب�� 

)Gary Knight, Forgotten Brothers, eLectio Publishing, 2014, (252 p)(اإلخوة 

اللذان  بنثيون  بيسان�ي و  مارتن لألخو�ن االعتبار  لرد صر�حة دعوةإذ �عت��  املنسيون،

( بنثيون �� تحر�ف ل�لمة  بن�يان غادروا  مازيغيةأ  غر�يةم صول أ  ينحدران من

عتنقوا س وا ندلإ�� األ   14او 13تلمسان (�انت جزءا من اإلم��اطور�ة املغر�ية)�� ق 

 غاري  حسب الفضل �عودأبناؤها يحملون أسماء التينية)  وإل��ما بح واص سيحيةامل

  ب�ى  وقد. ا�جديد العالم اكتشاف �� �ولومب  كريستوف حققھ الذي  النجاح �� نايت

 �ولومب كريستوف مذكرات ذلك �� بما للوثائق جديدة قراءة ع�� دراستھ نايت

   .نفسھ



 
6 

 

�� عدد ر�كية �ش�� الدكتور التازي إ األملقارة املبكر بار�ي املغوتأكيدا لالهتمام 

من املخطوطات تتضمن إفادة البن خلدون تتحدث عن محاولة جنوة واملغرب 

الستكشاف ما وراء املحيط، وإ�� عدد من املراسالت الدبلوماسية املتبادلة ب�ن  

   د املنصور أحم لطان) تتحدث عن إبرام حلف ثنائي ب�ن الس1601املغرب وإنجل��ا  ( 

 ر��ا.إل��ابيت  األو�� للن�ول بأملكة وامل

ما كتبھ أحمد بن قاسم ا�حجري األندل�ىي �� كتابھ " ناصر كما �ش�� أيضا إ�� 

تحقيق محمد رزوق منشورات �لية اآلداب الدار ال�افر�ن" ( القوم الدين ع��

�  ) � 1613 -1612( فضة ملنخلبالد ا ا  إ�� ) الذي يذكر فيھ الز�ارة ال�ي قام ��االبيضاء

تحدث عن س�ا��ا  ثحي "بالدنيا ا�جديدة"�ي �ع��ا ارة إ�� القارة األمر�كية الإش

محمد بن عثمان  سف��  جاء �� تقر�ر إضافة إ�� ما  .ديانا��معن األصلي�ن الهنود و 

تحقيق و�عليق �اك األس��" (فالسلطان سيدي محمد بن عبد هللا �� "اإلكس�� �� 

الذي  )1965للبحث العلمي الر�اط م�� ز ا�جارات املرك منشو ا��ي محمد الف

تحدث  عن إحدى املحطات البارزة �� تار�خ النضال األمر��ي املعروفة تحت اسم 

عدد من ( االنتفاضة ال�ي قام ��ا   Bosten Tea Partyحفلة شاي بوسطن 

ود ي هن�� ز تنكروا  حيث 1773 د�سم��  10 س�ان مدينة بوسطن �� املستوطن�ن من 

 مياه �حنات الشاي  بإلقاء انجل��ية وقاموا �ن ثالث سفن �� موا ععدوص حمر 

  السياسة �عب��ا عن احتجاجهم ع�� إ�� البحر   صندوق) 342املوجودة فوقها (

شركة الهند الشرقية وقد   ل�حد من خسائر  ا�ح�ومة بر�طانية ال�ي أقر��ا ا�جمركية 

كما  .ستعمرات)ن امل عدد م تجاجية ��االح�ات تلت هذه االنتفاضة لعديد من ا�حر 

يد توقيع  عَ أن السلطان محمد الثالث بما ُعِرف عنھ من اهتمام ببناء األسطول قرر �ُ 

أن ين�ىئ   1786يوليوز  31�� اتفاقية السلم والصداقة مع الواليات املتحدة األمر�كية 

لغ  م البا�� االهتما� إ �ش�  إنماذه املعطيات املختلفة . هخطا بحر�ا ير�ط املغرب بأمر��ا
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ترتب عنھ إقدام  ن طرف املغرب �� مرحلة مبكرة لذي حظي بھ العالم ا�جديد ما 

املغرب ع�� اتخاذ مبادرة االع��اف با�ح�ومة األمر�كية �� مرحلة بدأت الضغوط 

والتحرشات األورو�ية  ت��ايد حد��ا ع�� املغرب ثم توقيع عدد من املعاهدات  ��م 

القات رجات متفاوتة �� إرساء أسس عت بدة ساهمة والتجار صداقوال قضايا السلم

�جل خاللها املغرب حضورا متواصال �� السياسة   صداقة تمتد ألك�� من ثالثة قرون

 .  ا�خارجية األمر�كية 
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 العالقات املغر�ية األمر�كية  

 . ��اية  القرن  التاسع عشر ح�ىا�جذور  والتطور  

 

وما ارتبط بھ من  ض املتوسط األبي البحر مياه  ع��  ي ر ش�ل النشاط التجا

من وسالمة السفن التجار�ة األمر�كية ال�ي �انت تتعرض للقرصنة �� هذه قضايا ��م أ 

املياه، أحد أهم العوامل ال�ي �انت وراء أو�� مظاهر التفاعل ب�ن املغرب والواليات 

ية  ملغر�قات ا ت العالتناول املتحدة األمر�كية. وقد خلصت العديد من الدراسات ال�ي

رض لھ السفن األمر�كية ال�ي  �انت ترتاد مياه  ية إ�� أن أصداء ما �انت تتعاألمر�ك

األبيض املتوسط من اعتداءات من طرف قراصنة "ساحل ال��بر" أي: الشمال 

اإلفر�قي، �انت من أهم األسباب ال�ي جعلت املسؤول�ن األمر�كي�ن يولون اهتماما 

راسات إ�� أن رغبة الواليات بت �عض الدقد ذهوسط. و ر املت البح ةبالغا ملنطق

املتحدة �� التخلص من �شاط القرصنة �� مياه املتوسط �سبب ما �ان ي�حق تجار��ا 

من أضرار وخسائر مادية فضال عن �عرض رعاياها  لألسر جعل ا�ح�ومة األمر�كية ��  

فت نفسها ب�ن اب��از القراصنة ا 
ْ
دية  ع�� ف�حصول ن �� ا اغب�ر لحرج كب��، إذ أل

العام األمر��ي الذي بدأ يطال��ا بالتدخل  ك األسرى من جهة وضغط الرأي الفت�ا

جراءات الالزمة للقضاء ع�� القرصنة. فالرغبة �� اإل إلطالق سراح األسرى واتخاذ 

وضع حد لنشاط قراصنة شمال إفر�قيا �انت وراء التقارب الذي ست�جلھ العالقات  

اع عن  رب الذي تأسس ع�� خلفية الدفوهو التقا الوقتذ ذلك �ية مناألور  األمر�كية

املصا�ح املش��كة واإلسهام �� املجهود ا�حر�ي ال�ي تقوم بھ الدول األور�ية �� مواجه��ا 

 ألخطار القرصنة القادمة من بلدان الشمال اإلفر�قي.  

توسط  امل  ضيإن ا�حديث عن ظهور السفن األمر�كية �� مياه حوض البحر األب

ا وافدا جديدا انضاف إ�� قوى � للقرن الثامن عشر باعتبارهلر�ع األخ�من ا  نطالقاا 
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أخرى من خارج  منطقة حوض املتوسط مثل اإلنجل�� والهولندي�ن واالسكندنافي�ن  

ُ�َع�� �� حقيقة األمر عن معطى سيا�ىي ارتبط �� العمق بالتوازنات ا�جديدة ال�ي 

كية �عد أن نجحت هذه رات األمر�ستعم�ة باملستعمار اال  ل و أ�حت عل��ا عالقات الد

�� نيل استقاللها، وتحولت بذلك إ�� متدخل جديد إن لم نقل منافس جديد  األخ��ة

للقوى التقليدية ال�ي �عت�� منطقة البحر األبيض املتوسط مجالها ا�حيوي الطبي��  

دة  معاها (مثال ر�قيفإ بحكم معاهدات السلم والتجارة ال�ي أبرم��ا مع دول شمال 

، ومعاهدة 1750يناير  15لطان املغر�ي �� قة املوقعة ب�ن إنجل��ا والسسلم والصدا ال

، و معاهدة السلم والتجارة 1751سبتم��  19السلم والتجارة املوقعة مع طرابلس �� 

 اكتو�ر من نفس السنة).   19املوقعة مع تو�س �� 

واقع دو��  اجهة �� مو  نفسها فتية لا فبعد االستقالل وجدت األمة االمر�كية 

تحتكر النشاط التجاري واملالحة البحر�ة وليس لد��ا تتحكم فيھ إم��اطور�ات ك��ى 

أي استعداد لتقديم تنازالت تحقيقا ملبدأ حر�ة التجارة. كما أيقن التجار وأر�اب  

را ونظ ،نالسفن االمر��ان أ��م لن يتمتعوا مطلقا باملزايا التجار�ة ال�ي لل��يطاني�

بقاء ا�جمهور�ة ا�جديدة   مثلھ التجارة بالنسبة لتأم�نلذي �انت تيوي ا ور ا�حللد

وضمان استمرار���ا، وأمام التضييق امل��ايد الذي باتت �عا�ي منھ تجار��م، بادر 

التجار وأر�اب السفن األمر�كيون إ�� البحث عن أسواق جديدة لبعث النشاط �� 

كي�ن. و�ذلك بدت  ايا األمر�الرع ازدهار قالل و واست ةاقتصادهم القومي لضمان حر�

لشرق اآلسيوي والبلطيق وحوض البحر املتوسط بمثابة بدائل مقنعة  مناطق مثل ا 

 عما فقدتھ التجارة االمر�كية مع بر�طانيا وفر�سا واسبانيا. 

�حيح إن السفن األمر�كية �انت تجوب مياه املتوسط منذ القرن السا�ع   

إ��   للسفن االمر�كية �� املتوسط خ أول ظهور تار� (�عود جل��يةاإلن معشر تحت األعال 

وقد تم أسرها من طرف املغار�ة). و�عد نجاح ثورة املستعمرات  1625سنة  

واستقالل البالد فقدت السفن التجار�ة األمر�كية ا�حماية ال�ي �انت �ستفيد م��ا 



 
10 

كيون األمر�لتجار ن وا فسو�� تبحر تحت علم التاج ال��يطا�ي وأض�� ر�ابنة ال 

ع�� ا�ح�ومة األمر�كية ضرورة تقديم عديد من الصعو�ات ال�ي فرضت يواجهون ال

 إجابات سياسية  تجلت �� جانب�ن أساسي�ن:

  جانب دبلوما��ي و�قوم ع�� محور�ن_ 

وم بخلفياتھ الدينية واملصا�ح �أ _ محور أول باتجاه الدول األورو�ية مح 

ة األمر�كية �� تطبيع  الدبلوماسينجحت إلطار هذا ا  و�� . ناملش��كة ب�ن ا�جانب�

�ا مع الدول األور�ية الك��ى ال�ي اع��فت باستقالل الواليات املتحدة إذ عالقا�

  1782أصبحت هذه االخ��ة تتمتع بتمثيليات قنصلية داخل هذه الدول [ �� سنة 

حدة  ت املتلوالياب�ن ا  نجح املسؤولون األمر�كيون �� التوصل إ�� توقيع معاهدة السلم

تم توقيعها �� العاصمة الفر�سية باريس ب�ن  �ر�طانيا و�� املعاهدة ال�ي ألمر�كية و ا 

 ,John Adamsاألمر�كية وممث�� ا�ح�ومة    Richard Oswald Esquireاملبعوث ال��يطا�ي  

Benjamin Franklin , John Jay, Henry Lorens  1783يناير  20( و�� السنة املوالية  (

الفقرة األخ��ة منھ   د ح�ومة الواليات املتحدة ��إعالن تتعههدة باملعا يم هذهتتم مت

االتفاقية بوقف �ل أش�ال االعتداء ع�� ح�ومة صاحب ا�جاللة والرعايا ال��يطاني�ن  

ومصا�حهم وتل��م بذلك تجاه فر�سا وإسبانيا أيضا رغم أن هذه املعاهدة سيتم 

 ].  واإلنجل�� �كي�ناألمر  دا ب�نمجد بر ح�ن اندلعت ا�ح 1812نقضها �� 

ولم تقف الدبلوماسية األمر�كية عند هذا ا�حد بل عمدت إ�� محاولة 

االستفادة من العالقات املتم��ة ال�ي تر�ط �عض الدول األور�ية ببلدان الشمال 

اإلفر�قي لتلعب دور الوسيط ب�ن واشنطن ودول املغارب. وتقدم فر�سا �� هذا اإلطار 

ة املتوسطية.  لوماسية األمر�كية �� املنطقي طبع الدب ھ الذالتوج ا لهذا ملموس نموذجا

 Plan of theفقد نص البند السادس من مشروع خطة معاهدات السلم مع فر�سا 

Treaties with France    �� 1776سبتم��  17ال�ي صادق عل��ا ال�ونجرس األمر��ي  

من  ملة ) بجthe most Christian Kingسا (�ر ع�� ال��ام الواليات املتحدة األمر�كية وف



 
11 

اإلجراءات املوجهة ملنع أي �شاط مرتبط بالقرصنة فوق أراض��ما او األرا�ىي التا�عة  

لهما. ومن جهة أخرى تضمنت معاهدة  الصداقة والتجارة املوقعة ب�ن الواليات  

نھ أن مضمو  ابندا  (الثامن) �ش�� بصر�ح العبارة م 1778ف��اير  6املتحدة وفر�سا �� 

للقيام بوساطة لدى  ل ع�� توظيف مساع��ا ا�حميدةر�سية ستعمت الفالسلطا

سلطان املغرب وحاكم ا�جزائر وتو�س وطرابلس و�ل أم�� أو دولة او قوة موجودة ع��  

"ساحل ال��بر" �� إفر�قيا من أجل العمل بصفة تامة وفعالة ع�� توف�� االح��ام  

ف��م وأغراضهم ضد �ل مر�كية ولسة األ املتحداليات الو  ناالسالمة الالزمة لرعايا وس�

و�عرضهم ألي �جوم أو ��ب فوق جزء من تراب بالد ال��بر أو   لعنف واإلهانةاعمال ا 

 من طرف س�ا��ا

�The most Christian King will employ his good Offices and Interposition 

with the King or Emperor of Morocco or Fez, the Regencies of Algier, 

Tunis and Tripoli, or with any of them, and also with every other Prince, 

State or Power of the Coast of Barbary in Africa, and the Subjects of the 

said King Emperor, States and Powers, and each of them; in order to 

provide as fully and efficaciously as possible for the Benefit, 

Convenience and Safety of the said United States, and each of them, 

their Subjects, People, and Inhabitants, and their Vessels and Effects, 

against all Violence, Insult, Attacks, or Depredations on the Part of the 

said Princes and States of Barbary, or their Subjects 

ب_ محور ثا�ي باتجاه دول شمال إفر�قيا يتمثل �� تنشيط الدبلوماسية 

األمر�كية مع بلدان هذه املنطقة تدفعها إ�� ذاك قناع��ا بضرورة تطبيع عالقا��ا مع 

دير  مان بد الرحي�ي عبالل � �هذه الدول  خصوصا �عد  التصر�ح  الذي أد�� بھ السف

بأن طرابلس وتو�س حيث ذكره " 1776سنة آدامز عندما التقاه �� لندن �جون 

وا�جزائر ومراكش �� القوى ال�ي تحكم البحر االبيض املتوسط وأن هذه القوى 
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." وتفعيال  لن �سمح أي أمة أن تبحر �� تلك املياه ما لم توقع معاهدات سالم معها

ع�� �عي�ن �جنة خاصة   1784ة ألمر��ي سنغرس ا ال�و� ، أقدمما�ىيو للهذا ا�خط الدب 

م�لفة بالتفاوض مع دول شمال إفر�قيا وخصصت لهذه املهمة مبلغا ماليا قيمتھ  

دوالر أمر��ي  تم رصدها لتغطية نفقات عمليات توقيع معاهدات سلم  80000

ان  لك لضموذ  ) سوصداقة مع دول "ساحل ال��بر" ( املغرب وا�جزائر وتو�س وطرابل

. وح�ى ال �عرضوا أنفسهم ة من التعرض ل�جمات القراصنةن االمر�كيالسف أمن

للمخاطر، سمح ال�و�غرس ألعضاء ال�جنة بإرسال ممثل�ن ع��م لهذه البلدان فتوجھ 

 توماس بارك�� إ�� املغرب �� ح�ن توجھ جون المب للتفاوض مع داي ا�جزائر.

 

   جانب عسكري _ 

ة الفتية إزاء التجاوزات �كية الدولة األمر ملتحديات ا الوال  يتمثل �� رد فعل

رتكبة �� حق سف��ا وتجار��ا ورعاياها من طرف قراصنة الشمال اإلفر�قي و�� امل

تجاوزات مست �� العمق مناهضة االستبداد أحد املبادئ ا�جوهر�ة بالنسبة للواليات  

شكال  تقبل ا ان ن لها�املتحدة ناضلت من أجلھ ضد �سلط التاج ال��يطا�ي فما 

لتنقل واملالحة والتجارة �� منطقة  ستبداد يصادر حقها �� حر�ة ا يدا من اال جد

املتوسط. وقد تمثل هذا الرد �� اتخاذ مبادرة بناء أسطول حر�ي بإم�انھ تقديم 

البدائل املقنعة حينما ��جز الدبلوماسية. ورغم أن الواليات املتحدة حدت �عد 

سنو�ة سواء لسلطان املغرب  ها إتاوات مت بدور ة فقدورو�ياأل  ل و استقاللها حدو الد

داي ا�جزائر أو�اي تو�س أو�اشا طرابلس، فقد ازداد حدة �عرض السفن األمر�كية  أو 

ألعمال القرصنة األمر الذي دفع السف�� األمر��ي بباريس   1785انطالقا من سنة 

أسطول  بناء ل ع��العم �توماس جيفرسون إ�� توجيھ نداء �ح�ومتھ يدعوها فيھ إ�

املتوسط لكن النداء لم يؤخذ �ع�ن االعتبار  سالمة التجارة األمر�كية �� حر�ي يضمن 

  1893سفينة �� أيدي قراصنة  ا�جزائر خالل سنة  11إال �عد أن بلغت أنباء وقوع 
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اضطرت معها السلطات االمر�كية إ�� دفع فدية بلغت مليون دوالر أمر��ي لتخليص  

ون البحر�ة  إ�� املصادقة قان 1794ي سنة رس األمر��ال�ونج و�ادر ي�ن، مر�كأل األسرى ا 

Naval Act of 1794�The  الذي ُ�سمح بموجبھ ببناء سفن حر�ية موجهة �حماية

 التجارة والسفن التجار�ة األمر�كية والعامل�ن ع��  مت��ا. 

 ن مورغم توقيعها ملعاهدات سلم وصداقة مع هذه البلدان ��دف ضمان أ 

،  1786بلدان (املغرب املتوسط أو �� موا�ئ هذه ال ية �� مياهاالمر�كلسفن مة ا وسال 

)، استمرت ال��ديدات ضد السفن  1797، تو�س 1796، طرابلس 1795ا�جزائر 

رفضت ا�ح�ومة  1801األمر�كية باألخص من طرف ا�جزائر وطرابلس. �� سنة 

مات ضد  ھ ال�جو دت معي تجدالذ ر ماألمر�كية تقديم إتاوة او جز�ة لباشا طرابلس األ 

طرابلس وا�جزائر. و�ان وقوع الفرقاطة األمر�كية   فن األمر�كية من قبل  قراصنةالس

فيالديلفيا �� أيدي قراصنة طرابلس سببا �افيا بالنسبة �جفرسون لتنظيم او�� 

العمليات العسكر�ة ضد القرصنة حيث تم قصف ا�جزائر و طرابلس تكبدت ع�� إثر 

ج��ت باشا ��جاع الفرقاطة األمر�كية وأ �ة، وتم اسائر كب��ن خسدينتئ امل�ا ذلك مو 

طرابلس ع�� تحر�ر �ل األسرى األمر�كي�ن. �� السنة املوالية حظيت هذه العمليات 

البحر�ة بمباركة ال�ونجرس األمر��ي الذي أيقن بضرورة ا�حضور الدائم للبحر�ة  

 االمر�كية �� مياه املتوسط.  

