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دلبال هي تحكم العوامل الخارجية في مسار تاريخ افي تاريخ املغرب 19ميزة القرن 

فوذ بعد تزامن املرحلة مع احتداد التنافس بين القوى األوربية على مناطق الن
1815فيينامؤتمر 

تقاطع مصالح الدول املتنافسة حول البحر املتوسط في املغرب

ارجإجراءات السلطان موالي عبد الرحمان املشجعة للتبادل التجاري مع الخ

جمركية امتيازات: تنافس الدول األوربية على إبرام معاهدات تجارية مع املغرب
واستقرار القناصل والتجار 

:تمهيد

بأوربااإلحتكاكدليل ذلك، فشل سياسة العزلة في محاولة لتجنب 
م كل وفشل سالطين الفترة في الحفاظ على سالمة املغرب ووحدة ترابه رغ

التي قدموهاوالترضياتاالحتياطات التي اتخذوها 

وى إحداث خلل هائل في موازين الق: احتالل الجيش الفرنس ي للجزائر1830
اإلستعماري باملنطقة وتسعير حمى التنافس 



سياسات اندفاع القوى املتنافسة لحماية مصالحها باملغرب الذي أصبح هدفا ل
خزن مختلفة، اتفقت كلها على إخضاعه عبر ممارسة شتى الضغوط على امل

انت البالدأجبر السالطين على تقديم تنازالت متتالية ومواجهة تحديات هائلة ك

واصلة على الحصار التدريجي للبالد والضغوط املتوانعكاسات آلياتمحاولة إبراز
منزهاء قرن من الز اإلستعماريةالقوى املجتمع والدولة املغربيين من قبل

هم الوقت ، بل كان لديكالصاعقةلم ينزل على رؤوس املغاربة اإلستعماربحيث أن 
لبذل محاوالت حثيثة لإلفالت من قبضته

بوقوع أحداث وتطورات خطيرة طبعت العالقات 1894و1830تميزت الفترة بين 
اإلستعماريةاملغربية األوربية وجعلت املغرب في مجرى التناقضات 



الحذر الدبلوماس ي ( 1822-1792)عهد السلطان موالي سليمان -1
الداخليواإلضطراب

لذيإطاللة القرن التاسع عشر واملغرب تحت حكم السلطان موالي سليمان ا
1792تولى الحكم سنة 

-1799لجائحة الطاعون الذي ضرب البالد سنة الكارثيةاإلنعكاساتةواجهم
جزء من نخبة املخزن والبالدو هالك أعداد كبيرة من البشر : 1800

ف وتوقيةتاألطلنانتشار الخراب في معظم جهات البالد خاصة السهول 
املبادالت الخارجيةانهيارو األنشطة االقتصادية 

ثورة اندالع العقب في ذات الوقت، كانت أحداث خطيرة تقع في أوربا املجاورة 
الحملة الفرنسية على:نابوليونيةوما تالها من حروب 1789الفرنسية سنة  

1798مصر 

رية مع أوربا وتقليص املبادالت التجا" العزلة"هيعهد في كتب التاريخ الهذا ميزة 
السابقعهد العكس



ملواجهةباستعداداتوالقيامإنجلترا،معسكروتفضيلهسليمانمواليرفض
فرنس يغزو احتمال

إلىباأور معالعالقاتتقليصضرورةبسليمانموالياقتنعاألخطارهذهأمام
:املستوياتأدنى

قواتالبإنز السماحالسلطانمننابوليون طلبحينملغربابغزو جديتهديد
وإيقافةاألنجليزيالسفنأماماملغربيةاملوانيءوإغالق،سبتةقربفرنسية
وبادسالنكور وصخرتيمليليةإرجاعمقابلطارق،جبلصخرةتموين

نابوليون حروبخطورةالسلطانأدركالداخلية،بشؤونهانشغالهرغم
مثفرنسا،على1807سنةإنجلترافرضتهالذيالقاري الحصاربعدخصوصا

املواليةالسنةفيوإسبانياللبرتغالنابوليون غزو 

البالدمعتقالتفياألوربييناألسرى منتبقىنمتحرير،1816
زائرالجلنيابتيةبحريالقطعالبعضاءهدإو البحري للجهادحدوضع،1817

املتبقيةالقطعسالحنزعو وطرابلس،



وتشجيعانيةالتيجللطريقةانتمائهرغمالصوفيةالطرق محاربة:الثانيةالنقطة
الغربيوالسودانالجزائرفيبعضهاةأنشط

رتبطةاملالبدعومحاربةوالصالحيناألولياءقبور زيارةعنالعامةثنيمحاولة
الوهابية؟الحركةأصداءتأثير:باملواسم

هواتهحيفييومأسعد"أنمؤكداأوربا،معالتجاريةاملبادالتمنالحد:األولى
لذياالقاري الحصارذلكفيهساعد."شيئاالجماركفيهتدرلنالذياليوم

النابوليونيةالحروبخاللفرنساعلىإنجلترافرضته

:تغيير موالي سليمان لسياسة أبيه في نقطتين أساسيتين

:الثورات الصوفية والقبلية

سلسلةعنأسفرت19وبداية18القرن نهايةفيواجتماعيةديمغرافيةتحوالت
األخيرالثلثيلةطوالكبيراملتوسطواألطلسينالريففيالقبليةاالنتفاضاتمن
يةالصوفوالطرق الزوايامنصريحاتشجيعالقيت،سليمانمواليعهدمن



شيخاوي الدرقالعربيوموالي،إيشقيرن بالدفيأمهاوشآلزعيمأمهاوشبوبكر
.ةالوزانيالزاويةشيخالعربيالحاجوسيدي،(بوبريح)الدرقاويةالزاوية
لنداةمعركفياإلصطدامإلىأفض ىخزن املو القوى هذهبينالتقاطباحتداد

السلطانروأس  املخزن لجيوشحاسمةهزيمة:1818سنةالقبابقرب

يتوآومرموشةأومالوآيتقبائلضمأوسعحلفتشكلو املخزن ةهيبتأثر
:واسعنفوذذاتزواياوزعماءسغروشن

يان،زا)أومالوآيتقبائلأمامقاسيةهزيمةاملخزن جيوشتكبدت1811-1812
املتوسطباألطلسآزرومعركةفي(مكيلدوآيتإيشقيرن 

،األمنعقدوانفراطالفوض ىوانتشارسليمانمواليمخزن سلطةانهيار
الحبوببتصديروالسماح،1820-1818وباءثم1818-1817مجاعةوحدوث

الجبائيةاألعباءوثقلاألقواتأسعارارتفاعمنرافقهوما

واإلدامالزرعبيع"حظرأنخاصةالحبوبلتصديرفاسءعلمامعارضة
سليمانمواليبيعةشروطمنكان"للنصارى والصوف



علىإلهيعقاباملصائبترادف:وتصوراتهاالزواياتعاليمالنتشارةمالئمتربة
بحظراعليهالتضييقمنسليمانمواليفيهشددوقتفي،الوقتأهلفساد
1819سنةاملواسمإقامة

خلقىإلالوباءوتفش يالغذاءوشحاألمنانعدامو املخزن ضعفيؤدينأبديهي
متوترنفس يومناخمتأزمواجتماعيسياس يوضع

:وأحوازهاةاملدينفيونهبافساداالوداياجيشعاثحيثفاسفيالوضعانفالت
غيابعنكشفمماالبالي،فاسعلىالحصاروفرض1820يونيوفياملالحنهب

السلطةفيفعليوفراغاملخزن 

انسليممواليمسارعةعدمأمامالوضعفيللنظر“والعقدالحلأهل”اجتماع
األمرلحسم

قرئ فاسأهلعلى(بمراكشوهو)السلطانمنكتابوردالتوتر،أوجفي
سليمانمواليبيعةخلعو املدينةعصيانأحداثشرارةكانو بالقرويين



لنفسهالسلطانخلعإشاعةوانتشاراألجواءوتوتراملوقفغموض

رواحأحمايةفيممثلةواجباتهبأوجبالقيامعناملخزن بعجزالرسالةإقرار
القبائلوعيثالوداياتعسفاتمنالناسوممتلكات

حموبنالحسن،األمازيغيةاإلتحادياتزعماءومراسلةفاسأهلرؤساءاجتماع
زمور زعيمالزموريالغازي بنومحمدإدراسنآيتزعيماملطيري واعزيز

وخوشيفاسأهلوعلماءزعماءضمالبيعةأمرفيللتفاوضاجتماعانعقاد
مواليبيعةعلىاإلتفاق:(1820نونبر)األمازيغيةاالتحادياتوزعماءالزوايا
ابنتهعلىالسلطانصهراليزيدبنابراهيم
فضال،والودايامالكوبنيالخلطقبائلمنبدعملفاسسليمانمواليحصار

مواليواسترجاعهدنةإبرام:كرهينةالدرقاوي العربيملواليالودايااعتقالعن
للعرشسليمان

والدعوة للمجيء للنظر فيمن يتولى أمر الناسالوداياطلب النجدة لردع 

حوز في شراردةتجريد محلة ضد زاوية : مواصلة سياسة الشدة مع الزوايا
هزيمة املحلة وأسر السلطان بنفسه مرة أخرى : مراكش



دياجتهديداتشكلباتتتطوراتشهدياألوربيالجواركانالوقتذاتفي
املغربلسالمة

الرعيةوانفالتاملخزن ضعفكشفتعميقةسياسيةأزمة

ةحاولمو إسبانيا،غزو بعدطارق جبلمضيقإلىالنابوليونيةجيوشالوصول 
صخرةلخنقسبتةقربجيوشهبإنزاللهالسماحإلىالسلطانجرون ينابول
إنجلترامعسكرسليمانمواليآثر:اإلنجليزيةطارق جبل

راصنةالقآخرلنشاطحدافوضعبأوربااإلصطدامملخاطرالسلطاناستشعار
منابيةعقحملةأليتفاديااألوربيين،األسرى منالبالدسجون وأفرغاملغاربة
أورباجانب
اوفاقدضعيفامخزنالخلفهتاركابمراكش،1822نونبرفيسليمانمواليوفاة

مستمرةاضطراباتمنيعانينفسهعلىمنغلقاوبلداللهيبة،



بدعمواليعهدعلىاألوربيةالضغوطو "البيتترتيبإعادة"بيناملخزن 
الرحمان

نموالخروجاإلنهيارمناملخزن بإنقاذهشامبنالرحمانعبدمواليمبادرة
البالدتكابدهاكانتالتيالعميقةاألزمة

يةاالجتماعاإلقتصاديةالقوى ثقل:سليمانمواليتجربةدروساستيعاب
للمخزن الجديوتهديدهاالتقليديةوالدينية

:املخزن ذإلنقااالجتماعيةالتوازناتترتيبإلعادة“جديدة”استراتيجيةتبني
نفوذمنالحدعلىالقادرةاالجتماعيةالقوةباعتبارهمالتجارطبقةتشجيع
التقليديةالقوى وتأثير
أمامةرحبآفاقوفتحأوربامعالتجارةبتشجيعالطبقةهذهنموشروطخلق

األساسيةاملخزنيةالوظائفتصدرواالذينأبنائها

الحاجالكبيريالفاس التاجر:الخارجمعالتجاريةاملبادالتبتطويرتاجرينتكليف
اءالصحر وجنوبالعربيالشرق معالتجارةعلىاملسيطربنجلون الطيب



ِنينِمعيرالصويري اليهوديوالتاجر
 
السلطانفيروسقنصل"لقبمنحالذيَمك

ضاءالبيوالدارالعرائشموانيءعلىباإلشرافوكلف،"املسيحيةالقوى لدى
وطنجةوآسفيوالجديدة

1825منداءابتاملتتاليةاملجاعاتخاللالحبوبالستيرادالبالدحاجةاستغالل
متزايدانمواعرفتالتيالبحريةالتجارةأماماملوانيءلفتح