املالحة األمر�كية وأمن ول لقضايا يجاد حلع�� إ اعدت ات سءا هذه اإلجر  

ن وسالم��ا. و بذلك  ت�ون الواليات املتحدة األمر�كية قد نجحت �� خلق شروط السف

البالغة التعقيد �ش�ل سمح لها  بفرض  وجودها فوق رقعة الشطرنج املتوسطية 

 طقة حوض�� منث��ا � تأ� كوجودها بوسائل إقناع قادرة ع�� مغازلة الدول األور�ية األ

عد اللعبة �� هذه الرقعة ا�جغرافية البعيدة   توسط. ورغم عدم إملامها بقوا البحر امل

فإ��ا أثبتت قدر��ا ع�� تدب�� القضايا ذات الطبيعة اإلدار�ة داخل املوا�ئ املغار�ية  

فسهلت بذلك ممارسة �شاطها االقتصادي وضمنت مصا�ح رعاياها وأمن سف��ا 



 
14 

�شاط ادر��ا عامل من عوامل تراجع أن �انت مبة  �عد ملنطقهذه ا ��  ا�ومالح�

 القرصنة �� البحر املتوسط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاهدة السلم والصداقة املغر�ية األمر�كية  

 السياق التار��� للمعاهدة السلم والصداقة املغر�ية األمر�كية -1

كية  ت األمر�ا ستعمر استفادت العالقات املغر�ية األمر�كية ُ�عيد استقالل امل

  -1757محمد بن عبد هللا ( ح الذي م�� عصر السلطان سيدي اخ االنفتانمن م

)،  وهو انفتاح  بدت معاملھ وا�حة من خالل سعيھ ا�حثيث إ�� ر�ط عالقات 1790

دبلوماسية مع الدول ال�ي لھ معها مصا�ح تجار�ة من شأ��ا تمك�ن اقتصاد البالد من 

سماعيل. وقد ش�لت  ة املو�� إ اھ عقب وفلذي  عرفا ر�ود استعادة انتعاشھ �عد ال

فتاح،  بامتدادا��ا املرتبطة ِبُحر�ة املالحة والتجارة أو ا�حد من أعمال سياسة االن

القرصنة أو تخليص أسرى املسلم�ن أو التوسط لتحر�ر األسرى النصارى، السياق 

��  والصداقة السلمالعام الذي أحاط بتوقيع املغرب والواليات املتحدة معاهدة 

 الواليات املتحدة. وقعها بلد إسالمي وعر�ي مع  � من نوعها�األو 
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سلك السلطان املغر�ي دبلوماسية �شيطة وذكية قوامها ا�حد من �شاط  

القرصنة والس�� إ�� افت�اك األسرى سواء املسلم�ن أو األور�ي�ن حيث قام غ�� ما مرة 

د، وتفعيال � هذا الصد�ا ليبيا ر أو باشئا�جزا بدور الوساطة ب�ن الدول األور�ية وداي 

إ�� باريس   1778ر إ�� إرسال سف��ه القائد الطاهر فنيش �� يناير لهذه السياسة باد

. و�انت الرسالة ال�ي سلمها للملك الفر��ىي  السادس عشرللقاء امللك الفر��ىي لويس 

ء األسر جا ء ع��تتضمن املشروع الذي اق��حھ السلطان املغر�ي فيما يتعلق بالقضا

 ف��ا: 

لقائد الطاهر فنيش ليت�لم �� أمر اقتضاه نظرنا خديمنا ا وجهنا لكم"

السديد معكم ومع جميع قنصوات أجناس النصارى الذين بإيالتكم من 

املصا�ح�ن معنا وغ��هم، ع�� يدكم، وهو أن �ل أس�� أس�� أيا �ان ففداؤه مسلم 

 ". رأس برأس

 

د وفد ممث�� آنذاك وجو  ة الفر�سي بالديار  يملغر�وقد صادف مقام املبعوث ا 

�كية الذين �انوا بصدد التفاوض مع الفر�سي�ن من أجل توقيع  ا�جمهور�ة األمر 

). وقد أثارت  ز�ارة السف�� املغر�ي  1778ف��اير  6معاهدة السلم والتجارة ب�ن البلدين (

لقنصل ا قدير لفر�سا �� ذلك الوقت بالذات ش�وك الدوائر اإلنجل��ية، ففي ت 

إ�� ذلك  ]  [ الطاهر فنيش إن مهمة ز�ارة ذلك القائد"   Charles Logieنجل��ي اإل 

�� التفاوض من أجل معاهدة  سلم مع  أولئك الوكالء [ قصر فرساي]  البالط

 ].  John Adams, Benjamin Franklin , Thomas Jefferson[ إشارة إ��  املتمردين

السلطان  ر�ية، فإن و لدول األ ھ تجاه ا بتم�� ورغم ا�حذر واالح��از الذي 

بأهمية ا�حفاظ ع�� عالقات الود والسلم مع الدول األور�ية ملا املغر�ي، قناعة منھ 

لذاك من ا�ع�اسات إيجابية ع�� تجارة واقتصاد البالد، سلك سياسة خارجية ذكية  

�اتت �شهدها و  لدو��تجاه األمم األور�ية تنم عن و�� أكيد باملتغ��ات ال�ي بدأ املناخ ا 
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ة املتوسطية وهو ما ع�� عنھ عبد الرحمن  ع�� مواز�ن القوى �� املنطق �ا��ا تظهر �تأث

بن ز�دان �� " العالئق السياسية للدولة العلو�ة"  باختصار  ال يخلو  من داللة حيث 

 قال: 

أما عالئقھ مع دول اورو�ا فقد �ان ارتبط معها بمعاهدات وراسلها بكتب " 

 الت فوق البحار ولعب ع�� ثبجإذ ذاك جو  ةاملغر�ي ان للسفن�ات. و وسفار 

األطلنطي�ي واألبيض املتوسط. تخ��ى تلك الدول عواقبھ وتود تحاش��ا واجتنا��ا، 

ف�انت تخطب وده و�س�� �� مهادنتھ ومساملتھ وتطلب مساعدتھ لها ع�� ما �ان 

 دات، كيف��ا السااترون يقع �� �عضها من الوقائع واملظاهر العدائية... وكذلك 

لعصر املحمدي، وكيف ارتبط فيھ ة العالئق السياسية �� هذا اا�سعت دائر 

املغرب بالدول العظمى �� ذلك العهد بمعاهدات واتفاقات، �ان من نتائجها 

�سهيل سبل التجارة للواردين من ابناء تلك الدول وتمك�ن املغرب من جلب ما 

 . "�ها�ية وغيحتاج  إليھ من  املوارد ا�حر�

 

با�حرب الدائرة ب�ن الواليات ملغر�ي �ان ع�� علم ا السلطان  وال شك أن

املتحدة وإنجل��ا بفضل ما �ان يتوصل بھ من أخبار �ان �اتبھ وم��جمھ ذي األصول 

�ستق��ا من ا�جرائد اإلسبانية ال�ي �انت يتوصل ��ا ��  Samuel Sumbelال��ودية 

اقعا سياسيا من  األمر��ي و  إلنجل��ي الصراع ا  أض�� مراكش. فرغم �عده ا�جغرا��،

�� منطقة حوض البحر املتوسط، وقد تفاعل املغرب مع هذا  الصعب تجاهلھ

املستجد بذ�اء وحنكة. عندما أعلنت السلطات اإلنجل��ية إصدار جوازات مرور 

جديدة لسف��ا �� البحر األبيض املتوسط، أصبحت السفن األمر�كية عرضة ل�جمات  

�� أكتو�ر   The Sukey�� السفينة األمر�كية اء القبض عقحادثة إلة. ف�ان نلقراصا 

مواتية بالنسبة   وإرسالها إ�� طنجة بحجة عدم امتالكها جواز مرور فرصة 1777

للسلطان املغر�ي للتأكيد ع�� انتصاره ملبدإ حر�ة التجارة ورغبتھ �� إقامة عالقات 
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لسفينة  الق سراح ا طوامره إل ث أصدر ا يتية حصداقة مع هذه الدولة األمر�كية الف

إ�� إصدار  1777دجن��  20ا التوجھ، بادر  من مكناس ��  وطاقمها. وتأكيدا لهذ

منشور يأذن فيھ لعدد من الدول بما ف��ا أمر��ا من ممارسة �شاطها التجاري مع 

املغرب، وهو ما اعت�� آنذاك بمثابة اع��اف ضم�ي �سيادة الواليات املتحدة 

ر إ�� ممث�� الدول دي و�بست�� بلونت هذا املنشو نصل الهولنقد حمل اللها. وقالواستق

 األور�ية �� طنجة.  

صرح السلطان املغر�ي مجددا للتجار وقناصلة الدول  1778و�� ف��اير 

األورو�ية بطنجة وسال والصو�رة، بأنھ يأذن ل�ل السفن ا�حاملة للعلم األمر��ي  

يث أ��ا ستحظى بنفس  ا تحتاجھ حملل��ود بملغر�ية ا وا�ئ الدخول ِبُحر�ة إ�� امل

والتقدير الذي تحظى بھ األمم األخرى ال�ي تر�طها باملغرب عالقات سلم.   االهتمام

وأمام غياب رد فعل املسؤول�ن األمر�كي�ن، وجھ �� السنة املوالية دعوة جديدة ع�� 

Stéphane Caillé ،د قام �عد بق لھ أنسوقد  أحد التجار الفر�سي�ن املقيم�ن �سال 

�ية، فاتصل هذا األخ�� بمبعو�ي الواليات  ات ب�ن املغرب والدول األورو من الوساط

املتحدة املقيم�ن بالعاصمة الفر�سية. وع�� إثر ذلك راسل بنجام�ن فران�ل�ن 

ال�و�غرس األمر��ي �شأن الرسالة املغر�ية واستغراب السلطان املغر�ي من عدم 

لهم السلطان املغر�ي وعدم  ال�ي وجهها ع الدعوةر�كي�ن ممن األ تجاوب املسؤول�

قديم شكرهم لھ ل�ون املغرب أول بلد إسالمي �ع��ف باستقالل بلدهم. وردا ع�� ت

املبادرة املغر�ية �لف ال�و�غرس مبعوثيھ إبالغ السلطان املغر�ي رغبة الواليات  

عيلها فلم يتم توغ��ها  تبادرا املتحدة األكيدة للتفاوض مع املغرب. غ�� أن هذه امل

ة، واملشا�ل املرتبطة بصعو�ة التواصل ب�ن أرض الواقع �سبب ُ�عد املسافع�� 

ا�جانب�ن، فضال  عن �ون الواليات املتحدة �انت �� طور الت�ون وال زالت البالد 

تفتقد لالستقرار.  كما أن مسؤول��ا أصروا ع�� إسناد مهام التفاوض ال�ي ��م 

 �هم. ي�ن دون غ�كن�ن أمر�ية ملواطكألمر�املصا�ح ا 
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ورغم املبادرة ال�ي قام ��ا ال�ونجرس بتفو�ضھ صالحيات االضطالع  

إ�� ال�جنة امل�ونة   1784وإبرام اتفاقيات مع بلدان "ساحل ال��بر" سنة   باملفاوضات

، فإن  تجاوب ا�جانب  Thomas Jeffersonو  Benjamin Franklinو John Adamsمن 

سفن �ل ملموس إال �عد أن بدأت اللم يتم �ش ةاملغر�ي الدعوات ع��ي ماألمر 

��   Mariaو   Betsyاألمر�كية تتعرض للقرصنة حيث وقعت السفينتان األمر�كيتان

قبضة القراصنة، األو�� تم حجزها من طرف املغار�ة، والثانية من طرف ا�جزائر��ن 

��  إ التوصل  واقب عدمعن من ، وهو ما جعل التجار األمر�كي�ن يتخوفو 1785سنة 

(  Lamb John يا، بل إن  �عض التجار مثل  عاهدة سلم مع دول شمال إفر�قتوقيع م

و�عد لقائھ  1786سي�ون المب املبعوث الذي أرسلتھ ال�جنة إ�� ا�جزائر �� أبر�ل 

للداي ا�جزائري �� ثالث مناسبات فشلت املفاوضات �سبب املطالب املالية  املرتفعة  

 بذلك �ش�ل تطو��.  ا الشأن و�ق��ح القيام�و�غرس ��ذس��اسل ال) المب  ارفضه ال�ي

ع�ن ال�و�غرس مبعوث�ن للتفاوض مع دول " ساحل ال��بر" وقد  1785�� ف��اير 

  ) 1793 -1728(توماس ب��ك��  Thomas Barkley اضطلع بمهمة التفاوض مع املغرب 

صبح منذ أ )، 1787 -1781ا (سبفر� أحد تجار مدينة فيالديلفيا، أول قنصل أمر��ي

حينما خلف هذا األخ�� الوز�ر السابق بنجام�ن  مساعدا لتوماس جفرسون 1785ة سن

اق��ح جفرسون بموافقة من جون أدامز  1785فران�ل�ن �� باريس. �� ��اية سنة 

الوز�ر األمر��ي بلندن، توماس بارك�� للتوجھ إ�� املغرب لتسليم رسالة إ�� السلطان 

حموال��ا، ثم ضمن سالمة السفن األمر�كية و اقة وسلم تدتفاقية صوإبرام ا  غر�ي،امل

جمع ما أمكن من معلومات عن هذا البلد. �� طر�قھ إ�� املغرب �عد أن زوده 

الفر�سيون بمعلومات غز�رة عن املغرب ونصائح تفيده أثناء التفاوض، عرج املبعوث 

ھ لذي �عث معا الثالث  ي �ارلوس�إلسبا األمر��ي ع�� إسبانيا حيث التقى بامللك ا 

لسلطان املغر�ي، ومن قادس انتقل بارك�� إ�� طنجة   برسالة تو�ىي بھ خ��ا لدى ا 
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حيث التقى بالطاهر فنيش الذي نقل خ�� ز�ارتھ وفحواها إ�� السلطان الذي أذن لھ 

 .  1786بالقدوم إ�� مراكش ال�ي وصلها �� يونيو 

�� ثالث  لتقاء بھ الي و�عد ا ن املغر�االسلطحظي  بارك�� باستقبال من قبل 

ن إ�� توقيع معاهدة الصداقة والسلم  املعروفة تحت عنوان مناسبات توصل الطرفا

). �عد توقيع  1786يونيو  28(  1200"معاهدة مراكش " �� فاتح رمضان من عام 

انية  املعاهدة أرسل السلطان املغر�ي رسالت�ن األو�� �عث ��ا للملك اإلسبا�ي والث

األمنية وحر�ة  رج واشنطن تؤكد ع�� الضماناتألمر��ي جو ا الرئيس  وجهة إ��م

 املالحة ال�ي يتعهد املغرب ��ا تجاه السفن والتجار األمر�كي�ن �� املرا�� املغر�ية: 

"إ�� كب�� االصطادوس املار�انوس ال��ز�ضنت، السالم ع�� من اتبع الهدى، 

يا عظيم اصبان بك وكتاب�يده كتاو رك�� أما �عد فقد وصلنا �اتبك طوماس با

ا ما ف��ما من طلبكم الص�ح معنا مثل أجناس النصاري �ارلوس، فقرأناهما  وعرفن

املصا�ح�ن معنا، فقد قبلنا ذلك وجعلنا بيننا و�ينكم الص�ح واملهادنة برا و�حرا 

ا ع�� الشروط ال�ي طلبتم منا فقبلناها وأثبتناها لكم ��  الدف�� ووضعنا عل��

وتجاركم ال�ي  ا الذيم بمراسينا أن مراكبكمجميع خدامن ف وأمرنانا الشر�عطا�

ترد ملراسينا يفعلون معهم ما يفعلون مع االصبنيول واملرسة ال�ي أ�جبتكم من 

مراسينا من تطوان إ�� وادي نون يدخلون إل��ا مراكبكم و�رسون ف��ا ع�� األمن 

عظيم   ا�ذا أجبنوجهون، �تهم و�واألمان و�بيعون ويش��ون  و�قضون أغراض

تب لنا ع�� شأنكم ونحن معكم ع�� املهادنة نية �ارلوس ع�� كتابھ الذي ك اصبا

والص�ح التام�ن  والسالم، صدر األمر ��ذا �� أول رمضان املبارك  عام مائت�ن 

 وألف"

 

 1786مراكش يونيو  معاهدة الصداقة والسلم املغر�ية األمر�كية، - 2

من يونيو   28لسلم و��  الصداقة وا اتفاقية ع املغرب قو  1786يونيو  23�� 

املبعوث األمر��ي توماس بارك�� بنص املعاهدة وتم تتميمها �عدد من البنود  توصل 
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يوليوز   18واملالحق �عد عرضها ع�� الوز�ر�ن جفرسون �� باريس وآدامز �� لندن و�� 

بندا  25ملعاهدة ا ضمنت صادق ال�و�غرس األمر��ي ع�� مضمون املعاهدة. ت 1787

�حرب والضمانات املمنوحة للرعايا  ش�ل الفت ع�� قضايا السلم وا مكن ركزت � ي

 محاور أساسية:  5األمر�كي�ن عموما يمكن تقسيم املعاهدة إ�� 

-11-5-3-2_ السلم وا�حرب وما يرتبط ��ما من مشا�ل تخص األسرى ( بند

ان  سرى، وضمسراح األ  قبإطال ،ونصت ع�� مجموعة من اإلجراءات املتعلقة  )13

�ا �� حالة اندالع حرب ب�ن الدولت�ن او��ن  السفن وحمول��ا ومن ع�� مت� وسالمة

إحداهما وطرف ثالث، فضال عن حياد  املغرب �� حال دخول الواليات املتحدة �� 

 حرب مع طرف  او أطراف أخرى.

 ة حماي نصت ع�� ) 19-12 -10-9-8-47 -_ املالحة وسالمة السفن (بند 

ديم النجدة واإلغاثة �� واقمها فضال عن االل��ام بتق�ا ّوأمن طان سالم�السفن ضم

 حال �عرضها ملكروه 

) نجحت الواليات املتحدة بموجب 18-17-15-14التجارة واملبادالت (بند _ 

 la nation la plusهذه البنود �� ان��اع امتياز التمتع بوضع الدولة األْو�� بالرعاية،

favorisée   

 

) والضمانات ال�ي يحظون �� 21-20-16-14-6م��م (�كي�ن وسال ر يا األم_ الرعا

 حالة تقاض��م أمام القضاء املخز�ي. 

ع�� غرار الدول األخرى، أصبح للواليات ) 24-23-22_ التمثيل الدبلوما�ىي (

املتحدة بموجب هذه البنود ا�حق �� فتح قنصليات  حيث يتمتع الدبلوماسيون  

رى فضال عن وماسييي الدول األجنبية األخ�ي لدى دبليازات النفس االمتبكيون األمر�

 اختصاصات ��م القضاء.  
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الواقع إن نجاح البلدين �� إبرام هذه املعاهدة التار�خية �عد إنجازا دبلوماسيا 

ع�� جانب كب�� من األهمية بالنظر إ�� السياق الدو�� الذي ا�عقدت فيھ. فقد نجح  

عتباره وحر�ة التجارة وهو ما يمكن ا االنفتاح  ائمة ع��ياستھ القسفعيل املغرب �� ت

ا��جاما مع أحد املبادئ ال�ي �انت تدعو إل��ا الواليات املتحدة لنسف االحت�ار 

التجاري الذي �انت الدول الك��ى تتمسك بھ، كما نجح أيضا �� تجنب االنخراط �� 

األور�ية  خية للدول ت التار�م العالقاغ�ا ور الصراع الدائر ب�ن الدول األور�ية. من جه�

جمهور�ة األمر�كية الفتية بتوقيعها ع�� هذه املعاهدة �� اإلفالت مع املغرب، نجحت ا�

من التضييق الذي �انت بر�طانيا تمارسھ ضد مصا�حها. و�فضل هذه املعاهدة، 

��  حيو�ةأصبحت الواليات املتحدة تملك سندا قو�ا يخولها الدفاع عن مصا�حها ا�

لقانو�ي الذي ستتأسس ع�� فضال عن �و��ا �ش�ل اإلطار ا العالم. و  نطقة منهذه امل

ضو��ا العالقات املغر�ية األمر�كية، ساعدت بنود معاهدة مراكش ا�خمسة والعشر�ن  

القادة األمر�كي�ن �� بلورة ا�خطوط الك��ى املحددة للسياسة األمر�كية ليس تجاه  

ن �عض القادة ام. وقد �اة �ش�ل عاملتوسطي  ةملنطقاملغرب فحسب بل تجاه ا 

سهم ال��اغما�ي مثل جون أدامز ع�� و�� كب�� بأهمية الرهان ع�� األمر�كيون بحد

خطوة تطبيع عالقات بالده  مع املغرب، ألن هذه املبادرة من شأ��ا أن ت�ون مفتاحا  

دائمة  ع اتفاقيةيم توقإذا تلعقد اتفاقيات مماثلة مع با�� دول إفر�قيا الشمالية. و" 

س��داد حظوة ،  -يقول آدامز �� إحدى مراسالتھ لل�و�غرس - ل ع هذه الدو م

الواليات املتحدة �� العالم بأكملھ، وستتوسع تجارتنا ومالحتنا وصيدنا البحري 

ليشمل �ل حوض البحر األبيض املتوسط بما �� ذلك اسبانيا وال���غال وفر�سا 

 ."ا�حاجيات نا �لو�ر�طانيا، وستغطي أر�اح

مع املغرب ضمنت الواليات األمر�كية  الصداقة والسلم  اهدةعها معبتوقي 

سالمة سف��ا التجار�ة ورعاياها من أخطار القرصنة وخطر الوقوع �� األسر، كما  

ضمنت ملنتجا��ا إم�انية الوصول إ�� مختلف املناطق املتوسطية. ومقارنة مع ال�لفة 
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املتحدة فيما �عد مع با�� الواليات  سيتوقعهادات ال�ي هاملعاالباهظة ال�ي تم��ت ��ا 

ل الشمال اإلفر�قي، لم تتعد املعاهدة املغر�ية األمر�كية بضعة هدايا وقيمة دو 

معقولة من الدوالرات لم ترهق م��انية الدولة الفتية، بل أك�� من ذلك فقد شد 

م يطالب سنو�ة، فل تاواتالسلطان املغر�ي عن القاعدة املعمول واملتعلقة بفرض إ 

ك يمكن القول أن املعاهدة �انت صفقة  مر��ي بدفع إتاوة سنو�ة، لذلا�جانب األ 

 ناجحة بالنسبة للمسؤول�ن األمر�كي�ن. 