البحرحوضفيالتشكلبصددجديدوعسكري سياس ينظامكانذلك،بموازاة
قمناطعلىاألوربيةالقوى بينشرستنافس:1815فيينامؤتمرعقباملتوسط

النفوذ

:ةائينهصفةبوأوربااملغرببينالقوى موازينقلبو الجزائراحتالل،1830
منتبقىامطيلةعليهوالضغطاملغربوحصارتطويقمسلسلبانطالقاإليذان
19القرن 

بنياتلىعذلكتبعاتورصدالشريفةاإليالةتطويقآلياتعلىالوقوفمحاولة
الجديدةالتحدياتأمامفعلهاوردودالبالد



املجتمعوخلخلةاملخزن شوكةكسر :العسكريةالضغوط

في،رانالجيلنصرةلجهادلالداعيةصواتاأل ارتفاعالجزائر،أخبارانتشارإثر
تقبالباسأوامرإصدارعلىقتصارإلا:جيوشهمكانياتإيدركالسلطانأنحين

.وفاسوجدةإلىبراأوتطوانإلىبحراالالجئينالجزائرييناملهاجرين

وكسرالجزائرأتراكتأديببعدسينسحبالفرنس يالجيشأناملخزن اعتقاد
وأعمالهاتلمسانالسترجاعفرصة:شوكتهم

نموفدتقديم:مباشرةالتورطعلىاملخزن أرغمتحداثاأل تطوراتأنغير
خزن املرجالكبارواستشارةالعلماءواستفتاءللسلطانالبيعةتلمسان

شارةإ:قبولهاالبعضرأىبينمابرفضها،العلماءجلبإفتاءاآلراءاختالف
لفمنالبالدعلىاألمريجرهقدماإلىالرافضين

ُ
عنهانىغفيهيوالتزاماتك

ةالراجحالعقول ذوي ”منالسلطاناستشارهممنالبعضأنأكنسوسيورد
،“األحوالمنحالبأيةمقاربتهاعننهاه...السليمةواآلراء
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ثرتأإال قطالدولةلهذهأضيفتماوأنها،األغمارالسفهاءكاألتراكحمار،
،آفات  فيهاوأظهرتوخلال،فسادافيها

ً
ال
َ
الدول أخبار يفذلكُعِلمكماوِعل

"السالفة
خليفةسليمانبنعليمواليعمهابن1830نونبرفيالسلطانعينذلكرغم
الوداياجيشمنرجل500منحاميةرأسعلىوبعثهوأعمالهاتلمسانعلى

للجدلاملثيرالجراري ادريسبقيادة

ناحيةئلقباعلىالسلطةفرضفيكبيرةبصعوباتورجالهالخليفةاصطدام
والنهببالسلبالوداياوقيامالعالقاتتوترثمومنتلمسان،

وهرانايوباملنطقةقبائلاستمالةفيالتجاوزاتلهذهالفرنسييناستغالل

ئوليناملسالوداياضباطتأديبعلىوعزمهالشديدالرحمانعبدمواليغضب

الفتنةنيرانإيقاذفيالفاس يجلول ابنالطالبالحاجدور إلىزيدانابنإشارة
الطاعةعنالخروجعلىصممواالذينوالوداياالرحمانعبدمواليبين



فأمروالجرأة،الغلظةغايةأظهروابفاسالسلطانيديبينمثولهملدى
1831يونيوفيالتمردشرارةلتندلعالسجن،بإيداعهم

رضاأل وزلزلت،اإلنجحاربعدالفتنِضبابوبرزتالبحار موجالجديدفاسفماجت"
وأشاع...أرجاؤهاالباليفاسمنوأظلمتأحوالهاونكرتأهوالها،الدنياوأظهرتزلزالها

عاملينيالودالطيبإلىوالهمجالغوغاءفتسارعت،الودايةقتلهالسلطانأناملرجفون 

(أكنسوس)"قتلهيريدون فاس

بهىاألذإلحاقخشيةواعزيزحموبنلحسنمنبإشارةلفاسالسلطانمغادرة

راكةشقصبةومحاصرةالطاعة،عصاوشقالوداياباستنفاراألحداثتسارع
فييتورعواولم،واملغافرةسوسوأهلالوداياعليهاجتمع:السلطانإليهالجأالتي

بهالفتكعلىعزموابلمعهاألدبإساءة
وجعلوا"لقصبة،لمسلوباوردوهأثرهالودايااقتفىبنفسه،للنجاةثانيةمحاولةفي

وهو الوقاحةأثوابفيوتجردواالحياءحجابوأزالوااألمور،مننقمواماعليهيُعّدون 

(زيدانابن)"يجيبال ساكت



اسفأهلمعخاللهاتعاقدواالجديدفاسفيمشاوراتبإجراءالوداياتصعيد
مدمحسيديعمهابنومبايعةالرحمانعبدمواليبيعةخلععلىجامعوأوالد

الطيببن

بعد،مكناسعبيدجيشتدخلبفضلالوداياشرمنالرحمانعبدمواليإفالت
زرهون طريقعلىبمكناسوالتحقالسلطانفيهانجاسبونواحيداميةمعركة

وضربالجيوشلتجهيزاملدنوعمالالقبائللقوادالرحمانعبدموالياستنفار
فاسعلىالحصار

:الوداياافرضهشروطعلىالوزانيالعربيالحاجالشريفبوساطةالصلحإبرام
ختاراملوتوليةادريسابنالوزيروعزل القضاءِخطةمنالهاديعبدمواليعزل 

محلهالجامعي

فاسمنالودايابترحيل1832سنةالسلطانأمرالوضعفيالتحكمإعادةبعد
زعمائهموسجننفيسوواديوالرباطالعرائشعلىوتفريقهم



هادالجدعم:الدينمحييبنالقادرعبدحركةإلنطالقوشعبيرسميارتياح

مياهفينحربيتيبارجتينباستعراضفرنساوردتلمسانإلىجديدعاملإرسال
أرغمماماملغرب،بغزو والتهديدوهرانجنوبإلىضخمةتعزيزاتوتدفقطنجة

الحيادوالتزام1832سنةوجنودهممثلهسحبعلىالسلطان

جهادمنالقادر عبدالحاجعليهماهللارحمهالرحمانعبداملولىبالسلطاناتصلوملا"
قدأنهرأىألنهعنده،منزلتهوحسنتحالهأعجبهاملسلمين،بيضةوحمايةالدينعدو 
والسالحيلبالخيمدههللارحمهالسلطانفصار له،ناصر ال حينعلىاإلسالمبنصرةقام

(الناصري )"املرةبعداملرةواملال

مقبول رغيتدخالاعتبروهماعلىالفرنس يالجيشوقادةالدبلوماسيةاحتجاج
أيديهمبينالسالحبقوةسقطتبالدشؤونفي

تافنااتفاقيةبإبرامBugeaudبوجوالجنرالمعاألميرتفاهممناملخزن استغراب
بلقاتخاذ:الجزائري الغربسيدعملياالقادرعبدجعلتالتي(1837ماي20)

للسلطانخليفةاعتبارهعوضمستقلكحاكموالتصرفاألمير



طةمخالُحكمحول فاسعلماءالقادرعبداستفتىالقبائلهذهمواجهةفي
الجهادعنوتخلفهاوالشراءبالبيعللفرنسيينبالدهقبائلبعض

وخاصةناتافاتفاقيةإبراممعارض يوقمعسلطتهفرضعلىالقادرعبدتركيز
همساندتعنالقبائلمنكثيروتخليوالتيجانيةالدرقاويةالزاويتين

:التسوليمديدشالسالمعبدبنعليالفقيهالسلطانمنبإيعازللجوابتصدى
التوجسمنجوفيالجزائرفييجري ملامتتبعاوعامتهبنخبهاملغربظلمنذئذ

والتعبئة

فيقادرالعبد"إمارة"علىوسيطرتهملتلمسانالفرنسيين،احتالل1842فبراير
ئلقباأبناءجندحيثوجدةعمالةداخلإلىللجوءاضطراره:الجزائري الغرب

الشرقيوالريفيزناسنبني

القبضإلقاءأوالقادرعبدلطردالسلطانعلىالفرنسيةالدبلوماسيةضغوط
راض ياأل داخلبمطاردتهوالتهديدمقاومته،بدعمللمغاربةالسماحوعدمعليه

املغربية



املغربيللجيشساحقةوهزيمة(1844غشت)إيسليوادمعركة:املواجهةقرار

وعالخضأوالثمن،ودفعللمقاومةالدعممواصلةبينالحرجالسلطانموقف
السياسيةومخاطرهالفرنسيةللضغوط

لميرةكبوفجيعةعظيمةمصيبةكانت”:بأسرهااألمةلهارتجتعنيفزلزال
(الناصري )"بمثلهاالشريفةالدولةتفجع
اندالعفيترجمتعميقةصدمةوحدوثالعسكريةاملغربسمعةانهيار

املدنضدنهبوسلبوعملياتانتفاضات

واإلذاللالضغطفياإلمعان:الصويرةوجزيرةوجدةواحتاللطنجةقصف
لمالسشروطحول والتفاوضالهدنةقبول إلىالرحمانعبدموالياضطرار

:املغرببسيادةمستمؤملةتنازالت:1844شتنبر10فيطنجةمعاهدةإبرام

علىخارجاالقادرعبداألميرواعتبارالجزائربيلكعلىفرنسابسيادةاإلعتراف
القانون 
باغتصابالتسليم:الحدودبشأن1845مارس18مغنيةاللةمعاهدةإبرام

للبالدالشرقيةالتخوم



إيسليووادتافناوادبينالفاصلةاملنطقةعنالتنازل 

ةالشرقيالصحراءباغتصابالفرنس ياإلستعماري املخططتنفيذبدء



إيسليأراضي مغتصبة عقب 

ةمغنياللةقصور وأراضي متنازل عنها بمقتضى 

الصحراء الشرقية



زناسنيبنيجبالفيتحصنهبسببالقادرعبدطردعناملخزن قواتعجز
ضاغطةفرنسيةوتهديداتحولهالقبائلوالتفاف

عبد)هخروج”بأنبوسلهامالعرائشعاملإلىرسالةفيادريسابنالوزيرإقرار

عنطعمنقوعر محلفينازل ألنهبالقوة،يكون وال والحيلةبالسياسةيكون (القادر

أنمنادوالكرو الدينعدو بهاشافهكالتيالشنيعةواملقالة...عليهيقدر ال السهل

ضوه،ويقببهاعليهيدخلواالسعيدةاإليالةمنالقادر عبدالحاجيخرجلمإنسيدنا

(الوثائقمجلة)“فافعلواقدرتمإنلهمفقل

والتفافالحدودعلىاألميرحركةاستمرارخطورةمناملخزن هواجستزايد
فاسواحينإلىالجزائريتينعامروبنيالحشمقبيلتيلجوءثمحوله،القبائل

يدةمكيدبراألميربأنفاسفيشائعاتوانتشاراملخزن دوائرشكوكإثارة
السلطةعلىلالستيالء

1847سنةباستسالمهاألميرمادةحسمبعدإالالصعداءاملخزن يتنفسلم
شمالحإلرجاعالضغوطممارسة:القادرعبدباستسالماملشاكلانتهاءعدم

عامروبني(األميرقبيلة)