 معاهدات الصداقة والسلم ب�ن الواليات املتحدة األمر�كية ودول "ساحل ال��بر"

 الر أمر��ي دو  أتاوة سنو�ة/ ي��مر ا �لفة املعاهدة/دوالر  تار�خ توقيع املعاهدة الدولة 

  5000 1786يونيو  28 املغرب

 216000 642000 1795سبتم��  5 ا�جزائر

  56000 1796نون��  4 طرابلس

  107000 1797غشت   28 تو�س

 

إن الواليات املتحدة، ورغم قلة خ����ا، أبانت عن مهارة فائقة �� إدارة 

ملصا�ح ال�ي ��م ا نب اج مختلف ا�جوا در إ  هاالتفاوض مع املغرب �ش�ل أتاح ملمثل

يتعلق بضمان أمن وسالمة السفن واألمر�كية وإيجاد منافذ الوطنية خاصة ما �ان 

جديدة لتجارة والتجار األمر�كي�ن وهو ما أشار إليھ املبعوث األمر��ي توماس بارك�� �� 

 تقر�ره :

غرب، املل فضإن تجارتنا �� البحر األبيض املتوسط ستكون �� مأمن ب" 

أو حرب مع بلد آخر، ح�ى �� حالة دخولنا �� صراع ل موانئھ و تدخفسفننا س

فسيكون بإم�اننا إيصال ا�حبوب والبضائع إ�� املغرب وإسبانيا وال���غال 

وإيطاليا. وعندما تتوقف املالحة عندنا �سبب فصل الشتاء، ستتمكن سفننا من 

 " هندالع وماالتجار مع بلدان شمال إفر�قيا وسور�نام 
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، 1836ال�ي تم تجيدها �� و   1786عاهدة مراكش" ل، ش�لت "ملقو مختصر ا 

منطلقا للعالقات الدبلوماسية ب�ن الواليات املتحدة واملغرب ف�انت بذلك أول 

معاهدة توقعها الواليات املتحدة مع دولة إسالمية وعر�ية وإفر�قية. وقد  ظلت   

ملغرب وهو ما قا��ا مع ا عال�ستند إليھ �� ت ياال تجسد اإلطار القانو�ي الذي ظلت الو 

ا�حها �� املغرب إزاء الدول االور�ية ح�ى حينما تحول املغرب إ�� �ان ضمن لها مص

 منطقة حماية فر�سية.  
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 ا�حضور االمر��ي باملغرب طنجة نموذجا 

نجاز أهم إ  إ�� جانب ضمان حر�ة املالحة لسف��ا وأمن وسالمة رعاياها، يتمثل

معاهدة مراكش" �� إقناع ا�جانب "األمر�كية بتوقيعها  ات املتحدةلواليا ققتھ ح

املغر�ي بالتنصيص الصر�ح �� البند الثالث والعشر�ن من املعاهدة ع�� أن قناصل 

الواليات املتحدة سوف يقيمون �� أي ميناء من موا�ئ البالد يرغبون فيھ، و�حظون  

ا الدول األخرى... بفضل  ي تتمتع ��ت ال�ا متياز فس اال فيھ بنفيھ باالح��ام و�تمتعون 

التعهد أصبحت الدبلوماسية األمر�كية تمتلك هامشا مر�حا �� تحر�ا��ا �سمح هذا 

لها بمخاطبة املسئول�ن املغار�ة مباشرة دون حاجة إ�� الوساطات األور�ية. وفضال عن  

ها  سمح ل�غرب مر باملور مستذلك، منحها هذا االمتياز إم�انية الس�� لت�جيل حض

ول األور�ية أو بالتنسيق معها خصوصا �عد أن عن مصا�حها ا�حيو�ة إزاء الدالدفاع 

ازدادت حدة التنافس والصراع ب�ن هذه الدول و�دأت طموحا��ا االستعمار�ة تت�ح  

 �ش�ل ملموس منذ احتالل ا�جزائر.

ل  ص�ن قن�� �عير�كية وقد تمثلت أو�� اإلجراءات ال�ي اتخذ��ا السلطات األم

كما هو ا�حال بالنسبة لبا�� الدول ألمر��ي فوق ال��اب املغر�ي ل ا�جانب ا يمث

طالب الرئيس األمر��ي ا�جديد جورج واشنطن بضرورة   1795األورو�ية. �� مارس 

توف�� مصادر تمو�ل إقامة تمثيلية قارة للواليات املتحدة األمر�كية باملغرب وهو ما تأ�ى 

� جبل طارق أول قنصل ألمر��ي �القنصل ا   James Simpsonع�ن حيث 1797لھ �� 

أمر��ي مقيم بطنجة. والواقع إن املهام األساسية ال�ي أنيطت بقناصل الواليات  

املتحدة تت�خص �� السهر ع�� ا�حفاظ ع�� عالقات السلم وع�� املصا�ح التجار�ة  

ناصل ء القة هؤالفاعلي ت جعلتاألمر�كية �� هذه املنطقة، لكن العديد من اإلكراها

األورو�ي�ن. ونذكر من هذه اإلكراهات ع�� سبيل  باملحدودية مقارنة بنظرا��م تتسم 

 املثال ال ا�حصر
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_حرصهم ع�� االل��ام بتعليمات ال�ونجرس القاضية �عدم التدخل �� 

الشؤون الداخلية  للدول تماشيا مع " مبدأ مونرو" وهو ما �ان يقلص من حر�ة  

األمر بحماية   وز هذا االل��ام حينما يتعلقان يتم تجاذلك � ورغم د��م. ادرة لاملب

املصا�ح ا�حيو�ة األمر�كية لكن با�حذر الالزم الذي يحفظ لهم موقفا متوازنا إزاء 

 الدول األورو�ية خاصة م��ا املتنافسة حول املغرب. 

مع  قارنة_ قصر املدة ال�ي �ان هؤالء القناصل يقضو��ا �� مناص��م بامل

مثال �عاقب �� هذا  1873�� إ  1795ل الف��ة املمتدة ب�ن �ي�ن، فخالاألور  قناصلال

 James Simpson قنصال �انت أطول مدة �� ال�ي قضاها القنصل   13املنصب 

)  �� الوقت الذي اكتفت فيھ إنجل��ا خالل نفس املدة بتعي�ن قنصل�ن  1797-1820(

سنة �� هذا   41ي ق�ىى � الذ�األخ ي، هذا وند هافقط هما إدوارد وابنھ جون دروم

طول مدة اإلقامة  للقناصل األورو�ي�ن إم�انية ��ج عالقات   املنصب. وقد أتاح

معقدة داخل دواليب اإلدارة املخزنية واكتسا��م دراية �افية بمواز�ن القوة داخلها 

ة وهو ة عاليوسمحت املعلومات ال�ي جمعوها عن البالد بخدمة مصا�ح بالدهم بكفاء

 . يات املتحدة �� غالب األوقاتناصل الوال قده قتما اف

_ ضعف اإلم�انيات والتحف��ات املادية من قبيل التعو�ضات الهز�لة، فقد ع�� 

القناصل االمر�كيون ملسئول��م  �� العديد من املراسالت عن امتعاضهم من ظروف 

سلطان ها الم�ي قددار الأن ال عيشهم بطنجة ووضاعة إقاما��م ��ا. وتجدر اإلشارة إ��

جون مولل�ي بطنجة  �عد أول  John Mullownyي ي سليمان هبة للسف�� األمر��موال 

عقار تمتلكھ البعثة الدبلوماسية األمر�كية خارج األرا�ىي األمر�كية. يذكر ذ. عبد 

-1792الهادي التازي �� هذا الصدد الرسالة ال�ي �عث ��ا السلطان املو�� سليمان (

كراء من القنصل األمر��ي جون  تأخذوا أي نأمركم أال ة  " ج�� طنعاملھ ) ل1822

مولل�ي من أجل الدار ال�ي �سك��ا وال�ي يمكن أن يتصرف ف��ا كما لو �انت لھ، 

 ". ففي استطاعتھ ان يقوم بإصالحها ع�� أن يكون من مالھ ا�خاص
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حدة تت امل لواليا�سمح ل _ املناورات األورو�ية ال�ي سعت إ�� إفشال أية محاولة 

�� املنطقة املتوسطية خصوصا �عد  من شأنھ خ�خلة مواز�ن القوة ت�جيل حضور ب

  .Leib  James Rأرسل القنصل األمر��ي  1836احتالل فر�سا ل�جزائر. خالل صيف 

إ�� مكناس  Peter Boyon  وامل��جم  John Mullowny ) القائم باألعمال 1833-1838(

الصداقة والسلم ال�ي  ديد معاهدةجل تجأ ن من الرحمان عبد للتفاوض مع السلطا

وضوع اتفاق ب�ن السلطان املغر�ي  والقنصل األمر��ي عندما زار هذا األخ�� �انت م

. و�بدو أن Samuel J. Carrأية سنة �عيينھ �� هذا املنصب خلفا   1833فاس �� سنة 

� ناس �ك�� م ي وقعتلم ال�نجاح املبعوث األمر��ي �� تجديد معاهدة الصداقة والس

�عث القنصل   1836ف��اير  17، لم يحظ باملباركة باريس ولندن.ففي 1836 شتن��  16

برسالة  Palmerstonإ�� وز�ر ا�حرب واملستعمرات  ال��يطا�ي إدوارد دروموند هاي 

سر�ة مفادها أن األمر�كي�ن سيعون  �� مفاوضا��م مع املغرب إ�� امتالك مركز ع�� 

قد �ان هذا ز�رة  لي�� والقصر الصغ��. و ق األمر بجو�تعل غر�يسطي املاملتو  الساحل

السف�� ال��يطا�ي �� باريس  Granvilleاملوضوع �� صلب املحادثات ال�ي دارت ب�ن 

و�شأن ضرورة �شأ��ا    Palmerstonوقد تم إبالغ  Thiersووز�ر ا�خارجية الفر��ىي 

من   يمثلھ ذلك ه ملاااالتج� هذا جهود �تنسيق جهود البلدين من أجل إفشال أي 

سفن  حر�ية إ�� طنجة تحت  4نت مبادرة فر�سا إ�� إرسال ��ديد ملصا�حهما. وقد �ا

ذريعة االحتجاج ع�� دعم السلطان املغر�ي لألم�� عبد القادر ا�جزائري بمثابة �عب��  

ا ش�ل صر�ح ع�� رفض فر�سا ومعها انجل��ا ألي حضور أمر��ي �� املنطقة وهو م

مايو  يخ��ه ف��ا بفشل  14ي لوز�ر املستعمرات �� ي �ع��ا هاة ال�لالرسامضمون 

املحاوالت األمر�كية وهو فشل �عزى حسب �عض املصادر إ�� مطالبة السلطان املغر�ي 

بحمايتھ من أي تدخل من جانب الدول األورو�ية األمر الذي لم تكن الواليات املتحدة  

 يھ. قادرة ع�� االستجابة إل
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� مصا�حها ق ال��اب املغر�ي، وحفاظا ع�ور فع�� فو يق حضق�ة تحام صعو أم

ا�حيو�ة باملغرب و�املنطقة املتوسطية ك�ّل، س�� املسئولون االمر�كيون جاهدين إ�� 

��جيل حضور بالدهم �ش�ل يجن��م املواجهة مع الدول األور�ية و�ضمن لهم 

يح  نرو مما يتدأ مو بم�ن م�� مضاعل��ا اال��جام قدر اإلم�ان مع التوجهات املنصوص 

مصا�ح بالدهم وذلك باالنخراط إ�� جانب الدول األورو�ية لهم ال محالة ا�حفاظ ع�� 

�� مختلف القضايا ال�ي تمس املغرب مثل املجلس الص�� أو �سي�� منارة رأس أشقار 

"Cap Spartelعلقة  ا املت" أو املعاهدات الدولية ال�ي تم تنظيمها للتداول �� القضاي

وقد �انت مدينة طنجة مجال  د أو مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء.مؤتمر مدر� مثل  باملغر ب

تحرك الدبلوماسية األمر�كية بامتياز باألخص �عدما أصبحت مقرا "لدار النيابة"  

 ومركز إقامة قناصل الدول األورو�ية وسفرا��ا و�عثا��ا الدبلوماسية. 

أشقار"   "منارة رأسسي�� �ة �� ملشاركع�� ا  لم يكن حرص املسئول�ن األمر�كي�ن

صر�حة �� ��جيل حضورهم �� مدينة صارت تكتسب طا�عها �عكس فقط رغب��م ال

الدو�� ويسهل ف��ا التنسيق ب�ن ممث�� الدول ومبعوث��ا التخاذ القرارات، بل أيضا ألن 

ز  بامتيا املدينة بحكم موقعها املطل ع�� الواجهت�ن املتوسطية واألطلسية مر�حة 

ض املتوسط، وتحقيق ملال�� داخل حوض البحر األبي� النشاط ا يوي �حدور  للعب

حضور مب�ي ع�� أسس قانونية �� هذه املدينة سيعمل ال محالة ع�� تكريس ذلك  

و�ضمن �ش�ل أفضل رعاية املصا�ح التجار�ة األمر�كية �� هذه املنطقة ال�ي يحتدم  

قنصل االمر��ي  ع�� عنھ الا ما ذلعل هنيا. و واسبا حولها التنافس ب�ن فر�سا و�ر�طانيا

إنھ ملن األهمية بم�ان أن نكون أصدقاء ولم ال حلفاء �حكومة لها مفاتيح بقولھ " 

 ". الدخول إ�� حوض البحر املتوسط

لم تكن القرصنة وحدها ما ��دد السفن ال�ي �انت ت�ج حوض البحر 

نحدرا��ا ها ومستضاريوعورة نظرا لاملتوسط، فاملناطق الساحلية املحيطة بطنجة و 

فها املنطقة فضال عن غياب مال�� طبيعية للسفن  ي �عر التيارات البحر�ة القو�ة ال�و 
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�ل ذلك �ان  يجعل املالحة ليال �� هذه املناطق محفوفة باملخاطر إذ تتعرض السفن 

إ��  لبدايةالعابرة �� هذه املياه  ليال  ل�حوادث والغرق. وقد انتبھ األمر�كيون منذ ا 

  Mullownyمر��ي ل األ عبور السفن حيث اق��ح القنص شروط سالمةأم�ن تهمية أ 

ع�� السلطان موالي سليمان بناء منار برأس سبارطيل لتوجيھ السفن وتمكي��ا من  

أثارت الواليات ل�حديث موضوع  1849ولوج ميناء طنجة �� ظروف آمنة. و�� سنة 

ركة السفن  مان حضمتھ لمن ح�و مر��ي املنارة من جديد وطالب القنصل اال 

ينة حر�ية القيام بأن تجوب السواحل املغر�ية يف سف األمر�كية �� هذا املضيق ت�ل

�ش�ل دائم ع�� طول املنطقة املمتدة ب�ن الرأس األبيض(قرب ا�جديدة) ورأس 

مالباطا ل�ي تتدخل �� مساعدة وإنقاد الرعايا األمر�كي�ن إذا ما �عرضوا �حادث �� 

كية صواب أمر� �عرضت لها عدد من السفن م��اوادث ال�ي ت ا�حتد أثباه. وقه امليهذ

و�� نوفم��  Calpeتحطمت السفينة ال��يطانية  1852االق��اح األمر��ي (أبر�ل سنة 

بالقرب من �اب سبارتيل).   نفس املص�� Jehu عرفت السفينة األمر�كية  1858سنة 

ء منارة سبارتيل  رأت �� بناال�ي  وحيدةولة الدة الدوالواقع أنھ لم تكن الواليات املتح

اق��ح املمثل الفر�س بطنجة بناء منارة �� رأس سبارتيل   1850فمنذ ضرورة م�حة 

بادر دروموند   Calpeلكن االق��اح ظل دون جدوى و�عد تحطم السفينة اإلنجل��ية 

�سسب هاي إ�� تذك�� ح�ومتھ بما تتعرض لھ السفن ال��يطانية من صعو�ات 

د �انت مسألة منارة  ذا وقب اإلنارة �� هذه املنطقة. هلقو�ة وغيار�ة ا حت الب لتيارا ا 

�اب سبارتيل موضوع محادثات ب�ن ممثل فر�سا والقنصل األمر��ي بطنجة وهو ما 

جعل الدبلوماسية ال��يطانيا  تتحرك لقطع الطر�ق أمام طموحات فر�سا واسبانيا،  

ة بة ا�جاللحكومة صاح أن " يمر����ه األ �ا لنظحيث أسر ممثلها �� رسالة �ع�

نيا �� تحمل أعباء بناء املنارة وذلك ملنع هذه الدول من ستنظم إ�� فر�سا وإسبا

". رغم التفرد بمهمة مثل هاتھ خاصة وأ��ا تتعلق بموقع قر�ب جدا من جبل طارق 

نفيذ  �� التالنوايا ا�حسنة ال�ي أعل��ا ممثلوا هذه الدول لم يخرج املشروع إ�� ح
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نارة وإ�� اإلشراف عل��ا، ء امل ساس إ�� من يتحمل ت�اليف بنا�عود باأل  تقنية سبابأل 

لكن  �عود أيضا و�ش�ل أعمق إ�� تخوف األطراف املعنية  من انفراد دولة ما ��ذا 

املوقع وهو ما يمثل ��ديدا ملصا�ح با�� الدول بالنظر إ�� حالة الضعف الذي أصبح 

 ما �عد. ب تطوان في�ا حر �وأكد ة إس��د هز�معل��ا املغرب �ع

ال�ي �انت  1961��  يناير   Dona Isabelل��از�لية لكن مأساة غرق الفرقاطة ا 

من الضباط املتدر��ن التا�ع�ن للبحر�ة ال��از�لية �ان سببا �افيا  250تقل ع�� مت��ا 

ءها أن بناصوصا و إلقناع السلطان املغر�ي باملوافقة ع�� بناء منارة رأس سبارتيل، خ

التجار�ة ال�ي أبرمها املغرب  فاقيةد ع��ا كما نصت ع�� ذلك االتورة ال محي�� ضر ضأ 

ثبت بالتجر�ة ّأن أنھ "  43حيث جاء فصلها  1861مع إسبانيا �� مدر�د �� نون�� 

ا�عدام اإلنارة بالشواطئ ا�جنو�ية للبحر املتوسط �عرض املالحة والتجارة ملحاذير 

ب أن �ساهم �� �� تام�ن ملك املغر  جاللة�احب اب�� لصهذا ينوخسارات، ول

 ".و يقوم بإيقاذه واملحافظة عليھ التجارة ببناء فنار �� رأس أشقار حة و املال 

 

 M. Jacquet أسندت عمليات البناء ملهندس�ن فر�سي�ن تحت إدارة املهندس 

حت وقد أ� 1864 -1861. وتم إنجازها خالل سنوات وع�� نفقة الدولة املغر�ية 

ر�ي ع�� ضمان حياد ة من السلطان املغطانية واإلسبانيسية وال��يالفر�ات �وما�ح

املنارة األمر الذي استجاب  إليھ السلطان شر�طة تحمل الدول ال�ي ��تم باملنارة 

مصار�ف العناية ��ا. و�ذلك وظلت تا�عة للمخزن غ�� أن �سي��ها تم إسناده للهيئة  

لعشر    1865مايو  31عل��ا �� وقيع التتم دولية فاقية الدبلوماسية بمقت�ىى ات

ر�طانيا وفر�سا وإسبانيا والواليات املتحدة االمر�كية وهوالندا طرف بسنوات من 

وال���غال و��جي�ا والسو�د والن�و�ج والنم�ىى باإلضافة إ�� املغرب . و�� أعقاب هذه 

ھ  صادقت م  ��ا�علن فبر�اش االتفاقية وجھ السلطان املغر�ي رسالة ا�� نائبھ محمد 

و�حبتھ شروط قوان�ن الفنار ال�ي وقع فقد وصلنا كتابك فاقية جاء ف��ا "ع�� االت

العقد عل��ا بينكم و��ن نواب االجناس وذكرت أن نظائرها حازها النواب ووجهوها 
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لسالطي��م لتطبع بطوا�عهم وطلبوا ان نطبع هذه بطا�عنا الشر�ف ونوجهها لك 

" اها بطا�عنا الشر�ف والسالما نحن طبعننا فهيديت أ��ا تحأونبق تبقى تحت يدك

 . 1284من صفر ا�خ�� عام  14�� 

تضمنت االتفاقية  سبعة فصول نصت ع�� موافقة السلطان املغر�ي ع�� 

إ�شاء منارة "�اب سبارتيل" ع�� نفقة ا�ح�ومة و�سند ادار��ا العليا وتدب�� شؤو��ا إ�� 

دة السلطان أو رفع علم لكية وسياوق املبحقس  أي مسادونما ممث�� الدول املتعاقدة 

). تتكفل الدول املوقعة ع�� االتفاقية بنفقات صيانة 1وق برجها. ( فصل ولة فأية د

فرنك) ع�� ان �ساهم املغرب بنفس القيمة   1500املنارة بواسطة مساهمة سنو�ة ( 

��  توفي باملغر�سلطان ). يتعهد ال2حاملا يتوفر ع�� أسطول حر�ي وتجاري (فصل 

ضال  عن �عهده بضمان سالمة القيم�ن ود) فزمة للمنارة (قائد وأر�عة جنحراسة الال ا�

ع�� حراس��ا واملستخدم�ن ف��ا ول �� حالة حرب و�املقابل تتعهد الدول املوقعة 

باح��ام حياد املنارة ودفع واجبات الصيانة ولو �� حالة اندالع حرب فيما  بي��ا أو مع 

دمة املنارة  �ي �خول املوقعة بتحديد إطار تنظيممثلو الد يتعهد). الث(فصل ثملغرب ا 

). تتحدد مدة 4دون إدخال أي �غي�� ع�� ذلك دون إشعار الدول األخرى (فصل 

صالحية العمل ��ذه االتفاقية  �� عشر سنوات قابلة للتجديد التلقئي �ل سنة ما لم  

وقف تنفيذ  ) يت5(فصل أشهر تة ل سحاب قب اال�� �علن إحدى الدول املوقعة ني��ا ��

�ا ع�� عدم أي �عارض بي��ا و��ن القواعد املقررة �� القوان�ن ص عل�االل��امات املنصو 

) �عد املصادقة ع�� مضمون 6الدستور�ة ألنظمة األطراف املتعاقدة (فصل 

 ). 7صل االتفاقية يتم تبادل وثائق التصديق عل��ا �� طنجة �� أقرب اآلجال. (ف

ل�جهود ال�ي   ترجمة �� توقيع هذه االتفاقية جاءن التوصل إ إذن أ  ح وا�من ال

بذل��ا دبلوماسية الدول املوقعة من أجل تجاوز املعيقات التقنية والسياسية ال�ي  

عرقلت لردح من الزمن تنفيد بناء منارة �اب سبارتيل. و�التوقيع ع�� هذه االتفاقية 

ياد املنارة �� ضمان ح يتمثل�ىي أساق هدف � تحقيت�ون هذه الدول قد نجحت �
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رب بالنظر إ�� أهمي��ا االس��اتيجية. و�النسبة للواليات املتحدة  ت ا�حو�األخص �� ف��ا 