تتناهىال أغراُضهمالكفرةهؤالءأنفاعلم"والعرائشطنجةلعاملسلطانيةرسالة

امن...فأجبهذلكفيراجعكوإن...يقنعون وال 
ّ
ِفرُّ أن

َ
معهمشةاملناقيوِجُب مّمان

دير،
ْ
ك
ّ
مر األ إليكتقّدمفقدوالحشمعامر بنيأما...أمكنمالذلكونْحتاطوالت

(الوثائق)"بتسريحهم

يالفرنس للتغلغلقاعدةاملستعمرةباتت:الجزائروزارةإحداث،1859يونيو

(التجسس)اإلستكشافيةالبعثاتتكثيف-
وكسبهمالقبائلوأعيانالزواياشيوخمععالقاتربط-

املخزن وإضعافاملجتمعبنياتلخلخلةالقبليةالنزاعاتتأجيج-
الفرنسيةاملراكزمعتجاريةعالقاتربطإلىالقبائلجر-

:ءالصفراعينإلىالحديدسكةومدگبورزبجنينمحصنموقعبناء،1887
بعدفيمااملغربوغزو الصحراويةالتخوماحتاللقاعدة

ورارينگتيووتيديكلتتواتواحات:الشرقيةالصحراءاحتالل،1900



أوضاع املغرب  وتأزيمتصريف أزماتها الداخلية : إسبانيا

منانيةاإلسبالسياسيةاألوساطلقلقوإنجلترافرنساونجاحاتخطواتإثارة
باملغرباإلستعماريةالصفقةمنإقصائها

قوةأيةيطرةسورفضباملغرب"التاريخيةحقوقها”لتأكيدبالتحركإسبانياقرار
الريفيالساحلعلىأوربية

طبعهاشتركاملالتاريخمنقرون:خاصبطابعاإلسبانيةاملغربيةالعالقاتاتسام
األحيانمعظمفيالسافرالعداء

لتصوراتاتأثير:واإلسبانللمغاربةالوطنيالكبرياءيغذيثقيلتاريخيإرث
الطرفينعالقاتفيالنمطيةوالصور 

الشمالياملغربساحلفيإلسبانياتاريخيةقدممواطيء





سبــتـــة

بـــــادسحجرة
(احلسيمةغرب)



النكورحجرة
(احلسيمةشرقي)

مليلية



ليةأهحرباندالعمخاطرواإلجتماعيةالسياسيةإسبانياأوضاعتأزم،1857
الجيشوتمرد

نياإلسباالشعبوإلهاءالداخليةالتناقضاتلتجميدخارجيةأزمةاختالق

خاللنمأزمتهبحللنظاملأوحىبالجزائراإلسباناملهاجرينآالفاستقرار
نوضماالتناقضاتحدةتخفيف:الغاضبينوالبؤساءالفقراءتصدير

الجيشلضباطواإلرتقاءاملجدآفاقوفتحالسياس ياإلستقرار

نياإسباانقضاض،إيسليبعدمباشرة
1848سنة(الجعفرية)ملويةجزر على
وةقتبديأوساكنااملخزن يحركأندون 

اعتراضأيأوربية

علىربالحلفرضسبتةحدودفيلتحصيناتأنجرةأهلتدميرحادثاستغالل
:املخزن 



للحكومةرئيساأودونيلللجنرال2إيزابيالامللكةتعيين
علىهاناملإسبانيالشرفالثأرادعاء:املغربضدعدائيةإعالميةبحملةالقيام

املخزن الستفزازمهينةشروطوفرضاملتوحشين“املورو”يد
انعكاساتلهاكانتللمغربثانيةقاسيةوهزيمة1860-1859تطوانحرب

البالدومستقبلأوضاععلىوخيمة

ئةوهيمخصوصترتيبعلى(العدو)يقاتلونهيكونوالماملسلمينأنوالحاصل”
إلىواتفرقاملساءحانفإذاسبأ،أيديمتفرقون وهميقاتلونهكانواإنمامنضبطة،

شيئا،دييجال الوجههذاعلىقتالهمفكانتعبية،غير وعلىمعلوموقتغير فيمحالهم
األرض،منيهعليستوليبماعنايتهوكانتمحكم،ترتيبوعلىبالصفيقاتلالعدو وكان

(ري الناص)”عليهمهزيمةخلفإلىيديهبيناملسلمينوتأخر أمامإلىتقدمهويرى 





:هاياإلنجليزي القنصلبوساطة1860أبريل26فيقاسيةمعاهدةإبرام

(ذهبيريالمليون 20أوبسيطةمليون 100)باهظةحربيةغرامةفرض-

ومليليةسبتةحدودتوسيع-

ماركالجمنالغرامةأقساطلخصماملوانيءفيإسبانمحصليناستقرار-
(إيفني)يكينياپمارديكروزسانتاثغرعنالتنازل -

الغرامةدفعحتىرهينةتطوانمدينةاحتاللعلىاإلبقاء-
لالقبائوتململالشروطفداحةإدراك:الرابعمحمدللسلطانحرجموقف
البالداستقراروتهديد

الداخليالوضعلتهدئةوقتأسرعفيتطوانالسترجاعالجهودبذل

ثالثةو سنتينغضون فيالغرامةمبلغنصفودفعاملخزن خزائنكلإفراغ
(تطاويناحتاللمدة)أشهر

اديةواقتصسياسيةانعكاسات:املخزن أوضاعتأزيمفيساهممالينزيف
وخيمة



أمرالتيأورياشسيديقلعةبناءورشبتدميرلعيةگقبيلةمبادرة،1893
1860ملعاهدةطبقاببنائهامارغايوالجنرال

ثالثبلقوالغلبةبالقوةاملخزن علىتفرضلشروطيالشعبفضالر تأكيد
سنةوثالثين

يإيفنسيديفيكروزسانتمركزإنشاءملحاوالتباعمرانآيتتصدي

تعكس(1860و1844)وطنجة(1845)مغنيةاللةاتمعاهدإنالقول،خالصة
يفاإلمعان:الغاشمةبالقوةاملفروضةالشروطوقساوةالخسائرفداحة

جعللالعسكري بالغزو والتهديداملتواصلالترهيبمنجوونشرالضغط
القوةباستخدامتلويحأول عندباستمرارويتنازل يستسلماملخزن 
املخزن ةشوككسرعلىالوقتنفسفيوتواطؤهماوإسبانيافرنساتنافس
جماحهماكبحتالتيإنجلترامواجهةفياملغرب،وتكبيل