فإن التوقيع ع�� هذه االتفاقية �عد مكسبا  ليس اقتصاديا فحسب بل ذو طبيعية  

دة املتح والياتسياسية واس��اتيجية ع�� درجة بالغة من األهمية. فقد أ�حت ال

انون ا�حق  الوجود و�� ة القالقضايا املتوسطية تملك بقو  ور�ي�ن ���ا لأل شر�

التفاوض والدفاع عن مصا�حها ليس �� املغرب بل �� املنطقة املتوسطية ك�ل. فبناء  

هذه املنارة وتطو�ق �سي��ها �سلسلة من االل��امات تضمن حيادها و�قاءها تحت 

تجار��ا داخل املجال �� توسيع  ر�كيةألمت ا لطموحام مع ا السيادة املغر�ية ين�ج 

أن ضمان حر�ة املالحة وسالم��ا �� هذا املضيق البالغ األهمية منحها  ي كمااملتوسط

منافذ بديلة يمكن اعتمادها  كبدائل إذا ما �عذر استعمال طرق وممرات سف��ا 

ر��ىي  الف�� ة السفھ رسالا�حيو�ة �� مناطق أخرى من العالم. ولعل هذا ما أشارت إلي

ح االمتيازات السياسية  ) لتوضي1899يونيو  Jules Combon  )23بواشنطن

إذا خسرت واالس��اتيجية ال�ي جن��ا الواليات املتحدة بتوقيعها ع�� هذه االتفاقية "

الواليات املتحدة االمر�كية جزر هواي وغوام ستكون تجار��ا مع الص�ن وساحل 

الطر�ق�ن اآلخر�ن  لتمو�ن ع��نقط ا�ن تأمضروري فمن الالهادي �� خطر لذلك 

. و�بقى أن إ��  الشرق األق��ى أي البحر األبيض املتوسط والرأس"ودان اللذان يق

�ش�� إ�� أن هذه االتفاقية حملت �� مضامي��ا املؤشرات األو�� لتدو�ل القضايا 

 كية مر�ها األ ية ومعاملتعلقة باملغرب كما أ��ا ش�لت بداية تنسيق ا�جهود األورو�

�ش�ل أك�� وضوح خالل مؤتمر يبدو رب واملساس �سيادتھ وهو ما سخل �� املغللتد

مدر�د ومؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء. و�ذلك ت�ون طنجة ال�ي أر�د لها ان ت�ون سدا أمام 

التسرب األجن�ي قد أ�حت بوابة لهذا التسرب ولكن بقوة القانون و�نود االتفاقيات 

 ألجنبية.  دول ا ال تلفمع مخ املغربال�ي أبرمها 
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 األمر�كية خالل القرن التاسع عشرجوانب من العالقات املغر�ية 

مما ال شك فيھ أن العالقات ب�ن املغرب والواليات املتحدة قد مرت خالل 

القرن التاسع عشر بمراحل تفاهم وصداقة تحقيقا لروح معاهدة السلم والصداقة 

ت والهدايا ب�ن ح�ام  ل املراسال مستوى تبادغت بل 1786 نةاملوقعة ب�ن البلدين س

هذه العالقات لم يكن بوسعها تجنب ف��ات التوتر والتأزم و�� ف��ات ال  ن. لكنالبلدي

يمكن فصلها عن املناخ الدو�� البالغ التعقيد الذي أ�حت عليھ منطقة حوض 

�حت  �ي أ الة �يالبحر املتوسط خالل القرن التاسع عشر و�األخص سواحلھ ا�جنو 

لضغوط دبلوماسية  من ا  �� مصر مسرحا ألش�ال متباينةبونابارت عمنذ حملة 

وعسكر�ة واقتصادية �ان للواليات املتحدة حضور من الصعب تجاهلھ  رغم 

  محدوديتھ . 

نجح املغرب والواليات املتحدة خالل السنوات األو�� من حكم السلطان موالي 

ذلك �سبب البلدين و  ف �عالقات�عص �ادتي ل�ا  سليمان �� تجاوز أو�� األزمات
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ار األمر�كي�ن يقدمونھ للمتمردين �� ا�جنوب حيث �انوا  التج الدعم الذي �ان �عض

يمدو��م بالسالح والذخ��ة ع�� مدن ا�جديدة وآسفي. وهو ما دفع املو�� سليمان إ�� 

م  ة عد يعذر ت ال��ديد �عدم تجديد معاهدة الصداقة والسلم املغر�ية األمر�كية تح 

نص ع�� ذلك. لكن �عد  ال ت لسنو�ة رغم أن بنود املعاهدةاإلتاوة ا  لم املغرب �س

القضاء ع�� حركة التمرد �� ا�جنوب واستتباب األمور لھ عادت عالقات الدولت�ن إ��  

مستواها املعهود وأبدى السلطان املغر�ي موافقتھ ع�� العمل بمقت�ىى معاهدة 

  18ئيس األمر��ي  بتار�خ �ا إ�� الر ال�ي �ع� سالة الر  لكذ ��الصداقة والسلم كما تدل ع

نحن ع�� السلم واملهادنة معكم ع�� نحو ما �ان بينكم جاء ف��ا "  1795 غشت

 ".و��ن والدنا املقدس..

لكن العالقات املغر�ية األمر�كية سرعان ما �عرضت ألزمة أك�� قوة جعلت 

دان يدخالن �� مواجهات عسكر�ة عرضت
َ
. واالحتجاز هما لألسر عاياا ور �مف�س الَبل

الدائرة ب�ن الواليات املتحدة وطرابلس أيام حكم �حرب ارتبطت هذه األزمة بمناخ ا 

الرئيس توماس جفرسون. مع بداية القرن التاسع عشر و�سبب إحساسھ بأن داي 

ا�جزائر و�اي تو�س يتمتعان بمعاملة تفضيلية من طرف الواليات املتحدة سواء من 

�ي �عاملهما ام ال�ا أو من حيث ا�حظوة واالح�� يتوصالن � دايا ال�يوالهوات تاإلا  حيث

بھ الواليات املتحدة مقارنة بالدونية ال�ي ع�� ع��ا القنصل األمر��ي با�جزائر �� حق 

باشا طرابلس باعتباره مجرد تا�ع لداي ا�جزائر، لم يقف باشا طرابلس يوسف  

�ا معاهدة �ي نصت عل���امات الااللعن  جع�ا ل�القرمنل�� عند حدود ال��ديد با

بل أعلن ا�حرب من  1796رم��ا بالده مع الواليات املتحدة �� �ي أبالصداقة والسلم ال

جديد ع�� السفن األمر�كية �� عرض مياه املتوسط  معلنا بذلك عودة �شاط 

م ل ماو القرصنة بما ي��تب عن ذلك من احتجاز للسفن وأسر للرعايا األمر�كي�ن وه

) وما 1809 -1801ون (ر�كية تحت قيادة الرئيس جفرسح�ومة األمغب فيھ ا�ن تر تك

ُعرف عنھ من تحمس الستعمال القوة ضد اإلياالت العثمانية خصوصا وأن املقار�ات 
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الدبلوماسية أظهرت محدودي��ا بل أحيانا �انت تضع الدبلوماسي�ن األمر�كي�ن �� 

شواطئ الليبية  ال محاصرة حدة إ��تت املاليالو ا  رتباد 1801مواقف مهينة. �� صيف 

بالفشل �سبب اع��اض انجل��ا ال�ي �عللت بأن حامية مالطة  هذا ا�حصار باء لكن

�عتمد ع�� ميناء طرابلس �� ال��ود بحاجيا��ا األمر الذي دفع القيادة األمر�كية إ�� 

رب ا�ح دلعتانا م رفع ا�حصار مخافة فقدان امتياز استعمال حامية جبل طارق إذا 

مدعوم�ن ببعض الدول  1802سنة داية . لكن األمر�كي�ن عادوا مع بو��ن ليبيابي��ا 

األور�ية مثل السو�د إ�� العودة إ�� حصار الشواطئ الليبية وهو ما نجم عنھ نقص 

كب�� �� ا�حبوب وعدد من موارد عيش الس�ان �� ليبيا. ومما زاد الوضع تفاقما ما 

اعات داخلية �عتمل داخل �ئة ومن صر جاعات وأو ف ومجفا منا بي�انت �عرفھ لي

 منل�� ب�ن  يوسف وحامد القرمنل��.القر  أسرة

�� هذا السياق وصلت إ�� املغرب سفارة من باشا طرابلس يطلب إمداده 

�سفينة محملة با�حبوب ملواجهة تبعات القحط وا�حصار األمر��ي كما يحثھ ع�� 

االستجابة للطلب اللي�ي  غر�ي إ�� لسلطان املدر ا د باوق. �نإعالن ا�جهاد ضد األمر�كي

�� الرسالة ال�ي وجهها لباشا طرابلس حيث تضمنت إشارات وا�حة ع�� تدل عكما 

 موافقة املغرب ع�� دعم ليبيا ذلك: 

ة، ونوا�� " 
َ
نحمدك اللهم حمدا يطلق األلسنة، و�وقظ القلوب من الِسن

��م  �شرف األمد�حابھ ما وأ  آلھ ��وع، بالصالة والسالم ع�� سيد ولد آدم

عهد تقادم. أما �عد : فهذا جواب من عبد هللا،  ئل منو�عاظم، وما جددت الرسا

املتو�ل ع�� هللا : سليمان بن محمد بن عبد هللا ا�حس�ي، أحسن هللا عقباه، 

وشملھ لطفھ ورحماه، إ�� الهمام املقدام املظفر[...]ركن الدولة العثمانية، وحامي 

را فشهرا، أم�� بوظائف ا�جهاد عاما فعاما وشهالقائم  [...]مية، ور االسال حمى الثغ

الثغر الطرابل��ي وما وااله من األقطار برا و�حرا، السد الكر�م، وا�خاقان العظيم،  

أبو �عقوب  يوسف ابن ع�� باشا[...] هذا وأن�ي لكر�م علمكم، وجميل حلمكم 

طلع علينا �حبة هذا  ثم [...] [...]راء، ائقة الغأنھ قد وصلتنا رسالتكم الر  [...]
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لذي بفرائد الفوائد مرصع، السيد ا�جليل سيدي عبد السالم الكتاب املرفع، ا

األسمر، [...] وما ذكرتم �� كتابكم من اقالع ال�حاب الغر �� هذه السنة عن ذلك  

صالة القطر، فإنا نتوسل إ�� هللا بمن �ستسقى بوجهھ الغمام، عليھ أفضل ال

[...]ثم ما أنزلتموه  لنا ولكم ما بيننا من البطاح واآل�ام،م، أن يخصب �ى السال وأز 

�ساحتنا، ورجوتم قضاءه من جانبنا، فجميع أغراضكم  ع�� وفق مرادكم أن شاء 

هللا تق��ى، وسف��كم الوافد علينا ال جرم ير��ى، وه��ات أن ندع أعانتكم أو  

وغورا، ومن  الفيح نجدا املهاِمھطعتم من نبدي �� ذلك عذرا، وال سيما وقد ق

ا، إذ ا�حر ل�حر معوان، واملومن للمومن �البنيان، ال البحار الطامية �جاجا خضر 

زالت أعالمكم منشورة، وسيوفكم ع�� أعدائكم مقصورة، وال برحتم �� هناء  

وسرور، مطمئن�ن البال �� حاضرتكم الشاهقة القصور، آمن�ن �� ظل راحتكم من 

��  جد مخلدا فيكم و�� عقبكم إ�� يوم ينفخور، وال زال هذا املاألكدار والشر 

  الصور، أم�ن، والسالم".

و�الفعل قام املغرب بمد السفارة الليبية بالسفينة املطلو�ة و�األموال وقد جاء 

هذا الدعم باسم الرابطة الدينية واالنتماء ال�ي تدفع املسلم�ن للتآزر والتعاون.  

لصداقة �ش�� إ�� أن املغرب �عت��  السادس من معاهدة ا  وفضال عن ذلك إن الفصل

لم�ن ولو من �انوا من غ�� إيالتھ، �� أمانھ وع�� ص�ح دائم معھ. وأمام رفض املس

الضباط األمر�كي�ن استجابة املغرب لدعم ليبيا أعلن املغرب ا�حرب ع�� الواليات 

ي األمر�كية األمر الذاملتحدة وأصدر  أشعاش عامل طنجة األوامر للقبض ع�� السفن 

�يت�ن م��وكة وميمونة والسفينة األمر�كية  أدى إ�� مواجهة ب�ن السفينت�ن املغر 

فيالديلفيا ال�ي �ان يقودها القبطان بين��يدج هذا األخ�� نجح �� احتجاز السفينت�ن  

ور�ابن��ا و�� إحدى السفن    Celiaاملغر�يت�ن واقتيادهما بالقوة �عد أن حرر السفينة 

 ل��ا املغار�ة.  ألمر�كية ال�ي قبض عا 

أحد قواد األسطول  حل موالي سليمان بطنجة للقاء وع�� إثر هذه األحداث

للتفاوض معھ �شأن تحر�ر السفينت�ن املغر�يت�ن. ومقابل  Prebleاألمر��ي األم��ال 
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اإلفراج ع��ما استجاب املغرب إ�� جملة من املطالب ال�ي يمكن اعتبارها بداية  

م املغرب ا�حياد ع��  بة لإلدارة األمر�كية حيث �جعها ال��ا ت جد ايجابية بالنستنازال 

دما �� حمل��ا التأديبية ضد باشا طرابلس. وتمثلت هذه التنازالت �� تجديد 
ُ
�ىي ق

ُ
امل

بدون شروط، االل��ام �عم التعرض لألمر�كي�ن ولسف��م، وعزل عامل  1786اتفاقية 

��ام ا�حياد إزاء ا�حصار األمر��ي ب�ل ما تحتاجھ ثم الطنجة، تزو�د السفن األمر�كية 

ابلس. وكما ُ�ستشف من �عض املراسالت فإن املغرب تجنب التصعيد �� هذا لطر 

إ��  1803أكتو�ر  8الصراع الغ�� مت�ا��. ففي رسالة �عث ��ا السلطان املغر�ي بتار�خ 

ودية  ثر ع��  العالقات الالقنصل املغر�ي أكد ف��ا ع�� أن هذه األحداث ال يجب أن تؤ 

الصعب ع�� املغرب أن يرفض نجدة إخوانھ ال�ي تجمع البلدين آلنھ  �ان من 

املسلم�ن اللبي�ن و�ان حري باألمر�كي�ن أن يأخذوا �ع�ن االعتبار وجود هؤالء الليبي�ن  

 �� حماية املغرب أما الرا�س الذي ساعدهم إنما قام بذلك من باب التعاطف معهم.

نجة  للمطالب األمر�كية حيث تم عزل عامل ط غرب استجابيا أن املو�بدو جل

�� هذا الصدد تضمنت الرسالة املوجهة إ�� عامل طنجة ا�جديد محمد بن عبد  

الصادق �عليمات ��م اإلشراف ع�� اإلفراج ع�� �ل املحجوزات األمر�كية وإرجاع 

ية بما تحتاج إليھ األغراض أل�حا��ا دون تضييع أو تفر�ط وتزو�د السفن األمر�ك

 بل سفرها.ق

ظه�� شر�ف   1803اكتو�ر  9باألم��ال بر�بل صدر ��  و�� أعقاب اللقاء الذي جمعھ

 عن السلطان موالي سليمان جاء فيھ:  

" ا�حمد � وص�� هللا ع�� سيدنا محمد وآلھ, ليعلم الواقف ع�� هذا املسطور 

ال ع�� ما ن جنس املار�ان ال ز الشر�ف  عن عمالنا ووالة أمرنا  ورؤساء مراكبنا أ

ة مع جانبنا العا�� با�، وراكبھ مؤمنة  بحرا و�را، �ان عليھ من الص�ح واملهادن

وتجارتة كذلك، ولم يتغ�� الص�ح بيننا و�ينھ، وما �ان أحثھ ا�حال من مراكبنا 

فأنما هو من املراكب وقع ذلك، وأما ا�جنس املذكور فهو عندنا ع�� ما �ان عليھ 

عمالنا ووالة امر ھ وع�� مراكبھ، فنامر الواقف عليھ من التوق�� واألمان عليمن 
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مراسينا بأن �عمل بمقتضاه وال يحدو عن مذهبھ، ومن خالفھ �عاقبھ أشد 

 ". 1218جمادى الثانية عام  21العقاب، صدر األمر بھ �� 

ر�ي �� وتأكيدا �خيار السلم والصداقة مع الواليات املتحدة، �عث السلطان املغ

إن ما وقع من يخ��ه ف��ا "  برسالة إ�� الرئيس األمر��ي جفرسون  1803أكتو�ر  12

وحشة ب�ن سفننا وما وقع من ترامي ب�ن رؤسا��ا �عضهم ع�� البعض اآلخر 

استد�� إصدار أمرنا إلحضار ا�جميع بمر��ى طنجة حيث تحققنا بأن هذه 

إعرابا عن د اخ��ناكم بما وقع القضية تافهة ال أهمية لها، وقد حلت املش�لة وق

، 1200، ع�� نحو ما �ان عليھ األمر  �� اتفاقية عام تأكيد الصداقة والسالم معكم

 وإن العهود ال�ي ا�عقدت ب�ن البلدين ما تزال جار�ة.." .

 

بذلك ت�ون الواليات املتحدة قد نجحت �� معا�جة أو�� أزما��ا الدبلوماسية 

يؤشر �ش�ل وا�ح ع�� اختالل مالء شروطها مما �ان مع املغرب �ش�ل سمح  لها بإ

ا�ح الواليات املتحدة وهو ما سمح لها فيما �عد بالتدخل بنجاح عسكر�ا التوازن لص

 ). 1812��  طرابلس أوال ثم �� ا�جزائر فيما �عد (

إ��  1822وعندما اعت�� السلطان موالي عبد الرحمان العرش بادر ��  دجن�� 

ألمر��ي ليجدد ال��امھ با�حفاظ ع�� مراسلة القناصل األجانب وضم��م القنصل ا 

  1836ود عمھ موالي سليمان. وقد سمح تجديد معاهدة الصداقة والسلم �� عه

من   15للواليات املتحدة بتعز�ز وجودها فوق ال��اب املغر�ي حيث منحت الفصل 

فادة من خدمات م��جم�ن وأ�خاص آخر�ن  االتفاقية التجار األمر�كي�ن ا�حق �� االست

للقنصل األمر��ي بالنظر ��  20هم ��  مزاولة مهامهم  كما سمح الفصل ليساعدو 

ا�خالقات ب�ن الرعايا األمر�كي�ن أومن هم تحت حماي��م وغ��هم و�تعهد الطرف 

املغر�ي بتقديم املساعدة الالزمة  لھ للقيام بذلك.  و�الرغم من أن مضام�ن هذه 

وا�حة ع�� االمتيازات ال�ي أض��  لفصول ذات قوة إجرائية إال أ��ا تحمل مؤشرات ا 

 ل األمر��ي ومن ورائھ الرعايا االمر�ك�ن فوق ال��اب  املغر�ي.القنص
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�عد احتالل ا�جزائر وهز�مة إ�س�� وتطاو�ن وما ترتب ع��ما من تقو�ض لهيبة   

األجنبية ولرعاياها بفضل بنود  املغرب س��داد وت��ة االمتيازات املمنوحة للدول 

اإلنجل��ية  -(االتفاقية املغر�ية/ ر املغرب لتوقيعها مع الدول األورو�يةاالتفاقيات أضط

). وقد  1863االتفاقية املغر�ية/الفر�سية  - 1861االتفاقية املغر�ية/االسبانية  -1856

ملخزن �عد أن ش�لت ا�حماية القنصلية  أحد أخطر التنازالت وأك��ها ضررا �سيادة ا 

غار�ة.  ياتھ لغ�� الرعايا األورو�ي�ن ��ود ومأصبحت امتيازا يمكن  تمديد صالح

وا�حماية القنصلية أو ا�حماية الدبلوماسية أو الفردية �ع�ي ذلك االمتياز الذي منح 

للدول األورو�ية وللواليات املتحدة وال��از�ل يخول للممثل��ا �� املغرب من وزراء 

�م من الرعايا وتجار بإضفاء حماية دولهم ع�� من هم �� خدم� مفوض�ن وقناصل

اضع�ن لسلطا��م السيا�ىي والقانو�ي ويعف��م املخزن من املغار�ة ليصبح هؤالء خ

�افة الضرائب واالل��امات املفروضة ع�� غ��هم من الرعايا. وقد أدى استفحال 

سيادة املخزن، ولم يقتصر  الظاهرة إ�� تحول والء فئة عر�ضة من الرعايا املغار�ة عن

تصادي بحكم �ون فئة جال القانو�ي بل طال كذلك املجال االقهذا التحول ع�� امل

عر�ضة من املحمي�ن ��ود ومغار�ة �انوا من الفئات الغنية و�حكم الوضع القانو�ي 

ا�جديد الذي أصبح لد��م فقدت خز�نة الدولة موارد مالية مهمة من ا�جبايات  

 والضرائب. 

يات املتحدة من امتياز ا�حماية  �� غرارا با�� الدول األورو�ية، استفادت الوال وع

لية بل واستغلتھ �ش�ل مجحف لدرجة أض�� معها قناصلها خاصة ماتيوز القنص

Mathews  ِولويس Lewis  م��مون باالر�شاء واملتاجرة �� بيع ا�حمايات لل��ود واملغار�ة

بھ بحماية اك�� من مائة ثري مغر�ي كما ا��م نائ (فقد ا��م القنصل ال��يطا�ي ماتيوز 

ء باالتجار �� وثائق ا�حمايات ال�ي �ان ماثيوز  �� الدار البيضا John Cobجون �وب  

) أ�حت القضايا املتعلقة باملحمي�ن األمر�كي�ن �� صلب العالقات يرسلها إليھ فارغة 

�غرس األمر��ي ليبدي رأيھ  ب�ن املغرب والواليات املتحدة �عرض ع�� أنظار �جان ال�و 
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استن�فت قسطا وافرا ر�كي�ن فات والش�اوى املرتبطة باملحمي�ن األمف��ا. كما أن ا�خال 

من جهود املخزن ملعا�ج��ا، بل إن التجاوزات ال�ي الزمت هذه القضية أ�حت سببا 

 �� عودة التوتر إ�� ب�ن العالقات السلطات املغر�ية واألمر�كية.  

قنصلية �انت للنظر �� مش�لة ا�حمايات ال )1880(مر مدر�د عندما ا�عقد مؤت

�اتب الدولة األمر��ي �� ا�خارجية ملمثل الواليات  Evarstالتعليمات ال�ي أصدرها 

تتضمن إيجاد أرضية تفاهم ب�ن الدول املشاركة   Lucius Fairchildاملتحدة ا�جن�ال 

�ات املؤتمر وسع��ا األكيد لتدب�� لنظام ا�حمايات، غ�� أن هيمنة فر�سا ع�� مجر 

د مخرجا ملش�ل جالنظام  كما هو، جعل املؤتمر عوض أن يلإلبقاء ع�� هذا 

ا�حمايات منحھ األسس القانونية ال�ي �ان يفتقدها قبل املؤتمر ولعل هذا ما يفسر 

موقف بالده إزاء املوقف الذي أقره السلطان �شأن  ا�حازم عن Fairchildدفاع 

ى املمثل األمر��ي عود��م إ�� املغرب بحكم أ��م أجانب. وقد ب� املجنس�ن ح�ن رفض

تضيات االتفاقية املغر�ية األمر�كية وما نصت عليھ االتفاقية  قدفاعھ انطالقا من م

املغر�ية اإلسبانية ب�ون املواطن�ن اإلسبان وضم��م املجنس�ن ليسوا ملزم�ن بتأدية  

ف وخدمة ا�جيش كما لهم ا�حق الرسوم والضرائب فضال عن إعفا��م من سائر ا 
َ
ل
ُ
ل�

من حق ومن يسا ع�� ذلك فإنھ" سماسرة ومخازنية وحماية ممتل�ا��م. وتأ�� اتخاذ س

واجب ا�حكومة الواليات املتحدة أن تحمي بصفة شاملة و�جميع الوسائل 

 ". املشروعة رعاياها املجنس�ن حيثما ُوجدوا

تحدة، رغم افتقادها للتجر�ة، بمشارك��ا �� "مؤتمر مدر�د" ت�ون الواليات امل 

ا "باملسألة املغر�ية"  قسيخ حضورها كفاعل جديد فيما سيعرف الحقد نجحت �� تر 

إ�� جانب الدول االستعمار�ة التقليدية املتنافسة حول املغرب، كما نجحت �� إثبات 

وجودها من خالل القضايا ال�ي أثارها ممثلها من قبيل الدفاع ع�� ا�حقوق املشروعة 

 ا �حر�ة الدينية فوق ال��اب املغر�ي. كملمجنس�ن و الرعايا ال��ود واملسيحي�ن باسم ا ل

أن اصطفافھ إ�� جانب املوقف األورو�ي ينم عن حس براغما�ي ناتج عن إدراك 
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ملواز�ن القوة ال�ي باتت تميل لصا�ح الدول األورو�ية �ش�ل صارخ مما �ان يؤشر ع��  

ية و ما يتطلب �� نظره الدفاع عن املصا�ح القومحتمية فقدان املغرب لسيادتھ وه

ستخدام القوة. ولعل هذا ما �ستشفھ من  ا للواليات املتحدة ولو اقت�ىى األمر 

املناورات العسكر�ة ال�ي بدأت السفن ا�حر�ية األمر�كية تقوم ��ا ع�� السواحل 

  Gabriel Hanotauxتوصل وز�ر ا�خارجية الفر��ىي 1897يوليوز  16املغر�ية. �� 

وم ��ا السفن ا�حر�ية األمر�كية  بمراسلة من طنجة بخصوص التحر�ات ال�ي تق

أن األمر�كيت�ن (الواليات  -تقول املراسلة -من املؤكدمن السواحل املغر�ية. " ببالقر 

املتحدة وال��از�ل) املمثلت�ن �� املغرب لن تجدا أد�ى حرج �� استعمال العنف... إن 

وتمتد ا�حماية ال�ي �عت��و��ا مؤسسة مالية خالصة  تصرفات مبعوث��م تدور حول 

 ..". .فوائدها من أصغر إ�� أك�� مسؤول
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 مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء والدور  األمر��ي �� املسألة املغر�ية

 

قد مثلت  ��اية القرن التاسع عشر و�داية القرن العشر�ن مما ال شك فيھ أن 

كب�� من األهمية بالنسبة لوضعية املغرب الذي أصبح  مرحلة انتقالية ع�� جانب

ور�ية. وأ�حت الطموحات سباق محموم ب�ن الدول األ  فيھ سببا �� تقاسم النفوذ

الفر�سية مكشوفة بخصوص ضمھ كآخر حلقة الستكمال مشروع اإلم��اطور�ة  

 الفر�سية بالشمال اإلفر�قي. وألجل ذلك قامت بالتسو�ات الالزمة العلنية م��ا 

ا وإسبانيا والسر�ة مع الدول ال�ي �انت �عرقل تحقيق هذا الهدف خاصة إنجل�� 

 يطاليا.  إ 

جية الفر�سية قد نجحت �� إبرام اتفاقيات ودية مع لندن  وإذا �انت ا�خار 

ومدر�د وروما ضمنت ل�ل طرف م��ا مصا�حھ �� املغرب ومناطق هيمنة بديلة سواء 

ن استثناء برل�ن من مسلسل التسو�ات جعل م��ا �� مصر أو �� ليبيا أو �� املغرب، فإ

خ�� جزءا من الصراع املغرب، فقد أصبح هذا األ الفر��ىي ��  عقبة �� وجھ الطموح

التقليدي الفر��ىي األملا�ي حول منطقة األلزاس واللور�ن. و�ز�ارة اإلم��اطور األملا�ي  

ف ضغوطها ، ت�ون أملانيا قد رفعت من سق1905غيوم الثا�ي لطنجة �� مارس 

ا�حة  حديد رسالة و الدبلوماسية وأرسلت للدول األور�ية وفر�سا ع�� وجھ الت

توليھ أملانيا "للمسألة املغر�ية" بحكم مصا�حها �� املغرب  بخصوص االهتمام الذي 

ورغب��ا �� رؤ�ة هذا البلد مستقال ومفتوحا أمام ا�جميع. ولم تكتف أملانيا باستقالة  

ديل�ا�ىي بل طالبت �عقد مؤتمر دو�� للتداول �� "القضية وز�ر ا�خراجية الفر��ىي 
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�ارتھ إ�� فاس �� إقناع السلطان خالل ز   Tatenbachمبعو��ا�عد أن نجح  املغر�ية"

املغر�ي بقبول تنظيم هذا املؤتمر الذي حضره، إ�� جانب الدول األور�ية واملغرب، 

املتعاظم ال�ي باتت تضطلع بھ   الواليات املتحدة األمر�كية وهو ما �ان يؤشر ع�� الدور 

 �� القضايا الدولية. 

لفيات يمكن اعتبارها اإلشارة إ�� جملة من ا�خ ذلك البد من وللوقوف ع��

بمثابة مؤشرات ال تخلو من داللة بالنسبة للدور الذي ستلعبھ الواليات املتحدة �� 

ات حول الرغبة القضية املغر�ية خالل مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء. وتتمحور هذه املؤشر 

ضورهم �� ن �� ��جيل حاألكيدة ال�ي أ�حت حاضرة لدى املسئول�ن األمر�كي�

العالم وفق اس��اتيجية ام��يالية  �انت ال تزال �� طور التش�ل لك��ا العديد من بقاع 

 تتقاطع �ش�ل  وا�ح مع الدول األور�ية. 

ريع الذي وجدير بالذكر إن هذه االس��اتيجية قد استفادت من النمو الس

انتقلت قيم��ا  ة العشر�ن إذشهدتھ ال��وة الوطنية مع ��اية القرن التاسع عشر و�داي

 .  1912مليار دوالر ��  186إ��  1850ر دوالر �� سنة مليا 7من 

كما استفادت من التطور الب�ن الذي شهدتھ البحر�ة األمر�كية ال�ي انتقلت  

. كما أنھ ال يمكن  1907املرتبة الثانية سنة إ��  1900من املرتبة السا�عة عامليا سنة 

افذة داخل قامت بھ �عض ال�خصيات النملجهود الذي فصل هذا التطور عن ا 

الدوائر العليا  للسلطة من أجل دفع اإلدارة األمر�كية لبناء بحر�ة قو�ة. وقد ارتبط  

َمجد الدور ا�حاسم للق
ُ
وة مجهود هاتھ ال�خصيات بقناعات وتوجهات استعمار�ة ت

ذا االتجاه البحر�ة بالنسبة للسياسة ا�خارجية األمر�كية. وأبرز نموذج له

) أحد صا��� السياسة اإلم��يالية  Alfred Thayer Mahan  )1840-1914ألم��الا 

األمر�كية. شغل منصب مستشارا للرئيس األمر��ي تيودور روزفيلت و�ان من 

نعا بأن القوة البحر�ة �� القوة مقت Mahanال�خصيات األك�� تأث��ا عليھ. فقد �ان 
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لتجارة األسطول ا�حر�ي القوي وا  قة وطيدة ب�نالدائمة واألساسية ألن هناك عال

 البحر�ة واملستعمرات.  

وقد بدأت معالم انخراط الواليات املتحدة �� التوجھ االستعماري خالل حكم 

إلقناع إسبانيا   )، فبعد فشل محاوالتھ1901-1897الرئيس األمر��ي و�ليام ماكين�� (

اع �� مدة وج��ة سبانيا واستطبمنح االستقالل ل�و�ا أعلن ماكين�� ا�حرب ع�� إ 

بالتنازل للواليات املتحدة عن  1898نصر عل��ا وإرغامها �� معاهدة باريس تحقيق ال

بورتو ر��و وجز�رة غوام والفلب�ن وتم إ�حاق جزر هواي بال��اب األمر��ي، أما �و�ا 

� محمية أمر�كية. وخالل حكم تيودور روزفلت س��داد هذا التوجھ فقد تحولت إ�

مة ع�� مذهب مونرو �ستجيب للمصا�ح  السياسة األمر�كية القائ ة، إذ لم �عدقو 

ا�حيو�ة األمر�كية، فقد أ�حت هذه املصا�ح تفرض ع�� الواليات املتحدة الدفاع 

سكر�ة وهو ما ُ�عرف ع��ا أينما �انت و��ل الوسائل الدبلوماسية وال سيما الع

ن�جها �� أمر��ا �ي سارت ع�� ال Big Stick Policy "�سياسة العصا الغليظة"

 speak softly, and carry a"فقد أصبح ما  �ان يردده الرئيس روزفيلت  ا�جنو�ية

big stick."   ��شعارا للدبلوماسية األمر�كية. لم �عد التدخل األمر��ي يقتصر ع

) ذلك أن حرص روزفلت ع�� فن�و�ال وني�اراغوا و�اناماية (قضايا أمر��ا ا�جنو� 

�� امللفات األورو�ية الساخنة مثل باب املفتوح" جعلھ ينخرط عن "سياسة الالدفاع 

"املسألة املغر�ية" معلنا بذلك إفالس سياسة "مبدأ مونرو" وقد ش�ل "مؤتمر ا�جز�رة 

 ا�خضراء" منطلقا لهذا التوجھ.  

) ��دف إيجاد 1906أبر�ل  7 –يناير  16�جز�رة ا�خضراء (ا�عقد املؤتمر �� ا 

اليات املتحدة للمشاركة فيھ لتقر�ب فر�سا وأملانيا ودعيت الو القائم ب�ن  حل ل�خالف

وجهات نظر الدول املشاركة. والواقع أنھ لم تكن هذه أول مرة تقوم ف��ا الواليات 

ت إحدى برقيات السف��  املتحدة بدور الوساطة �� ا�خالفات الدولية فقد تضمن

 Delcassé   ��5ي ارجية الفر��ىإ�� وز�ر ا�خ Jusserandالفر��ىي �� واشنطن 
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أنباء عن تخوف الرئيس األمر��ي روزفيلت من حالة ا�حرب ال�ي بدأت   1904يناير

تلوح �� األفق ب�ن اليابان وروسيا وأن بالده مستعدة للقيام باملسا�� الضرور�ة 

هذه املنطقة، و�� املسا�� ال�ي طلب السف�� األمر��ي �شأ��ا  ل�حفاظ ع�� األمن ��

بعوث األمر��ي للقيام ��ذه الوساطة كما ة اإليطا�� التعاون مع املوز�ر ا�خارجيمن 

��   السف�� الفر��ىي �� روما للوز�ر لديل�ا�ىيBarrère تؤكد ذلك ال��قية ال�ي أرسلها 

 .  1904يناير  17

فر�سا وأملانيا �ل من جان��ا إ�� كسب ود الواليات قبل ا�عقاد املؤتمر، سعت 

فر�سية لعقد تفاهم مع واشنطن ر بالذكر أن املحاوالت ال�كية. وا�جذياملتحدة األمر 

 3�عود إ�� املرحلة ال�ي �انت ف��ا باريس تجري مفاوضا��ا مع الدول االورو�ية. �� 

� وز�ر ا�خارجية  السف�� الفر��ىي �� واشنطن إ� Jules Combon�عث 1902مارس 

��ي من التوسع  الرئيس األمر الفر�سية ديل�ا�ىي ب��قية يطلعھ  ف��ا ع�� موقف 

 � املغرب جاء ف��ا االفر��ىي �

إن السيد روزفلت يتفهم واجب الدول املتحضرة تجاه �عضها البعض "

وواجبا��ا تجاه الدول الغ�� متحضرة. هذه املالحظة األخ��ة تنطبق �� اعتقاده ع��  

لب�ن: فهو يقول إن ع�� الدول املتحضرة واجبات دقيقة بخصوص هذه  الف

جزائر إال منذ احتاللكم ل�جزائر. فال أحد نؤدي أية إتاوات لداي ا� نقطة. لم �عدال

يفكر �� التدخل �� ما يمكن للدول املسيحية أن تقوم ��ا �� املناطق ال�ي ال زالت 

أرى إال ال��يء اإليجا�ي ملا ستقومون  مت��برة. لقد قمتم �عمل جيد �� ا�جزائر وال 

 ".بھ �� املغرب

 

�� يوليوز من نفس السنة  بادرت ا�خارجية الفر�سية اد األمر��ي ولضمان ا�حي 

التنازل للواليات املتحدة عن جزر إ�� تقديم مشروع (لم ير النور) تق��ح فيھ فر�سا " 

ة فر�سا لغزو املغرب األنتيل الفر�سية مقابل  ال��ام حكومة واشنطن بضمان حر�

علينا  توجيھ �ية األخرى، ضد أية معارضة او أي تدخل من طرف الدول األورو 
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. كما بذلت فر�سا �� سبيل �ة ولكن �عزم شديد نحو هذا الهدف"سياستنا �سر 

الظفر بموقف أمر��ي لصا�ح أطروح��ا مجهودات كب��ة ووظفت مساع��ا 

الذي  Perdicarisة االمر��ي ب��دي�اريس الدبلوماسية �� قضية إطالق سراح الرهين

ة رسمية للرئيس  ودي بادرت إ�� إرسال مذكر ت اتفاقها الأسره الريسو�ي. وحينما أبرم

 االمر��ي تخ��ه بمضمون االتفاق. 

 

و�ذلت الدبلوماسية األملانية من جان��ا ما �� وسعها لضمان وقوف الواليات 

لوز�ر ا�خارجية   1904مارس  9الذي أرسلھ �� املتحدة إ�� جانب أطروح��ا. �� التقر�ر 

ذولة من طرف  ي ح�ومتھ إ�� ا�جهود املبلسف�� الفر��ىا   Jussenardديل�ا�ىي نبھ 

الدبلوماسية األملانية للتقرب من الواليات املتحدة وإقامة عالقة صداقة معها من 

ملانيا شأ��ا أن تضر بمصا�ح فر�سا. وحرص ع�� تقديم نقط القوة ال�ي �ستثمرها أ 

ث�� ملموس  �شيطة لها تأفوق ال��اب األمر��ي واملتمثلة أساسا �� وجود جالية جرمانية 

مة األمر�كية ومن شأ��ا أن تصبح �� املستقبل قوة انتخابية فعالة ��  �� ا�حياة العا

ا�حياة السياسية. كما �ستثمر الدبلوماسية األملانية بذ�اء العالقات الطيبة ال�ي  

 Le Baron Speck Vonألمر��ي روزفلت بالسف�� األملا�ي البارون تجمع الرئيس ا 

Sternburg ل�ي يقوم ��ا هذا األخ�� لصا�ح  حر�ات وا�جهود الدعائية ا وكذا الت

السياسة األملانية. ويعتقد السف�� الفر��ىي أن لدى الرئيس روزفلت �ىيء من املحبة  

اصر التأث�� والنجاح ال�ي نملكها إن عنوالتقدير تجاه فر�سا لكنھ يجهل ع��ا الكث��." 

ة لكسب ماسية األملانية سعت جاهدقع أن الدبلو ". والوا هنا تث�� مثل هذه املنافسة

ود الواليات املتحدة ��دف ت�و�ن ج��ة أمر�كية أملانيا لعرقلة املشاريع الفر�سية  

بخصوص املغرب. ورغم تحمس الرئيس األمر��ي للقيام بوساطات لتذو�ب ا�خالف 

لذي لم قر�ب وجهات النظر ب�ن باريس و�رل�ن، فإنھ �ان يخ�ىى معارضة الكنغرس ا وت

تحدة تنغمس �� املشا�ل األور�ية. ورغم ذلك وحفاظا رغب �� رؤ�ة الواليات امليكن ي
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ع�� املصا�ح األمر�كية باملغرب، أصدر الرئيس األمر��ي إ�� املمثل الواليات املتحدة 

�حفاظ ع�� االتصال بممثل أملانيا والدفاع عن مبدأ باملغرب �عليماتھ يحثھ ع�� ا 

لدبلوماسية األملانية ا��جاما املغرب. وهو ما رأت فيھ ا وضع القائم بالباب املفتوح وال

مع مواقفها املبنية ع�� إقناع اآلخر�ن بأن أملانيا ليست لد��ا مطالب ترابية �� املغرب 

اظ ع�� مبدأ الباب املفتوح وحق وأن موقفها  تجاه سيادة املغرب �� بدافع ا�حف

 ة واحدة. ولعل هذا ما حدا حت هيمنة دولجميع الدول �� املغرب وتجنيب وقوعھ ت

املستشار األملا�ي الس�� إ�� إقناع الرئيس األمر��ي بفكرة تنظيم مؤتمر   Bulowباألم�� 

دو�� حول املغرب يقدم مق��حات جديدة كبديل عن مشروع اإلصالح الذي تقدمت 

 فر�سا ��دف االنفراد باملغرب.  بھ 

   Baconو Haleر ثال السيناتو رغم معارضة �عض أعضاء مجلس الشيوخ أم

نوا ينظرون إ�� املشاركة األمر�كية �� مؤتمر يتناول مش�لة أورو�ية يمثل  الذين  �ا

انحرافا عن ا�خط التقليدي الذي دأبت عليھ السياسة ا�خارجية األمر�كية كما أن 

بقدر   مر�كية �� هذا املؤتمر قد ال تخدم املصا�ح القومية للواليات املتحدةاملشاركة األ 

ط �� حروب تخص االورو�ي�ن ليس إال. �� �لمتھ ها أمام احتماالت االنخرا ما تضع

،  1906يناير  15و 1905د�سم��  16/ 15أمام أعضاء مجلس الشيوخ املنعقدة �� 

��ا إدارة الرئيس روزفلت ملشاركة  امل��رات ال�ي قدم Eugéne Haleرفض السيناتور 

ح التجار�ة  نية ع�� الدفاع عن املصا��� م��رات مبالواليات املتحدة �� هذا املؤتمر و 

 للواليات املتحدة، ففي تقديره 

إن موضوع التجارة وتجارتنا لن يحظى بأي اعتبار �� هذا املؤتمر، ألن "

 من �ل هذه القضايا"  تنظيمھ جاء ألهداف أخرى ومن األحسن أن ننفض أيدينا

رئيس األمر��ي بقدر ما غرب. لكن الواق��ح إرسال وسطاء إلبرام اتفاقية تجار�ة مع امل

ن متحمسا �جعل الواليات املتحدة تنفتح ع�� املجتمع الدو�� بقدر ما �ان حر�صا �ا

ع�� عدم االنزالق �� الصراعات السياسية املعقدة ب�ن الدول األور�ية والسهر ع�� 

  اع عن املصا�ح ا�حيو�ة للبالد خصوصا م��ا املرتبطة أساسا باالمتيازات الدف
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يات املتحدة تتمتع ��ا ليس �� املغرب فقط بل  قتصادية ال�ي باتت الوال وامل�اسب اال

 Root�اتب الدولة   �� حوض البحر األبيض املتوسط. و للرد ع�� هذه االنتقادات بادر

لتعليمات ال�ي سيقدمها لهن�ي وايت ممثل إ�� إطالع أعضاء مجلس الشيوخ ع�� ا 

�ان قد وعد بھ ل لصا�ح ال��ود املغار�ة باستثناء تدخالواليات املتحدة �� املؤتمر 

ا�جمعيات اإلسرائيلية، لم تكن لوايت حر�ة التخاذ أية املبادرة، عليھ املشاركة �� 

،  ثم لھ اإلجراءات املتخذة  بخصوص حماية املساواة التجار�ة وإ��اء الفو�ىى

لذي البتو�ول ا   صالحية تقدير أهمية ا�حلول املق��حة والتوقيع �عد االستشارة

 ؤتمر. تتوصل إليھ أشغال امل

وافقت الواليات املتحدة املشاركة �� أشغال مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء 

وانحصرت مهم��ا �� القيام بالتحكيم ب�ن األطراف املتنازعة حول املغرب، و�ان الوفد  

��ي م�ونا  أساسا من هن�ي وايت القنصل املقيم باملغرب و�ومري الوز�ر األمر 

أسھ ا�حاج محمد الطريس النائب السلطان الوفد املغر�ي فقد فقد تر املفوض. أما 

بطنجة، �ساعده  �ل من ا�حاج محمد بن عبد السالم املقري وا�حاج محمد الصفار 

حاج االوديي ترجمان. وقد إضافة إ�� عبد الرحمن بنيس امل�لف بالنفقات وا�

 راعاة مبدأ الباب املفتوحملتحدة حول متمحورت التعليمات املوجهة ملمث�� الواليات ا 

واح��ام ا�حقوق األساسية لفر�سا ولبا�� الدول األخرى وعدم التعارض مع ما تم 

 التنصيص عليھ �� الوفاق الودي الفر��ىي ال��يطا�ي.  