صارى النواستطالاملغرببالدعنالهيبةحجابأزالتالتيهيهذهتطاوينووقعة”
ضرر ذلكعنونشأالحماياتوكثرتمثله،لهميعهدلمانكسارااملسلمون وانكسر بها

(الناصري )“والعافيةالعفو تعالىهللانسألكبير 



اإلستعماري للتسرباملغربأبوابوفتحاإلقتصاديالتغلغل

سياسةملخاطرساندتهالتيالدينيةاإلجتماعيةوالقوى سليمانمواليإدراك
هللاعبدبنمحمدسيديأبوهنهجهاالتيالشاملاإلنفتاح

:اتخاذ إجراءات لتقليص املبادالت التجارية مع الخارج إلى أقص ى حد
رفع1815وفيوالزيوت،والجلودوالحيواناتالحبوبتصديرحظر،1814

البضائعقيمةمن%50إلىالوارداتعلىالجمركيةالرسوم

تشجيع:معاكسةسياسةنهجهشامبنالرحمانعبدمواليخلفهلكن
للمخزن يةاجتماعكقاعدةالتجارفئةعلىوالتعويلأوربامعالتجاريةاملبادالت

جاتواملنسو والشايالسكرعلىالطلبتزايدمعوالوارداتالصادراتازدهار
...والشموعالقطنية

يةالخارجالتجارةفينسبيامتحكماالسلطان،ظل19قمناألول النصفطيلة
قيمةنموالرفع،(السلطانتجار)الرئيسيةاملنتوجاتبعضاحتكارطريقعن

ائهاإلغأوامتيازاتومنحاملنتوجاتبعضتصديرمنعأوالجمركيةالرسوم



لسلطاناعلىللضغطاليهودووضع(العبيد)النخاسةلورقةانجلترااستخدام
التجاريةهيمنتهملتعزيز1848بثوراتفرنساالنشغالاإلنجليزاستغالل

ملواجهةيةاملالاملداخيللزيادةاملخزن حاجةواستغاللباملغرب،والدبلوماسية
الشرقيةالحدودفيالعسكريةالعملياتتكاليف

بكسفيهايدراموندجون اإلنجليزي القنصلنجاح
سنةإدواردأباهخلف)املخزن لدىوالحظوةالثقة

(لتهطفو قض ىحيثبطنجةالقنصلمنصبفي1845

اتواإلصالحاملغربيالترابووحدةالسلطانسيادةبطل"العروياعتبره
1845ينببطنجةمهمتهطيلة"وبمباركتهاالقوى كللصالحإدخالهاالواجب

1886و

جارةالترحىقطبطارق،جبلتجارقبلمنشديدةاحتجاجاتالتحكمهذاأثار
والتجاريةالصناعيةاملؤسساتورائهمومن،18القرن منذواملغربأوربابين

اإلنجليزية



لتبادلامبدأ”معاملتعارضةلإلجراءاتحدبوضعاملخزن إقناعفيذلكتجلى
املغربأبوابفتحتالتي1856سنة"واملالحةالتجارة"معاهدةإبرام:“الحر

:األوربيةالتجارةأمامنهائيةبصفة

باملائة10فياإلستيرادرسوموتحديداالحتكارات،كافةوإلغاءالتبادلحرية-
غرب،املألسواقاألوربيةالبضائعإغراقأمامالقيودرفع:البضائعقيمةمن

املنتوجاتبعضتصديرمنعوتقنين

املغربناطقمكلفيالبريطانيينالتجارتنقلحريةطريقعنالتجارةتشجيع-
غاربة،موعمالءلوكالء"الحماية"منحامتيازمعوممتلكاتهم،أرواحهموضمان

ورعاياهابلدانهممصالحلرعايةبالبالدالقناصلواستقرار

ربطودهائه،هاطالعوكثرةاملغربيةوللذهنيةللعربيةمعرفتهبفضلاستطاع،
الحياةفيعنهغنىالفاعالليصبحالعليا،املخزن أوساطمعوثيقةعالقات

19القرن منالثانيالنصفخاللاملغربيةالدبلوماسية



علىتعرضالقضيةفإنوإنجليزي،السلطانرعاياأحدبيننزاعحالةفي-
إنجليزيةقنصليةمحكمة
امتيازاتنماألوربيةالدول كلاستفادت،"امتيازااألكثرالدولة"بندبمقتض ى
استغاللهيفاألوربيةالقنصلياتبالغتماوهواإلنجليزية،املغربيةاملعاهدة

بعدفيما

باستغاللن للمخز إسبانياابتزاز:إضافيةامتيازاتلنيلضغوطادولةكلممارسة
1861معاهدةبمقتض ىكبيرةامتيازاتعلىللحصول تطواناحتالل

رسمأوريبةضأيمناملغاربةوسماسرتهموشركائهمالبريطانيينالرعاياإعفاء-
التملكحقومنحهمالجمركية،الرسومغير

وربييناأل التجاروشركاءسماسرةلصالحأخرى قضائيةامتيازاتفرنسافرض
نةسمدريدمؤتمرزكاهاالتياإلمتيازاتوهي،1863اتفاقيةبمقتض ىاملغاربةمن

القنصليةالحمايةحول 1880



هالكيةاستحاجاتخلقعنأسفرالرأسمالي،التغلغلأمامالبالدانفتاحتزايد
ةاألجنبيوالبضائعالسلععلىاملغاربةإقبالتزايدفيترجمتجديدة

إغراقمنالتقليديةالحرفوتضرر التصديربفعلاألساسيةاملوادأسعارغالء
األوربيةبالبضائعاألسواق

نازالتالتمناملزيدعلىللحصول فرصةأياستغاللاألوربيةالقوى مواصلة
1906سنةالخضراءالجزيرةمؤتمركرسهاالتيواإلمتيازات

التعويضوطلبات،تطوانحربعقبالثقيلةالحربيةالغرامةساهمت
الاملبيتاستنزاففيواملحميينالقنصلياتجانبمناملستفحلة

املستفحلةيةاملالاألزمةلعبتالخارج،معاملتكافيءغيرالتجاري التبادلجانبإلى
للخارجللتبعيةالبالدإخضاعفيأساسيادوار1860منذ

ينموظفإشرافتحتالغرامةأقساطلتسديداملوانيءمداخيلنصفرهن
األجانبواملوظفيناألمناءبيندائمتوتروخلقالبالدبسيادةاملس:إسبان

مشحون عامومناخواملحميين



19القرن خاللالتغيير تأثير تحتاملغربياملجتمع

رورة تجهيز القوى األوربية بض" ضغوط"تعاظم مصاريف املخزن املوجهة لتلبية 
...(ية، منارات، سكك حديدية، إنارة عمومموانيء)البالد ببنية تحتية مالئمة 

السابقة،ةواملجالياإلجتماعيةالتوازناتتغييرفيحاسمةوتأثيراتانعكاسات
وسيطةتجاريةاجتماعيةطبقةصعودوبداية

ثقلمركزانتقالفيتجلىعميقاتحوالأورباطرفمناملفروضاإلنفتاحكّرس
نهائيةبصفةالساحلنحوالداخلمنالبالد

عتيقةالاملدنحرفييمثلمكانتهالهاكانتاجتماعيةفئاتانهارتحينفي
الفالحيوإنتاجهاالبواديتشهدهابدأتتحوالتعنفضالوتجارها،

للمخزن إلرباكه وجعله يتنازل باستمرار ممنهجإنهاك 

والتصديرالسوق اقتصادمعللبواديالهادئالتكّيف

عهد )18رن ارتباط البوادي املغربية بتجارة التصدير منذ النصف الثاني من الق
(السلطان سيدي محمد بن عبد هللا



مدعومينالفالحينمنجديدةفئةبرزتحيث،19القرن خاللالظاهرةتعاظم
أوربيينمنالشراكةطريقعنبقروض

لتحول لآخرمؤشر:املقايضةعوضالبوادياقتصادفيالنقديالتعاملتزايد
والسكرالشاي)جديدةاستهالكيةحاجاتاقتناءضغطتحتسكانهاأوضاعفي

(القطنيةواملنسوجاتوالشموع

وتطور لنتيةاألطالسهول فياستقراررافقهالجددالفالحينلهؤالءمتزايداغتناء
صلبةمنازل فيالدائمالسكن

في ( البيض-القطنيات-الخضراوات)التعاطي لزراعة موجهة للتصدير أساسا 
وزعيروالشاوية وعبدةدكالةسهول 

وربيةاأل بالتجارةأكثرواإلرتباطالسوق إنتاجفيالفالحينالنخراطحافز

فالحينالجماهيرظلتالبوادي،أهلألوضاعالنسبيالتحسنمظاهربعضرغم
األراض يمالكلدىأجراءأوخماسينكانواأغلبهمالعموم،علىفقيرة



قاريةالعالتحوالتبمهارةاستغلتالزراعيينالفاعلينمنثانيةفئةبروز
القرن هذاخاللاألطلنتيةالواجهةعلىواإلنفتاح

يفالعّزابةآالفواستخدامالقرن،هذاخاللالزوايابعضممتلكاتاتساع
وزاويةةالوزانيالزاويةمثل)الفيوداليةللقنانةمشابهةظروففياستغاللها

وتصديرهالزيتون زيتإنتاج:(الحوز فيتامصلوحت

يادوالقاملخزن رجاالتوأقاربالزوايابعضأمالكمسيري الفئةهذهضمت
باملدناملحيطةاألراض يفياملستثمرينالتجاروكبار

غتصابال ورافضينباألرضمتمسكينالفالحينصغارظلالتحوالت،هذهأمام
19ن القر خاللاملتواصلةالفالحيةاإلنتفاضاتيفسرمماالجموع،أراض ي



وفاسالصويرةالرأسمالي،والتغلغلاملغربيةاملدن

لغلالتغنتيجةواإلجتماعيةاإلقتصاديةاملدنأوضاعفيعميقةتحوالت
األوربيالرأسمالي

وطنجةألف،22إلىألف16منالصويرةسكانعددانتقل،1900و1866بين
ألفا15إلىآالف6منالبيضاءوالدارألفا،45إلىألف16من

ملدن عن ازدهار ااألطلنتيةإلى الواجهة اإلقتصاديأسفر انتقال مركز الثقل 
الساحلية وتكاثر سكانها، ودخول املدن الداخلية مرحلة تراجع

التجارةلىعاملنفتحةالحديثةاألطلنتيةاملدننموذج(موغادور )الصويرةمدينة
أوربامعالبحرية
1856غايةإلىمبادالتهامعظمعلى"السلطانتجار"استئثار

علىيسيطرون-األنجليزخاصة–األوربيون التجاربات،1860سنواتمنابتداء
وليفورنطارق جبلمدنفيالوكالءمنشبكاتبفضلتجارتها،منمتزايدقسم

والصحراء(بيروك)وكلميموأمستردام



19القرن أواسطفي(البابور )الكبيرةالحمولةذاتالبخاريةالسفنظهور 
سنةشهرعوض1860سنةأيام7)السفرمدةبتقليصمالحيةثورةوإحداث

(والصويرةمرسيليابين1850

(فيوآسوالجديدةالبيضاءوالداروطنجة)البحري الصويرةميناءاستئثار
(اطوالربالعرائش،تطوان)النهريةاملوانيءحسابعلىاملبادالتبمعظم

القرن انيناتثمحتىبتينبكتوالصويرةتربطاإلبلآالفمنسنويةقافلةظلت

ريشو والصمغالعاجخاصةالصحراء،بضائعبمختلفاإلتجارمنمهمةأرباح
1894سنةتينبكتواحتاللبعدإالالصحراءتجارةتوقفعدم.النعام