يت املمثل األمر��ي حر�صا ع�� تأكيد  وا white خالل جلسات املؤتمر �ان 

 املوقف املبدئي لبالده ح�ن صرح

ليس لد��ا أية مصا�ح سياسية ��  اليات املتحدة األمر�كية إن حكومة الو " 

أية رغبات أو نوايا غ�� تلك  -و�� �شارك �� هذا املؤتمر -املغرب وال تحركها 

ة للتجارة باملغرب وللتعامل املتعلقة بالتأكيد ل�افة الدول  ع�� املساواة املوسع

ام أحسن مب�ي ع��  ج ع��ا وضع عوا�حقوق و�سهيل إدخال اإلصالحات ال�ي سينت

 "تام �� العالقات ا�خارجيةالود ال
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 Bulowممثل فر�سا وRouvier شهدت جلسات املؤتمر نقاشات ساخنة ب�ن 

ا��جاما مع  ممثل أملانيا، �� الوقت الذي تمسك فيھ ممثل أملانيا بالباب املفتوح 

ام األمن والقي مبادئ مؤتمر مدر�د، دافع ممثل فر�سا عن حق فر�سا �� تنظيم

جة أن قيمة الديون الفر�سية ال�ي بذمة املغرب �سمح لها باإلصالحات املالية بح

باإلشراف ع�� القطاع املا�� لم �� ذلك من ضمانات الستخالص هذه الديون، كما أن 

س يؤهلها دون غ��ها لالضطالع بالقضايا املرتبطة باألمن.  امتالك فر�سا ل�جزائر وتو�

بنود االتفاقية السر�ة امل��مة  طالب الفر�سية طاملا أن ��ا �� صف املوقد وقفت إنجل

بي��ما تضمن إلنجل��ا وإسبانيا ا�حفاظ ع�� مصا�حهما التجار�ة باملغرب فضال عن  

با�ي �� تطوان والعرائش إسناد إدارة البنك لفر�سا وتنظيم الشرطة بتأط�� إس

اسة فر�سية. وهو ما �� طنجة برئ وفر��ىي �� الر�اط والدار البيضاء وتأط�� مزدوج

ھ أملانيا ال�ي ظلت متمسكة بجعل املغرب �� وضع دو�� يفوت ع�� فر�سا عارضت

االنفراد بھ. ولعل هذا ما جعل أعمال املؤتمر تنكب �ش�ل كب�� ع�� معا�جة قضية  

 ية �ش�ل أساس. األمنية واملال

�ح ر��ي �ان لصارغم أن االنطباع  السائد آنذاك �ان ��ىي بأن املوقف األم

نفس الهدف فيما يتعلق بالدفاع عن مبدأ الباب املفتوح، فإن  أملانيا بحكم تقاسمهما

التعليمات ال�ي �ان ممثل الواليات املتحدة يتوصل ��ا من طرف �اتب الدولة �انت  

�اتب الدولة   Rootتصار لألطروحة الفر�سية، �� رسالة �عث ��ا �لها تدفع باتجاه االن

 �التا�� إ�� وايت �انت التعليمات �� ا�خارجية االمر��ي 

من األفضل لنا أن نحافظ ع�� صداقتنا مع ا�جميع، وأن نظل �� وضع "   

متوازن دون أي انحياز. ساعد فر�سا ع�� بلوغ ما تر�ده دون أن تتحمل مسؤولية  

ن ذلك واعمل ع�� إيقافها عند حدها عندما يتطلب األمر ذلك..  ��  الدفاع ع

ع�� دراية بذلك ا�حقل األور�ي  الم، فقد تم اختيارك ألنكحافظ ع�� الس املجمل 

 . الواسع كما تم اختيار  ألنھ �عرف ا�حقل املغر�ي األقل ا�ساعا"



 
49 

ن وذلك سعت الواليات املتحدة إ�� تقر�ب وجهات النظر الفر�سي�ن واألملا

ال تلوح باستعم تجنبا لفشل املؤتمر �عد أن وصل إ�� الباب املسدود و�دأت أملانيا

قناع ا�جانب األملا�ي بالتخ�� عن مق��حھ الذي لقي معارضة القوة، فحاولت جاهدة إ 

فر�سا لصا�ح املشروع ال�ي تقدمت بھ النمسا وهنغار�ا الذي يق��ح إسناد تنظيم  

لر�اط وتطوان لفر�سا، وشرطة الصو�رة والعرائش الشرطة �� طنجة وآلسفي وا 

يأة يسري أو هولندي وت�ون الهضاء لضابط سو لإلسبان وشرطة الدار البي

الدبلوماسية بطنجة بمثابة الهياة املشرفة ع�� تنظيم الشرطة. لم يحظ هذا املشروع 

هذه  باإلجماع ففي الوقت الذي قبلتھ أملانيا بت�جيع من الواليات املتحدة تراجعت

عارضا مع األخ��ة حينما رأت فيھ مشروعا يرمي إ�� خلق مناطق نفوذ مما �ش�ل �

ت لھ أملانيا وسببا �� إحراج فر�سا وإذاللها. و�مكن فهم أ الباب املفتوح الذي روجمبد

ممثل فر�سا ��  Rouvierمارس  2املوقف األمر��ي من خالل ال��قية ال�ي �ع��ا �� 

�� واشنطن يخ��ه بأن النوايا ا�حقيقية والسر�ة ال�ي تحرك  سف��ها Jusserandاملؤتمر

ر، وأن هذه ا�حقيقة �علمها ممثلو ��م �� ا�حصول ع�� مو�ادو انية �� رغباملطالب األمل

الواليات املتحدة املوجودين بأورو�ا، و�مثل ذلك ��ديدا للمصا�ح األمر�كية ألن 

وصول إ�� مستعمرا��م بال��از�ل مو�ادور ستصبح قاعدة بحر�ة �ستعملها األملان لل

مص�حتھ دعم املوقف  ر��ي  بأن منوهو ما يجب استغاللھ إلقناع ا�جانب األم

�ىي �� مسألة تنظيم البوليس و��جيعها ع�� حث ممثلها  �� املؤتمر بالتصو�ت   الفر�

 لصا�حنا. 

�عد جلسات نقاش طو�لة اق��ح الرئيس األمر��ي إسناد مهمة تنظيم البوليس  

�ئ إيطاليا باعتبارها دولة متوسطية لها مصا�حها �� إفر�قيا ووجودها �� موا إ�� 

األمر�كية، كما أن وزارة الدولة �� ا�خارجية يس فيھ أي ��ديد للمصا�ح املتوسط ل

�جعت من جه��ا ممثلها �� املؤتمر ع�� دعم فر�سا وإنجل��ا ل��سو النقاشات  �عد  

 ر ع�� تنظيم البوليس باملغرب.   ذلك ع�� اختيار فر�سا وإسبانيا للسه
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املؤتمر�ن، انضافت صعو�ات ب�ن  إ�� جانب ما أثارتھ املسألة األمنية من

ا املالية �� األخرى إ�� طاولة املفاوضات وأبانت عن تباعد �� الرؤى ب�ن القضاي

ا�جانب الفر��ىي من جهة، الذي �ان �س�� جاهدا إ�� تكريس وجوده �� املغرب ع�� 

قتصادية �� انتظار فرض وجوده العسكري والسيا�ىي، وا�جانب األملا�ي  البوابة اال

ة املغرب تخضع حصر�ا للمراقبة  لذي وقف ضد فكرة جعل ماليجهة ثانية، ا من 

الفر�سية ملا يمثلھ من ضرب للمصا�ح االقتصادية األملانية وتقو�ض عل�ي ملبدأ الباب  

إصرار فر�سا ع�� أفضلي��ا باعتبارها  املفتوح واملساواة التجار�ة ب�ن الدول. ومقابل

ف��ا الدول إقامة مؤسسة دولية �شارك بت أملانيا بالدولة الضامنة لديون املخزن، طال

املعنية، يضم املجلس املس�� عشرة أعضاء يتم اختيارهم من ب�ن حام�� األسهم ولهم 

استجابة   صالحية �عي�ن املدير. وقفت الواليات املتحدة �� صف االق��اح الفر��ىي

ؤتمر�ن  ان إجماع اململصا�حها االقتصادية ومصا�ح املستثمر�ن األمر�كي�ن باملغرب. �

سيس بنك مخز�ي يضطلع بمختلف مهام مالية املغرب يرا�� االل��ام �� ال��اية حول تأ

 بمقتضيات التعهدات املغر�ية املالية تجاه البنوك الفر�سية. 

وماسية آلت نتيج��ا لصا�ح فر�سا ش�ل مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء معركة دبل 

كن  ��ا ب�ل االمتيازات، لم ت روط ل�خروج مبحكم إصرارها ومناورا��ا و��خ�� �ل الش

فر�سا وحدها من ج�ى ثمار مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء. فقد حققت الواليات املتحدة 

 األمر�كية بدورها م�اسب عديدة ع�� ع��ا الرئيس األمر��ي أمام ال�و�غرس �� دجن�� 

 ح�ن قال 1906

قوق إن توقيعنا ع�� االتفاقية مثل با�� الدول منحنا نفس ا�ح" 

ولم يلزمنا بأي ��يء. أما عدم توقيعنا عل��ا �ان  زات ال�ي للدول األور�ية،واالمتيا

سيحكم علينا بالتنازل عن حقوقنا التجار�ة �� املغرب وتضييع فرصة جاءتنا �عد 

اتفاقية تجار�ة مع املغرب �� وقت نحن �� أمس  سنة لم نوقع خاللها  ع�� أية 120

 ".تجارتناا�حاجة إ�� أسواق ومراكز ل



 
51 

ة أخرى ورغم نقص تجر���ا �� امللفات الساخنة  ثبتت الواليات املتحدة مر أ  

ب�ن الدول األورو�ية، أ��ا تمتلك القدرة ع�� املناورة وتدب�� هذه امللفات ذات 

ة باتخاذها القرارات ال�ي تخدم مصا�ح الواليات  ا�حساسية العالية  ب��اغماتية كب�� 

ملؤتمر واملداوالت اتيجية. كما ش�لت جلسات ا اسية واالس�� املتحدة االقتصادية والسي

الدائرة فيھ حول مختلف القضايا مح�ا حقيقيا بالنسبة للدبلوماسية األمر�كية ال�ي 

عليھ قبل حكم  وجدت نفسها مدعوة إ�� التوفيق ب�ن ا�خط التقليدي الذي سارت

يات املتحدة  ي جعلت الوال الرئيس روزفلت واالستجابة لنداء املصا�ح ع�� اختالفها ال�

صا�ح املحور الفر��ىي اإلنجل��ي وهو املحور الذي سيصبح خيارا  تتخذ مواقف ل

اس��اتيجيا جعل الواليات املتحدة تنتصب ضد الطموحات األملانية سواء خالل 

 و خالل ا�حرب العاملية الثانية. ا�حرب العاملية األو�� أ 
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 اية ا�حممغرب  الواليات املتحدة األمر�كية و 

  

 ا�حماية   قبيل توقيع عقدغرب املقضايا  ت املتحدة والواليا -1

 

مرحلة انتقالية ��   �انت مجردمعاهدة ا�جز�رة ا�خضراء القول أن  ال مراء ��

منذ مطلع القرن  لفر�سية األملانيةالعالقات ا الذي م�� مسلسل الصراع والتنافس 

�ى توقيع عقد امتدت ح –غرب ، كما �انت بداية ملرحلة حرجة من تار�خ املالعشر�ن

انتشار روح التمرد (بوحمارة  ثم والفو�ىى امل��تبة عن  سم��ا عدم االستقرار  -ا�حماية 

ي عبد نازع موال  فقد .من جهة أخرى  املؤتمر ردود الفعل تجاه و   سو�ي) من جهةيالر 

ار�ة  ، وع�� املغجن�يباسم ا�حد من التدخل األ  عبد العز�ز ا�حكمموالي ه ا�حفيظ أخا

بنود املؤتمر بالتضييق ع��   واقع الذي أفرزتھال عن عدم موافق��م ع��من جه��م 

جانب بلغ أحيانا حد تصفي��م جسديا مما أعطى لفر�سا الذرائع الالزمة للتدخل  األ 

  تأديب ب�ي يزناسن) تھ لوجدة وحمل Lyauteyاحتالل ا�جن�ال ( املغرب عسكر�ا �� شرق 

يا ع�� التدخل سبانإ و�جع  الشاو�ة)ء و لدار البيضال Drudeاحتالل ا�جن�ال ( ھوغر�

مما �ان ينذر ) والقصر الكب�� �� العرائش  Sylvestreا�جن�ال (قوات �� شمال املغرب

دة مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء بما وال��امات معاهباستعداد هات�ن الدولت�ن �خرق بنود 

   .� املؤتمري��تب عن ذلك من مضاعفات تمس عالقات الدول املشاركة �

املصا�ح الفر�سية   �خدمة أساس �ش�لصيغت ال�ي املعاهدة  هذه نودبف

و��  ،من املؤتمر ال�ي جن��امتيازات ال ا  هزالة��� أملانيا جعلت  ،سبانية بدرجة أقلواإل 

وأمام التطورات امليدانية ال�ي   .� طموحا��ا كدولة استعمار�ةال تر�� إ�امتيازات 

ع�� فر�سا ��دف  للضغط و�طرق ش�ى  جاهدة أملانيا سعت ة عرف��ا املسألة املغر�ي

يثاق  املخصوصا �عد أن أثبت  هاحملها ع�� تقديم امتيازات ملموسة تر�ىي ك��ياء
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فحسب بل عدم   محدوديتھ يس ل 1909 ف��اير  9��م �� الفر��ىي األملا�ي املاالقتصادي 

مبدأ بخصوص  عليھما نصت و  ا��جامھ مع روح معاهدة مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء

وقد بلغ هذا الضغط أع�� . ساواة �� املصا�ح االقتصاديةباب املفتوح ومراعاة املال

لفرض  1911مستو�اتھ ح�ن بادرت أملانيا إ�� احتالل مدينة أ�ادير �� فاتح يوليوز 

ضمن لها إ�� جانب االمتيازات االقتصادية امتيازات ترابية �� ا�جنوب  واقع جديد ي

  بميناء Panther ة األملانية ا. وقد �اد حلول البارجعض جهات إفر�قياملغر�ي أو �� �

أ�ادير أن يجر الدوليت�ن إ�� مواجهات عسكر�ة من شأ��ا أن �عصف بالسالم الهش  

 Josephلدبلوماسية الفر�سية �� �خص حنكة ا  آنذاك لوال�عيشھ اورو�ا �انت الذي 

Caillaux تفاديا �حرب مدمرة  �و�غو والكمرونالذي آثر منح أملانيا مناطق نفود �� ال

 تخدم مص�حة الطرف�ن. ال 

ومعاهدة  1906املرحلة املمتدة ب�ن معاهدة ا�جز�رة ا�خضراء هذه خالل 

، وظلت حر�صة ع�� وضعبمراقبة الال��مت الدبلوماسية األمر�كية  ، 1912ا�حماية 

باح��ام ما تم الدفاع عن املصا�ح القومية األمر�كية سواء املتعلقة باملطالبة 

و تلك أ مبدأ الباب املفتوح  ؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء بخصوصالتنصيص عليھ �� بنود م

 Gummeréال�ي تتعلق بأمن وسالمة الرعايا األمر�كي�ن. ومن جهتھ واظب ممثلها 

Sammuel ع�� إرسال تقار�ر ورسائل تحيط �اتب الدولة األمر��ي علما  �� طنجة

راسالت ال�ي هذه امل تضعناو  دث فيھ.وإخباره بما يحبتطور األوضاع �� املغرب 

م��ا ما يتعلق بالوضع املغر�ي  الوقائعمن أمام عدد األرشيف األمر��ي يحتفظ ��ا 

املرحلة. نذكر ع�� سبيل املثال   خالل هذهالعالقات املغر�ية األمر�كية بوم��ا ما يرتبط 

 ال ا�حصر:

ل�اتب   Gummeré �� طنجة ي أول وز�ر مفوض أمر��التقر�ر الذي �عث بھ 

تتضمن مختلف التفاصيل و ، 1906سبتم��  Robert Bacon  ��29مر��ي الدولة األ 

ا العز�ز انطالقاملتعلقة بز�ارة املسئول األمر��ي إ�� فاس ولقائھ بالسلطان موالي عبد 
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بھ  ال�ي حظي  من طنجة ح�ى دخولھ إ�� فاس. وقد أث�ى كث��ا ع�� حفاوة االستقبال

ا�جيش املغر�ي بقيادة القائد هاري الرس�ي الذي قدمھ لعرض ا  أثار إ�جابھ فقد 

  ت ". كما أثار ال أجد ال�لمات لوصف مشهد املوكب الذي قادنا إ�� فاسما�ل�ن" 

السلطان ح�ن وضع تحت تصرفھ قصر   حاطھ ��اأ ل�ي إ�جابھ الرعاية ا�خاصة ا 

وقد    فاس ور املوجودة ��قصر السلطان أحد أفخم القص باستثناءالسيد بنيس وهو 

قدير الدبلوما�ىي املغر�ي أن استقبالھ من طرف  ان �خصيا. و�� تاختاره السلط

ال��وتو�ول والسماح السلطان �� اليوم الثا�ي بدل اليوم الثالث كما جرت العادة �� 

ر �افة اعضاء الوفد بما �� ذلك النساء فضال عن اللقاء ا�خاص الذي خصھ بحضو 

تقدير البالغ ا�� تحظى بھ  الت خاصة ع�� التشر�ف و د بمثابة إشارا بھ لك ذلك  �ع

جواب السلطان املغر�ي وما �ستشف من . عند السلطان وممثل��ا للواليات املتحدة

ينظر  السلطان املغر�ي راق اعتماده أن مر��ي وتقديم ألو ئول األ اثناء استقبالھ للمس

إذ  يصفها "�عالقات  متم��ة ا أهمية�ول��للعالقات املغر�ية األمر�كية نظرة خاصة و 

   صداقة ا�خالصة" ال�ي يتم�ى لها االستمرار�ة.ال

 
ب��قية يخ�� ف��ا �اتب الدولة بمقتل املواطن  �عث �ومري  1906ماي  31�� 

نھ  أ حد موظفي بنك الشركة ا�جزائر�ة �� طنجة و أ  Albert Charbonnierالفر��ىي 

��ذا �اون السلطات املغر�ية من��جا �سبب � وز�ر الفر��ىي الذي وجدهقدم �عاز�ھ لل 
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يونيو ليخ�� �اتب الدولة أن السلطات   9الشأن. وعاد �� برقية اخرى مؤرخة  �� 

و   Jeanne d’Arcا الفر�سية أوفدت مليناء طنجة بارجت�ن حر�يت�ن من الدرجة االو�� هم

Kleber  إضافة إ�� البارجةGalilée    تقديم الدعم  درجة الثالثة وذلك ��دفمن ال

املطالب عيھ إللقاء القبض ومعاقبة قتلة املواطن الفر��ىي و لوز�ر  الفر��ىي  �� مسال

االخرى ال�ي يمكن أن يتقدم ��ا للسلطات املغر�ية. وتضمنت ال��قية ال�ي �عث ��ا 

 عن الوز�ر  إ�� �اتب الدولة نقال  1906يوليوز  Hoffman Philip �� 4ألعمال القائم با

وافق ع�� املطالب الفر�سية   أن السلطان املغر�ي St René Taillandierالفر��ىي 

 وتتمثل هذه املطالب ��  بخصوص قضية مقتل املواطن الفر��ىي

 إلقاء القبض ومعاقبة ا�جناة -1

 تقديم اعتذار رس�ي    -2

 فرنك فر��ىي   100000ضات بقيمة  تقديم �عو� -3

ارتكبت فيھ  قطعة من األرض إلقامة نصب تذ�اري �� امل�ان الذي  منح -4

 ر�مة.  ا�ج

األمر��ي أن ��جل �عاطف سائر ممث�� الدول األجنبية بدون   ولم يفت املسئول 

ن أ ��ا أن من شأ ى الفر�سية ألنھ ير  لإلجراءات ال�ي اتخذ��ااستثناء مع فر�سا وتزكيتھ 

 مون ع�� مثل هذه األعمال.ِد ْق ال يُ  أثرا قو�ا ع�� املواطن�ن وتجعلهم تخلف

لت ال��قيات املتبادلة ب�ن تناو  1907��اير و�ونيو املمتدة ب�ن ف وخالل املرحلة -5

مر��ي بمراسلة من طرف  توصل السف�� األ أخبارا تفيد  �ومري و�اتب الدولة األمر��ي

ل بمقتضيات قانون حماية براءات االخ��اع تمديد العم يق��ح عليھالوز�ر ال��يطا�ي 

اكم املح تتعهدحيث  ،ملغر�يلتشمل ال��اب ا  واالنجل��ية والعالمات التجار�ة االمر�كية

. و�عد براءات االخ��اع والعالمات التجار�ة بضمان حماية املغرب ب للبلدينالقنصلية 

إذ رغم مر��ي جانب األ بموافقة ا� مراسلة الدوائر املسئولة  حظي االق��اح ال��يطا�ي

فإن  1883أن هذه ا�حماية تضم��ا مقتضيات الفصل الثا�ي من ميثاق باريس 



 
56 

حقوق  ك�� وضوحا �ش�ل يخدم أ ا�حماية و�جعلها اح ال��يطا�ي يؤكد هذه االق�� 

 James Rudolphع�� حد قول �اتب الدولة �� الداخلية  مر�كي�نومصا�ح الرعايا األ 

Garfield . 

قائد ما�ل�ن �� األسر من طرف الريسو�ي بمواكبة الدبلوما�ىي وحظي وقوع ال

ع�� لسان الوز�ر  رقية ل�اتب الدولة تؤكد يوليوز ب 3��  األمر��ي �ومري حيث أرسل 

�� ال��يطا�ي وقوع املواطن ال��يطا�ي �� األسر. و�� التقر�ر الذي أرسلھ �� هذا املوضوع 

ن أ أس��ا من طرف الريسو�ي و  ما�ل�نفصيل ظروف وقوع القائد يوليوز ذكر بالت 5

مر�كي�ن الذين  حد املحمي�ن األ تفاصيل ا�حدث استقاها من السيد ال��امي السالوي أ

و�حظى بثقة كب��ة. ولم يفت املسئول األمر��ي التذك�� بحادثة   الكب��  بالقصر يقطنون 

راح طالب الريسو�ي إلطالق سأسر  املواطن األمر��ي بردي�اريس ح�ن أشار إ�� م

 إلطالق سراح املواطن االمر��ي طالب ��اال�ي تلك  ما�ل�ن و�� مطالب �شبھ 

 قر�ة ز�نات �� بناء من�لھ إعادة  -1

( وقد ان��عت منھ بطلب من  الفحص واملناطق املجاورة لطنجة حكم منطقة   -2

 ممث�� الدول األجنبية) 

 كفدية  دوالر   100000 -3

 جالء قوات وز�ر ا�حرب عن طنجة   -4

�ون إجراءات القبض ع�� الريسو�ي لم تنفذ بالقوة لمر��ي ول األ وتأسف املسئ

جديد ألن ال أحد بحكم هذه املنطقة من  يسيسمح للريسو� املطلو�ة. و�تساءل كيف 

�� ذا تم جالء القوات العسكر�ة إ من الس�ان املسيحي�ن سي�ون �� مأمن منھ خاصة 

 -يقول  - بالغ سأنتظر باهتمام"إم�انية إقامة بوليس �عيدة املنال.  ت فيھزالوقت ال 

 .  "ماذا سيكون رد فعل �عض الدول تجاه هذه القضية

الوز�ر ال��يطا�ي   Sir Gerard Lawtherن ذكر �ومري أ  1907غشت  7برقية بتار�خ  و��

أخ��ه بأنھ  توصل برسالت�ن من القائد ما�ل�ن يخ��ه بأنھ �� حالة �حية جيدة وأن 
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وأن ي��ك هو وعائلتھ �� سالم. أما برقية   اية ال��يطانيةتمتيعھ با�حم بي يطل�الريسو 

Philip  سو�ي  ية والر افقة السلطات ال��يطاني فقد تضمنت مو  1907سبتم��  7بتار�خ

 والسلطان ع�� شروط إطالق سراح  الفائد ما�ل�ن

 دوالر كفدية   20000

 عھ من أتبا 17و�عهد ا�ح�ومة ال��يطانية بضمان ا�حماية التامة للريسو�ي  -1

 .  تباعھأ من رجال الريسو�ي و  29�عهد ا�ح�ومة املغر�ية بإطالق سراح  -2

راف إ�� طنجة ال��اما لتؤكد حضور �افة األط 1908ف��اير  ٍ◌ 7 ية وجاءت برق -3

 إلفراج عن الرهينة ال��يطا�ي. ل بالشروط 

مارس إ�� أن  25عث ��ا �ومري �� وفيما يتعلق بحقوق االجانب أشارت ال��قية  ال�ي �

ممثل السلطان قد أرسل رسالت�ن متماثلت�ن  ي ا�حاج محمد بن العر�ي الطريسال�ى

ومهام ا�حراس �� طنجة وضواح��ا. باألمن  مضمو��ما تعلقي لدول األجنبية إ�� ممث�� ا 

مارس حيث تم عرض  22ع�� إثر ذاك تم ا�عقاد جمع عام ب�ن ممث�� الدول �� 

طن�ن الة إلقاء ا�حرس القبض ع�� موا �� ح ھتنصان ع�� أن انتلمضمون الرسالت�ن ال

ليفة الباشا  تم عرضهم ع�� خسي ىعمال الفو�ىأو مغار�ة  ب��مة القيام بأ جانب أ 

جمع أ � الذي س��سل املواطن�ن األجانب إ�� ممث�� دول��م ليحاكموا. وقد وهذا األخ�

ي ع�� ضرورة �عث رسالة إ�� ممثل السلطان تثمن ا�جهود ال�األجنبية ممثلو الدول 

 �ش�ل خطرا ع�� سالمة ألنھهذا اإلجراء لك��ا ترفض  ،يبذلها املخزن إلحالل النظام

ال�ي تنص ع��   بنود مؤتمر مدر�د عارض معيتألجانب فضال عن �ونھ الرعايا ا حقوق و 

و املحميون يتم عرضهم مباشرة ع�� قناصل دولهم. وقد اكد أ ان الرعايا االجانب  

أن موقف   1907أبر�ل  10�� برقيتھ ��  Robert Baconا�خارجية�اتب الدولة �� 

 و�� واملواثيق امل��مة. وح القانون الدلر الواليات املتحدة ��ذا الشأن �ستجيب 

د�سم��   12�� ومن جهة أخرى تضمن التقر�ر الذي رفعھ �ومري إ�� �اتب الدولة 

م تفاصيل عن ا�جهود ال�ي يبذلها لصا�ح الرعايا األمر�كي�ن وخاصة م�� 1906
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ن. فقد ذكر أنھ مباشرة �عد عودتھ من فاس أرسل  إ�� الوز�ر و املحميون واملجنس

 مجموعة من املطالب:  �ي الئحة تتضمناملغر 

كما   -السماح �جميع املواطن�ن األمر�كي�ن باستئجار منازل �� أية مدينة مغر�ية _ 

و�ان هذا  "و�األخص �� مدينة مكناس.  -املعاهدةتنص ع�� ذلك مقتضيات 

ملطلب من أهم املطالب ال�ي ركزت عل��ا ومن أصعب ما تفاوضت �شأنھ. ا

طيع أن أجزم ينات ��ذا الشأن ال أستالسلطان من تطم ورغم ما قدمھ إ�� 

. لكن ع�� ما يبدو أن  ا�جهود ال�ي بذل��ا �� هذه القضية باستجابة قر�بة

�ل  ست�لل  بالنجاح �عد أن صدرت األوامر لعامل مكناس بضرورة تذليل

 . "العقبات �� وجھ البعثة التبش��ية األمر�كية ��ذا ا�خصوص

بتقديم ام ال�� رعايا أمر�كي�ن مع �عو�ضات لصا�ح مطالب تخص استخالص _ 

من طرف مسئول�ن تا�ع�ن للمخزن،  لسرقة عقارا��م او لتجاوزات  وا �عرض  عتذار اال 

مثل قضية   األمر�كي�نن �واطندافع ف��ا عن املويعرض �ومري لعدد من القضايا ال�ي 

السالوي أحد  قضية ال��امي دوالر   6000�وهن �� تطوان نال �عو�ضا ماليا قدره 

ة عقار�ة من طرف أ�خاص تحت حماية موالي لكب�� أخ  �عرض لسرق ملحمي�ن الذي ا 

وهو أحد املجنس�ن  Solomon Benatuilقضية دوالر.  2000السلطان وتم �عو�ضھ ب 

قايد الروى وحكمت  لسرقة عقار�ة من طرف بوعبيدالذي �عرض  األمر�كي�ن

قد الذي ف Joseph R. Casesدوالر. قضية  5000املحكمة بتعو�ض الرعية االمر��ي ب 

 Isaakعقارات �� ملكيتھ أخذها منھ موظفون لدى عامل الدار البيضاء، وقضية 

Coriat  (مجنس)، وقضيةMoise Amar Ben Luaree (مح�ي). 

الدفاع عن حقوق رعاياها بل سعت اليات املتحدة عند حدود ولم تقف جهود الو 

دد من عنقف �� و  ،ت التبش��يةات تخدم البعثاجاهدة إ�� ا�حصول ع�� امتياز 

ع�� ا�جهود �اتب الدولة  إ��Gummeré   أو  Philip Hoffmanاملراسالت ال�ي �ع��ا  

قرار املبشر�ن األمر�كي�ن   وماسية ال�ي بدلها ممثلو الواليات املتحدة  �خدمة  استلالدب
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مر�كي�ن تتضمن س�� اال   غشت برقية Philip   ��11�� املغرب, و�� هذا اإلطار  �عث 

املبشر�ن   ت  املغر�ية من أجل �سهيل عمليات اك��اء منازل من طرفاطإلقناع السل

 The Gospel Missionaryائدةلفوخاصة  مكناس  بمدينة  �ية  �� األحياء املغر األمر�كي�ن  

Union 
ّ
بالطلب الذي قدمھ �ومري للسلطان املغر�ي أثناء لقائھ بھ �� ر . فبعد أن ذك

هيالت الالزمة لتأج�� منازل �� تمك�ن املبشر�ن من التس بخصوص 1906�� سبتم

وت املسئول االمر��ي فرصة اإلشارة إ�� الصعو�ات ا�جمة ال�ي  َف مدينة مكناس، لم يُ 

�� املدينة املغر�ية األقل استقباال لألجانب  �ع��ض هذا الطموح. فمكناس �� نظره 

ل هاتھ العناصر بي��م. لون استقرار مثأشد �عصبا و�التا�� فهم ال يقبوس�ا��ا 

ينما �ان �� فاس مع عدد ويستخلص من املحادثات ال�ي أجراها حول هذا املوضوع ح

ة ال��خيص  من املسئول�ن املغار�ة بما ف��م وزراء السلطان أن رفض السلطات املغر�ي

سا من نا�ع أسا هو  للمبشر�ن األمر�كي�ن باإلقامة ال ي��جم موقفا خاصا تجاههم بل

وضع حرج إزاء الدول األجنبية نظرا لعدم قدرتھ   الوضع قد يضع املخزن ���ون هذا 

داخل هذه األحياء. كما أكد أنھ خالل لقاءه بالعديد  ع�� تأم�ن سالمة هؤالء الرعايا

ن يمل�ون دراية  باملغرب وس�انھ، أن هؤالء يجمعون ع�� أن من املبشر�ن الذي

وقد ش�لت  لهم. من األهمية �� �عز�ز عمع�� جانب كب�� نة مكناس امتالك من�ل بمدي

ب�ن كتابة الدولة و ممثلها باملغرب   1907هذه القضية جزءا من املراسالت طيلة سنة 

ممثل    George S. Reed يالسف�� األمر�� املتبادلة ب�نتضمنت ترجمات للرسائل 

األمر��ي ��  قام ��ا ا�جانبا�� ال�ي وال شك ان  فشل املس .البعثة التبش��ية األمر�كية

ليطلعھ   1907مايو  10مري إ�� مراسلة �اتب الدولة �� و اه �� ال�ي دفعت �هذا االتج

 من معاهدة 60و البند  من معاهدة مدر�د  10�عدم ال��ام املغرب بمضمون البند 

عقارات أينما أرادوا فوق ال��اب   باقتناءال�ي �سمح لألجانب ا�جز�رة ا�خضراء 

  اتب و�   Gummeré ب�ن1909خال سنة    ل املراسالت املتبادلةونلمس من خال  .ياملغر�

  مارس 16,�� رسالة  بتار�خ من جهة  و بينھ ونائب السلطان  �� طنجة  األمر��ي الدولة
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ر �ومري �عد اع��اف  الدو 
ّ
لسلطان  ل املوقعة  ع��  وثيقة  ا�جز�رة  ا�خضراء باذك

سالة إ�� نفس الشهر إ�� إرسال ر  من18بادر ��   1909موالي عبد ا�حفيط �� يناير  

تأم�ن  إقامة لرجال البعثة  الدينية   وز�ر خارجية  السلطان  �� فاس �� شأن 

ن أراسل ي هذا الشتماطل املسئول�ن املغار�ة  ماالمر�كي�ن �� مدينة  مكناس  واما

��خة  من  الذي اخ��ه  بأنھ �عث السيد محمد بن الكباص نائب السلطان �� طنجة 

مارس ت��ير تأخر    17طان كما حاول �� جوابھ بتار�خ املسئول االمر��ي للسل رسالة

��ي األمر ب�اتب الدولة  ا�جواب بضغط العمل واملسؤولية. ولعل هذا ما حدا 

Hutington Wilson   مطالبة  إ��أبر�ل  9سالة بتار�خ  �� ر  Gummeré  ممثل    بحث

ة  للوعود ال�ي  ول��ا ا�ح�ومة االمر�كيالهمية ال�ي تا السلطان إ�� اإلسراع بتوضيح 

 قطع��ا  ا�ح�ومة املغر�ية ��ذا الشأن, 

�� صلب  1907وقد �انت االحداث ال�ي شهد��ا الدار البيضاء �� صيف  

الدبلوماسي�ن  االمر�كي�ن والفر�سي�ن من  جهة  و��ن  كتابة   املراسالت املتبادلة ب�ن 

�انت فر�سا حر�صة   . وقداملتحدة �� املغربمثل الواليات مالدولة  �� ا�خارجية  و 

ع��  ا�حصول ع��  دعم الواليات املتحدة بخصوص التعو�ضات ال�ي تطالب ��ا  

ر البيضاء. فقد تضمنت   الدول االورو�ية ال�ي تضررت مصا�حها  جراء أحداث الدا 

بتار�خ     ن  االمر�كي�ن�املذكرة  ال�ي �عثت ��ا  السفارة  الفر�سية  بواشنطن للمسئول

خ�� �عي�ن  السلطان املغر�ي ل�جنة  م�ونة من ثالثة مغار�ة  وممثل�ن   1907أكتو�ر   22

ال�جنة عن  فر�سا إنجل��ا وإسبانيا وأملانيا وال���غال وإيطاليا حيث سيقوم  اعضاء 

   ا�جالية لها    تبتقدير  ا�خسائر املادية وكذا �حايا اعمال العنف ال�ي �عرض

لتعو�ضات عن �ل ذلك و�� �عو�ضات   ستتدارس كيفية تقديم ا  كما  ة،االور�ي

تقديمها للمتضرر�ن. وقد تفاعلت الدبلوماسية    مسؤولية تتحمل ا�ح�ومة  املغر�ية

إن  وزارة  "  :تأييدها للموقف الفر��ىياالمر�كية  بإيجابية حيث أعر�ت عن 

ية   ع��  مذكرة ارجية  األمر�كزارة  ا�خيقول جواب و  -  ا�خارجية  االمر�كية



 
61 

سعيدة  بإخبار  سعادة السف�� الفر���ي   -1907اكتو�ر  23ة  الفر�سية بتار�خ السفار 

. "ةحظى  بموافقة  حكومة  الواليات  املتحديأن اق��اح �ع�ن  �جنة  لتعو�ضات 

ية  ��   ة  الفر�سالتأكيد �� املذكرةال�ي �عثت ��ا للسفار   ولم يفت  ا�خارجية االمر�كية 

ر التعليمات ملمث�� الواليات املتحدة �� طنجة انھ سيتم  إصدا  1907�� د�سم 3

�حضور ال�جنة املختلطة حينما تحدد السلطات  االمر�كية  مطالب التعو�ض 

 املتعلقة ��ا.

إ�� �اتب الدولة االمر��ي يخ��ه ف��ا  Gummeré�عث  برسالة 1908مايو  16و�� 

�ي  عبد الكر�م بن  لة الوز�ر املغر رسامن  بن�خة ر�طانيا أنھ توصل عن طر�ق ممثل ب

  ) 1908أبر�ل  27( مؤرخة �� سليمان مرفقة  برسالة او  مرسوم من السلطان املغر�ي

بالتداول �� التعو�ضات  ات املتعلقة  مايو املقبل ال�عقاد او��  ا�جلس 31تحدد تار�خ  

 . قيم��اتحديد و 

   Philipيد االمر�كية  بطنجة  الس  �اتب املفوضية وتخ��نا ال��قية  ال�ي �عث ��ا 

Hoffmanأنھ تم االتفاق ع��  1908غشت  15الدار البيضاء إ�� �اتب الدولة  ��  من

ل ا�جلسة  االو��  طالب سبتم�� ال�عقاد أشغال ا�جلسة  الثانية وانھ خال 24تار�خ 

ية وتقدر قيمة  اص تحت  حماية الواليات االمر�ك��م أ�خ حالة  للتعو�ض  14ب

 فرنك قابلة  للتغي�� �عد التحر�ات .  194.374ا  ب التعو�ضات ال�ي طالب ��

نباء إعالن موالي عبد أ  أبلغ �ومري �اتب الدولة 1907غشت  22�� برقية بتار�خ 

للمغرب و�� األنباء ال�ي اكد��ا برقية الوز�ر اإلسبا�ي ��  ا�حفيظ  نفسھ سلطانا

وا مدينة فاس  غادر قد  ملسيحي�ن �لهم نباء إ�� أن ا موغادور وقد ذهبت هذه األ 

غشت عاد �ومري لِيؤكد �حة األخبار املتعلقة   24إ�� املدن الساحلية. و��   وا ئوالتج

مبا�عة ا�جنوب املغر�ي و  والي عبد ا�حفيظ سلطانا للمغرب وأنھ حظي ببإعالن م

  �عد أن أطلعھغشت أك�� تفصيال  24. و�انت برقيتھ �� عدد من املدن الساحلية

سالت�ن �عث ��ما قنص�� إسبانيا �� موغادور و�� آسفي حيث الوز�ر اإلسبا�ي ع�� ر 
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وشيوخ القبائل ع�� مبا�عة موالي أشارت  الرسالتان إ��  إقدام  األعيان والعلماء 

ظ سلطانا للمغرب وأن هذا األخ�� قام بت�و�ن ح�ومتھ حيث ع�ن ال�ىي بن عبد ا�حفي

التازي  وز�ر املالية. وقد   ندا�� وز�ر ل�حرب وال�ىيال�ىي بو�كر الك كبور وز�ر أعظم 

تلقت قبائل ا�جنوب خ�� تولية السلطان ا�جديد بحماس كب�� ورغم أن الوضع �� 

يد من الرعايا املسيحي�ن وال��ود من دن الساحلية هادئ إال أنھ لوحظ �جرة العدامل

 مازغان.

ب ف��ا �ات برقية ُيخ�� 1908يونيو  18� ومواكبة منھ لهذا ا�حدث  أرسل �ومري � 

الدولة أنھ تم إعالن موالي عبد ا�حفيظ سلطانا بمدينة تطوان وأن الس�ان فرحون 

فة موالي ن الس�ان مسرورون بخال إالوضع هادئ �� طنجة، ف��ذا اإلعالن، ورغم أن 

ة إ�� برقي  Philp أرسل �اتب املفوضية األمر�كية 1908سبتم��  15عبد ا�حفيظ. �� 

الة من طرف  موالي عبد ا�حفيظ �عث ��ا إ�� توصل برس ھولة يخ��ه أن�اتب الد

للمغرب من طرف ف��ا االع��اف بھ سلطانا  لبعميد السلك الدبلوما�ىي بطنجة يط

�رة ا�خضراء و�قبولھ ل�افة الشروط والتعهدات الدول املشاركة �� مؤتمر ا�جز 

دول ق امل��مة ب�ن الثيملوا ل��امھ ب�افة ا املنصوص عل��ا ��  هذه املعاهدة وكذا ا 

أسالفھ. و�طلب من هذه الدول التعاون واملساعدة للقيام باإلصالحات جنبية و األ 

 ا�جميع.   املق��حة من أجل مص�حة

ع��اف موالي عبد ا�حفيظ يتمثل  �� ا سالة ن أهم �ىيء �� هذه الر إ و�� تقديره 

لدول ملعاهدات املوقعة ب�ن ا االتفاقيات وا  بقرارات مؤتمر ا�جز�رة ا�خضراء وتبنيھ ل�ل

و�عكس املذكرة ال�ي أرسلها �اتب الدولة ��  األجنبية  والسالط�ن الذين سبقوه.

رص الواليات إ�� السفارة الفر�سية ح   1908أكتو�ر  Elihu Root   ��9ا�خارجية 

ف��ا عن  املتحدة ع�� التعامل ب��اغماتية مع �غ�� هرم السلطة �� املغرب حيث أعرب

دون إبداء الرأي حول  ية السلطان موالي عبد ا�حفيظاد بالده لالع��اف �شرعاستعد

و ال�ي لم يحصل حولها اتفاق أ  يةاألجنب القضايا ا�خالفية الصغ��ة ال�ي ��م الدول 
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املعاهدات و قرارات الالح��ام لهذه ا ��م السلطان بتقديم ضمانات لكن شر�طة أن يل

واة مع با�� الدول  فيما ة ان تقف ع�� قدم املسالواليات املتحدوالقوان�ن بما يضمن ل

 . يتعلق بمصا�حها ومصا�ح رعاياها باملغرب

توصلت كتابة الدولة األمر�كية بالرسالة ال�ي �عثت ��ا الدول األجنبية إ��   وقد

تتضمن �ل التفاصيل املتعلقة   1998نوفم��  18والي عبد ا�حفيظ بتار�خ م

 تمثل ��طان ا�جديد مراعا��ا وتي يجب ع�� السلباالل��امات ال�

القوى األجنبية مع أسالفھ وخاصة معاهدة  االع��اف ب�ل املعاهدات ال�ي أبرم��ا .1

بالتدخل لتنفيذ  للسلك الدبلوما�ىي ا�جز�رة ا�خضراء و�افة القرارات ال�ي �سمح 

 قرارا��ا. 

 ز�ز.أن يتحمل مسؤولية الديون ال�ي �� ذمة أخيھ موالي عبد الع .2

�ية منوح لفر�سا وإسبانيا ملراقبة السواحل املغر ع�� التفو�ض املؤقت امل املوافقة  .3

 ر�ب األس�حة. �ومحار�ة �

قبول  املوافقة ع�� قرارات ال�جنة الدولية املتعلقة بأحداث الدار البيضاء وكذا  .4

 التعو�ضات املنصوص عل��ا. 

بمقررات  غرب واالل��امنحاء املأمن وسالمة املواطن�ن األجانب �� �ل أمان ض .5

   ا�خضراء فيما يتعلق بالسالمة وحر�ة التواصل. مؤتمر ا�جز�رة

رسميا ال��امھ ��ذه الشروط وعن رغبتھ �� إقامة عالقة  أن �علن للمغار�ة  .6

 .  يةصداقة مع مختلف الدول األجنب

وقد �ان مضمون  هذه الرسالة موضوع ال��قية ال�ي �عث �اتب الدولة 

وجهة نظر بلده فيما يتعلق   ُ�عرب ف��ا هن 1908و�ر أكت 20���ومري االمر��ي إ�� 

إن حكومة الواليات املتحدة باالع��اف بالسلطان ا�جديد للمغرب. بالنسبة إليھ "

�ح الواليات املتحدة ومصا�ح رعاياها �عتقد أنھ إذا تم التأكيد وا�حفاظ ع�� مصا

ن ا يكفي مذا �انت هناك موفق مبدأ املساواة ب�ن �افة الدول وإ و التجارة
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ل��ام بالشروط املعروضة �� الرسالة، فإن الواليات املتحدة مستعدة الضمانات لال

 ". لالع��اف بموالي عبد ا�حفيظ وتوافق ع�� مضمون الرسالة

تحدة طيلة املرحلة املمتدة ب�ن معاهدة ا�جز�رة والواقع أن الواليات امل

ية  ملصا�ح االمر�كفاع عن ا ت االولو�ة للدا�خضراء وح�ى إبرام عقد ا�حماية أعط

ومصا�ح رعاياها كما سبقت اإلشارة إ�� ذلك. و�� الوقت الذي واكبت األحداث ال�ي 

ال�غماس �� عاشها املغرب طيلة هذه املرحلة، ظلت حر�صة قدر اإلم�ان ع�� عدم ا 

ن ال�ي فرغم �ل ا�حجج والقرائ الصراعات االور�ية خاصة الصراع الفر��ىي األملا�ي.

إلقناع   1911نوفم��  3�� رسالتھ املؤرخة ��    Jusserand فر��ىي لسف�� القدمها ا 

او  1909��امل��م ب�ن الطرف�ن  ا�جانب االمر��ي باالنخراط �� امليثاق الفر��ىي األملا�ي

 ذلك نأت الواليات املتحدة بنفسها عن  1910نوفم��  4وقعة بي��ما �� امل االتفاقية 

أنھ ان �غ�� روح عدد من مثل هذه املواثيق من ش ون االنخراط ��معللة ذلك ب�

�ستد�� جملة   من طرف الواليات املتحدة �ان قبول االنخراط ف�أ و  ،املواثيق

هذا امليثاق يجب   أن  ة، كمااإلجراءات املحددة لتوقيع املعاهدات من طرف ا�ح�وم

لة اك��  من املسأ ةتحدف الواليات املان تحظى بموافقة مجلس الشيوخ. وقد �ان موق

إ�� السف�� الفر��ىي  ) 1911 د�سم��  P.C. Knox )15 �اتب الدولة  وضوحا �� رسالة

مر�كية ال�ي ا��جاما مع املبادئ التقليدية للسياسة ا�خارجية األ "حيث أخ��ه بأنھ 

ن حكومة االور�ية أل ع الواليات املتحدة من املشاركة  �� القضايا السياسية تمن

سواء مع او ضد امليثاق عن التعب�� عن أي موقف املتحدة تمتنع الواليات 

". ونزوال عند رغبة ا�ح�ومة الفر�سية يمكن  الفر���ي األملا�ي املتعلق باملغرب

   .املتعلقة با�حقوق التجار�ةللواليات املتحدة ان تقبل باالنخراط �� البنود 

  Pantherية حر�ية  األملانحينما اندلعت ازمة اغادير  ع��  إثر  رسو البارجة  ا�و 

عن انزعاجھ  Williams Taftالرئيس االمر��ي  اباعر ورغم  1911يوليوز  بأ�ادير  ��

مما اقدمت عليھ أملانيا ورغم اق��اح ممثل الواليات املتحدة بطنجة   البالغ  



 
65 

Carpenter  ة  حر�ية للدفاع عن املصا�ح االمر�كية  واملطالبة   ع��  بالده إرسال بارج

وقف االمر��ي ا�سم  عموما بالتحفظ  إال  أن امل يازات أك��،�حصول ع��  امتبا

ومراقبة الوضع مع تمسك وا�ح بما تم تحقيقھ من امتيازات تضم��ا العهود 

 رفا ف��ا.واملواثيق ال�ي �انت الواليات املتحدة  ط

 

 الواليات املتحدة  من ا�حماية  الفر�سيةموقف  -2

 

(     Cambonممث��  البلدين   باملفاوضات الثنائية ازمة اغادير  ن��ت  ا 

ومعا�جة   خالفا��ما ة  ��� �سو إ  أدتو�� مفاوضات  )،أملانيا(  Kiderlenو  فر�سا)

امتياز ا�حناية  القنصلية   ع�� حافظت املانيا حيث  امللفات  العالقة  ب�ن  البلدين

  للمشاريع القتصادية  ميةالسمسرة  العمو و�ل ما  يتعلق  بواملحاكم القنصلية 

منحها  ذلك  تم  باملغرب فضال  عن ملانية الشر�ات  األ  امتيازاتا�حفاظ ع�� و 

مقابل  هذه التعهدات   . املغربباستعمار�ة   أية  حقوق تنازلها عن مقابل   ال�و�غو 

  ات  ال�ي األملانية ع��  الضمان وافقة امل إم�انية إدخال ت ضمنت فر�سا والتنازال 

املتعلقة   ت احال صإل ا  ذا إدخالوك  املغرب ع��  اية �حما  بفرضوالتعهدات املرتبطة 

ومع مصا�ح   مصا�حهامع   تتما�ىيو ال�ي تراها ضرور�ة   ة  الدولةباألمن  خز�ن

 .الدول  األخرى 

خالفا��ا  مع  اتفاقيات  ثنائية  لتسو�ة  االور�ية ��  مقابل  انخراط الدول  �� 

��  هذه  االنخراط�ل من اش�ال ي  شأ تحدة بنفسها عن  الواليات امل أت ن ،فر�سا

  و�ي ضعها  القانو  والدفاع عنقوقها املشروعة  حب وتمسكت  ات�التسو 

�ا  مع ص  بھ  العهود واملواثيق  ال�ي  ابرم�وفق  ما تنومصا�حها  االقتصادية 

 . او نصت  عل��ا  بنود  املؤتمرات  الدوليةاملغرب  
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و�ذلك    املغرب فر�سا و �حماية  ب�ن ا تم التوقيع  ع��  معاهدة  1912مارس  30�� 

تقاسمت  فر�سا   اصبح قضية  تنافس دو��  �عد ان  يمثل  لم  �عد  املغرب 

ضع  القانو�ي  ا�جديد هذا  الو  موأما يالة  الشر�فة.اإل ع�� تراب  فوذ الن واسبانيا

 املغرب عد ان  فقد ديدة  �إ�� مرحلة  جانتقلت  العالقات  املغر�ية  االمر�كية 

 األزمة  بداية منذ ، املتحدة الواليات حافظت. تدب�� شؤونھ ا�خارجية ھ ع��  سيادت

. املغرب �� املوجودة األخرى  بالسلطات مقارنة فر�د عمل مسار  ع�� ، املغر�ية

  تنمية  تفضل ال�ي الرأسمالية حقوقهم ع�� ا�حفاظ من املوقف هذا  و�ت�ون 

  التطور  هذا أن الوا�ح من ن�ا . املغرب �� والتجار�ة االقتصادية مصا�حهم

  الفر�سية  اإلم��ياليت�ن ب�ن االقتصادي  املجال �� مباشرة مواجهة إ�� سيؤدي 

 .ودوافعها أهدافها �� تختلف وال�ي ، واألمر�كية

لتوقعات  مخالفا  لا�حماية إبرام  معاهدة من تحدة الواليات املفقد  �ان  موقف  

خول��ا لها  االتفاقيات ي واشنطن تمسكها بحقوقها ال�أبدت  الفر�سية حيث 

ا�حماية  مع املغرب عقد ع�� ها قيععالن عن تو إل ا �� اعقاب و. املوقعة  مع املغرب

  ى ختلف  القو ع��  مهدة املعاإ�� توزيع  ��خا من  ، بادرت  السلطات  الفر�سية 

�ت  أعر  االور�ية  ال�ي  دول لل   . وخالفا �رة  ا�خضراءمعاهدة  ا�جز املوقعة  ع��  

مع  أو  1912مضام�ن  بنود معاهدة  ا�حماية مع ��اية  سنة عن موافق��ا  ع��  

 وهو   ك�ح إزاء ذلعن  أي  موقف  وا  عرب  الواليات  املتحدة، لم  �1913مطلع 

إزاء  التحر�ات  الدبلوماسية  ال�ي  قام ��ا  ي تجاوب أ ��  السابق  م تبد ا  لكم

Jusrand   1911 األملا�ي�عيد  االتفاق الفر��ىي   السف��  الفر��ىي  بواشنطن   ��

ية  ا�حماية الفر�س ع��دقة باملصا األمر�كي�نإقناع  املسئول�ن  منھولة محا

نوفم��  قدم   P.C.Knox  ��3 األمر��ي . ففي رسالة �عث ��ا ل�اتب الدو��باملغرب

تضمن حقوق بلدهم  األمر�كي�ن للمسؤول�ن جملة  من التعهداتسف�� الفر��ىي ال

  ة بخصوص املغربواثيق السابقاملو املنصوص عل��ا ��  االتفاقيات  واالمتيازات 
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وا�حفاظ  ئب والرسوم ا�جمركية املساواة ��  الضرا ل حر�ة  التجارة ومراعاة مث

بما  يتما�ىى و   عمومية��  املعامالت او الصفقات ال األمر�كي�نحقوق الرعايا  ع��

 ذات  الطا�ع  االقتصادي.ات  األمر�كية االهتمام

عن السف�� الفر��ىي الواليات املتحدة جوابا ع�� رسالة أعر�ت 1911دجن��  15�� 

ياسيا  سطا�عا  �� تقديرها يكت�ىي روح االتفاق ك�ل ألنھالوا�ح إزاء ها تحفظ

 املوقعة ب�ن  الواليات املتحدة واملغرب ذكرت  بأن أي �عديل او �غي�� ��  االوفاقو 

. كما هذا  األمر��يكما ينص ع��  ذلك  الدستور  ل�و�غرس  �ستلزم موافقة ا 

ب�ن  الطرف�ن حينما  ت��يأ  فتح باب  التفاوض �انية إم دال �ستبعاملوقف 

محمي��ا او مصا�ح �غي��  يمس مصا�حها  ألي يب �ستج �عديالتالظروف إلدخال 

 ."  باملغرب

  االتفاق  ية مناالمر�كالتحفظ الوا�ح الذي ابدتھ السلطات هذا ولعل 

  الفر��ىي عرض  مع ال  التجاوب ع��  عدم واشنطن  ما حملهو  األملا�يالفر��ىي  

رغم  �ل  ما قدمتھ باريس من �عهدات وال��امات تضمن املصا�ح االقتصادية  

   .األمر�كي�نقوق الرعايا وح �كيةاالمر 

العرض  أخرى مرة يقدم ف��ا  السف��  الفر��ىي رسالة أرسل1913 يناير  8��  

، بطلب السيد �اتب  الدولة ماية  الفر�سية ��  املغرب" ا�ح الفر��ىي  بخصوص 

معاهدة ا�حماية  الفر�سية   سيادتكم نص أقدم ل  الفر�سيةمن ا�حكومة 

توصلت ��ا من إن الضمانات ال�ي  .1912ناير ي 30اس �� فاملغر�ية املوقع ��  

"أن جعل�ي آمل تاملغرب با�حماية  الفر�سية  إقامة بخصوصتكم طرف سياد

ان  هذه اآللية��  هاالنخراطبالنسبة اع��اض أي  لن تبديا�حكومة الفدرالية 

 " .ا�حكومة الفر�سيةهذه الضمانات سيسعد ال محالة  تأكيد

الشؤون   مصا�حيمنع  معاهدة  ا�حماية سادس من أن البند ال الرسالة  وأضافت

تمثيل وحماية  الرعايا  املغار�ة   يضطلعون بمسؤولية سخارجية والقنصليات ا�
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بة الدولة   الع كتاوالذي تم إط نون�� 27 تفاق الفر��ىي  االسبا�ي  امل��م �� وان اال

رعايا املغار�ة  املتواجدين ��  ان ال 23�� بنده ن�� ينص نو  29االمر�كية  عليھ  �� 

يوضعون تحت حماية املصا�ح الدبلوماسية   س الفر�سية ة ا�حمايمنطقة 

 . سبانية والقنصلية  اإل 

 صر�حا ح�ن قال  األمر��ي�اتب الدولة  Knox با جو وجاء  

املشاركة ��  تماشيا  مع تقاليد  السياسة ا�خارجية  االمر�كية ال�ي  تمنع " 

ة  تفضل عدم يذات الطا�ع  السيا��ي فإن ا�حكومة  األمر�ك  �يةالقضايا االور 

يتعلق بمعاهدة  ا�حماية  الفر�سية  باملغرب جانب لصا�ح او ضد أي إبداء  رأ��ا 

  " .صبغة سياسيةات  طا�ع ذ�ا  أل�

ان  ال�ونجرس كم عدمھ منوط بموافقة االنخراط فيھ من  قبول وأضاف أن 

الكفيلة   موسةنات امللوالضماز�د من التفاصيل م�� ية  تحتاج إ االمر�كا�ح�ومة 

  تبدي موافق��ا ع��  مضام�ن  املعاهدة.ية مر�كاال ا�ح�ومة بجعل 

ع��  تأكيدللومع ذلك ، فإن حكومة ا�جمهور�ة الفر�سية مستعدة " " واضاف

وقت � ال� عمول بھمهو املصا�ح وا�حقوق األمر�كية �� املغرب ، كما حماية 

  .... ��  املستقبل ستحظى بنفس  االعتبار املعاهدات القائمة ،فق و حالًيا  الراهن

النظر ح تميل  لصا� الواليات املتحدة حكومة  من شانھ أن يجعل  ا التوجھ هذ

أدخل��ا  املغرب إنجازها ��ترغب ا�حماية الفر�سية  ال�ي لإلصالحات�ش�ل إيجا�ي 

 "املعاهدة املعنية كما تنص ع�� ذاك

قة  بن�خة  مرفكرة  مر�كية  بمذلدولة  األ ا توصلت كتابة   1913تو�راك 7�� 

  بالشروع �� لق  بإرساء  و �� فر�سا وتتعمن ا�جر�دة  الرسمية الصادرة ��  املغرب  

داخل منطقة النفوذ  من قبل  السلطات الفر�سية م القضائي ا�جديد العمل بالنظا

ام القضائي  ا�جديد املنصوص النظن إو�ناء  ع�� ف م��اطور�ة الشر�فةالفر��ىي  باإل 

حل  محل املحاكم سي 1911الفر��ىي االملا�ي  االتفاقالبند التاسع من  عليھ ��  
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و�ناء  عليھ  ع��  ا�ح�ومة    1913اكتو�ر   15 اعتبارا من القنصلية  الفر�سية 

 الفدرالية أن تضع مواطن��ا تحت هذا النظام القضائي ا�جديد. 

تناول   ال ومفص ال طو� 1914 ف��اير  J. B. Moore  13الدولة  �اتب واب جان �

 القوان�ن��ات تمس ي��تب ع��ا  من �غيوما  ملغرب سية  بامسالة  ا�حماية  الفر�فيھ 

الدولة   ذكر  �اتب  .باملغرب ناألمر�كي�ح املحمي�ن ومراجعة  لوائ ثم املعمول  ��ا 

 سنھ ا�جن�ال  الذي  العسكري  ون نقاالبكرة الفر�سية فيما يتعلق ببعض  مضام�ن املذ

والذخ��ة. وأن   األس�حةمنع ��ر�ب حجة ليوطي فوق تراب منطقة  النفوذ الفر��ىي ب

آنذاك لدى السفارة  الفر�سية ل عماأ القائم ب E. De Perretti De LaBrocca السيد 

ملمثل��ا  ا��ا بإصدار  �عليمية االمر�ك ا�ح�ومة   تقوم أن  أعرب  عن رغبة  ح�ومتھ

الذين  �عيشون تحت  أولئكبطنجة ��دف �عي�ن �جنة  �حضور مراجعة لوائح 

��م حق  أي تحفظ قبول   Perrettiممكنا حسب السيد إنھ  لم و  .األمر��يالقضاء  

  األصلي�ن يخص الس�ان اصبح بيد املخزن املغر�ي فيما    رار لن الق األجانباملمثل�ن  

   .جنبية األ ن يتمتعون  بحماية  ا�ح�ومات  الذي

القائمة ع��  ونية عن تذك��  لألسس القانعبارة الدولة جاء جواب �اتب و 

, فذكر  ان حماية  الرعايا ق ال�ي �انت الواليات املتحدة طرفا ف��اياملعاهدات  واملواث

معاهدة مدر�د  دبنو لو   1836  ةياملعاهدة  املغر�ية االمر�كلبنود املغار�ة يخضع 

.  1861انيا واسب  1856 ر�طانياابرمها  املغرب مع بال�ي ئية الثنااالتفاقيات ذلك وك

من حق  ا�ح�ومة  يبقى  �� املغرب  األمر�كي�ناملحمي�ن  فأن اختيار و�ناء عليھ 

أما  فيما  يتعلق   �ي  تخولها  بنود االتفاقيات السابقة.األمر�كية بقوة  القانون ال

ما�ع إدخال  إصالحات األمر�كية ال  ت  فإن ا�ح�ومةة  الفر�سية ��  حذ ذا��ا با�حماي

بضمان ا�حفاظ الفر�سية تتعهد السلطات  شر�طة انعل��ا عقد ا�حماية ال�ي  نص  

تضمن ��  باملغرب  وفق ما هو م  األمر�كي�نومصا�ح  الرعايا   التجار�ة ع��  املصا�ح 

   االتفاقيات السابقة.

ئولون  املس واصلاألو��  مليةالعاا�حرب دالع نوح�ى ا منذ توقيع عقد ا�حماية 

ا�ح�ومتان تتوصل انتظار أن �� ملغرب بالقيام بمهامهم �� ا  �ماالمر�كيون �شب�
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فضال  عن  االمر�كيةالتجار�ة املصا�ح  يضمنصر�ح إ�� اتفاق  واألمر�كيةلفر�سية ا 

 تحقيقها ��  مغرب  ا�حماية.  إ�� �س��  ة يالسلطات االمر�ك �انتضافية إ متيازات ا 

الواليات املتحدة  جاهدة عدم االنخراط حاولت  األو��ا�حرب العاملية ما اندلعت دعن

القضايا  ��ا الواليات املتحدة �عدم التدخل ��  الذي يل��م ف مونرو  ال��اما  بمبدأ  �ا ف�

ملانية سيدفع  لطور�يدات  الغواصات األ  من السفن عددا  �عرض  غ�� أن  . األورو�ية

سفينة العرضت � 1915مايو . �� 1917نخراط  ��  ا�حرب  ��  مر�كي�ن  إ�� اال األ 

بالقرب من الشواطئ لطور�يد غواصة  املانية   Lusitania الفاخرة السياحية

بدخول  يبدو أن ا�حدث �جل  امر��ي. 100بي��م �حية  1700أك��  مخلفة  اإليرلندية 

ر�كية  الفر�سية  ال�ي   ا�عكس ع�� العالقات  االماالمر الذي  الواليات املتحدة ا�حرب

الدولة  �اتب  لسان حيث  أعر�ت  السلطات  االمر�كية ع��  استعادت �عض  الدفء 

Robert Lansing  ا�حفاظ ع��   األمر��يوالشعب  رغبة ا�ح�ومة االمر�كية عن  ��

وتكثيف  ا�جهود أل��اء  الن�اع ا�حا��  �� لبلدين روح الصداقة التقليدية ال�ي  تر�ط ا 

 .اأورو�

إ�� السف�� الفر��ىي ��   Lansingالدولة �اتب �عث  1917أكتو�ر  20و��   

ي للواليات املتحدة  االمر�كية  با�حماية  الفر�سية   ع��اف  الرس�ضم��ا اال  واشنطن

  إ�� لصت خاخ��كم أن حكومة الواليات املتحدة ان  الشرف��  ..." ��  املغرب "

 "  ...ربحماية  فر�سا للمغاالع��اف رسميا ب

الفر�سية للمسئول�ن  لطات الساملقدمة من قبل ات والتعهدات رغم الضمان

فاهم سوء  الت  أجواءإيقاع ع�� االمر�كية العالقات الفر�سية ستعيش  األمر�كي�ن

ل�حد من االمتيازات    العامةقامة ال�ي سن��ا اإلالقضائية والضر�بة القوان�ن �سبب 

  ة ي امغرب  ا�حمي ق  ال��اب  املغر�و يتمتعون ��ا  ف  ون ير�كمال�ي  �ان الرعايا  األ 

و�انت موضوع مراسالت كث��ة   ذات  الطا�ع  القضائياملشا�ل وأفرزت العديد من 
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تحثھ ف��ا  ع��   ��  طنجة األمر��يالقنصل العام ب�ن كتابة  الدولة  ��  ا�خارجية و 

 م. هومصا�ح. األمر�كي�نالدفاع عن الرعايا 
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