مايةحمنمنهمكثيروانتقالاملدينة،فياليهودالتجاركبارمنفئةازدهار
اإلنجليزيةالقنصليةالحمايةإلىكذميينالسلطان

ارةتجفيبذكاءوانخرطواوأوربا،الداخليةالسوق بينالوسطاءدور لعبوا
ومرسيلياطارق جبلفياملنتشرةالعائليةشبكاتهممستغليندولية،رأسمالية
(...ومانشسترولندنليفورن،



علىداثةحتبنيخاللمنبأوربا،اإلحتكاكعننتجتالتيالتحوالتروادكانوا
التيوديةاليهالبرجوازيةاألسرمننماذج)املغربيالواقعمعوتكييفهااملقاس
(أفرياطاملالح،،قرقوز :الفترةتلكفينجمهاسطع

ليديةالتقللحواضرفوريانحطاطإلىالساحليةاملدنصعوديؤدلمذلك،مع
:الداخلية
أنشطتهايفتكيعلىنخبتهاقدرةبفضلاإلقتصاديةمكانتهاعلىفاسحافظت

والبعيداملتوسطاملدىعلىتضررهارغمالجديدة،الظرفيةمع

حصةتوظلاملدينةتجارةمناألكبربالقسماملسلمينالتجارفئةاستئثار
ضئيلةاألوربيين

محيطفيعهاتوزيوإعادةاألجنبيةللبضائعالكبيراملستودعبوظيفةفاسقيام
الحرفيلإلنتاجكمركزوظيفتهاعنفضالشاسع،

جبلو مانشسترفيلهافروعافتحتكبيرةتجاريةأسربروز،19القرن خالل
املخزن هتوجمستغلةجديدة،تاريخيةديناميةفيبذلكمنخرطةوغيرهما،طارق 

التجارطبقةلدعماإلستراتيجي



منيرلكثانتسبمحتسبابنجلون محمدبنعليزعيمهاكان:بنجلون أسرة
والناصريةوالتيجانيةالشاذلية:الصوفيةالطرق 
مواردربتدبيآخرواشتغلالكبرى،التجاريةلألعمالأبنائهمنخمسةتعاطى
1حسنالقبلمنالصويرةعلىقاضياآخرُعّينالقرويين،بينماجامعأحباس

املخزن لدىوالحظوةوالجاهالثروةالمتيازاتالثانيالجيلهذامراكمة
بع

ّ
ناألحفادات الضخمتاجواإلنالتصنيعمرحلةإلىانتقلبعضهم:َمَساَري 

فروعاآخرونفتحبينما،النحاسيةواألوانيالحريريةواملنسوجاتللشاشية
مانشسترفيتجارية

يموال منذاألمناءبوظائفاستأثرواتجارأسرةسليلوفهم،التازي آلأما
سبفاالخيول وتجهيزاتنسيجتاجرالتازي محمدالحاجاألبكان.الحسن
(املخزن ممون )والرباط
بمرس ىاأمينآخرأصبحبينما.مصرإلىالبلغةتصديرفيأبنائهأحدتخصص

نأميالتازي عمرالحاجوكان.الحسنمواليعهدعلىلألمناءأميناثمآسفي
ضخمةلثرواتالتازي آلمراكمة:بفاسمحتسباومحمدالبالط



فيحدريناملنواألمناءالتجاركبارمنجديدةاجتماعيةلفئةالتطوراتهذهإفراز
:مهمتينمالحظتينإلىاإلشارةمع،فاسيةأسرمنأغلبهم

رحمةتتحمصاهرةبعالقاتاملرتبطةالكبرى العائالتمنالحلفهذهيبقى•
اءاألمنأمينمعحدثكماممتلكاتهاومصادرةالسلطانلدىالحظوةفقدان
لكاتاملمتلتحصيناألجنبيةالحمايةطلبفيساهمعامل:بنجلون الطالب

انالعاماألخالقيواملناخالسائدةالثقافةأن•
َ
ممابالثروة،اخرةاملفملظاهرُمَناِوئ

استثمارهاعوضالثرواتوإخفاءاإلكتنازظاهرةيفسر

ُنون كيفعرفواالكبار19القرن تجارمنكثيراأنغير تقلباتنمثرواتهمُيَحّصِ
أموالهماراستثمأوعقاراتإلىوتحويلهامصادرهابتنويعالحكام،ونزواتالزمن

(...شركاتأبناك،)الخارجفي

العز،توفمحمدالعطار،القادرعبد)بعضهماشترى 1870سنواتفيمثال
سيةالفرناملالحةشركةأسهم(أفرياطونفتاليأوحنادينار،قرقوز أبراهام

Paquetباكيالجديدة



األسعارءغالنتيجةالتفقيربتزايدأوضاعهمفتميزتاملدن،سكانأغلبيةأما
.الرزقأسبابوضيق

األوضاعلتأزمسبباأورباعلىاإلنفتاحبكون العامالرأياقتناع
 قدفيهنحنالذيالجيلهذاأحوالأنواعلم”

ْ
ت

َ
 قْبلهالذيالجيلأحوالباَين

َ
غاية

علىاألسبابهوجو ضاقتبحيث...اإلنِعكاسغايةفيهالناسعواِئُد وانعكَستالتباُين،
ِب ُسُبُل عليهموَصُعبتالناس

ْ
قَجل

ْ
ز َعاش،الّرِ

َ
ناالذيالجيلحالفيانظرنلو حتىوامل

َ
قْبل

 ذلكفياألعظموالسببكاملتضادين،لوجدناهمابينهماوقاَيْسنا..جيلناوحاِل 
ُ
مالَبَسة

ج
ْ
َرن

َ
ُرّباأهلمنوغيرهمالف

ُ
 للناِس (أوربا)األ

ُ
تهموكثرة

َ
ط
َ
 ...لهممخال

ْ
َبت

َ
ل
َ
أحوالهمفغ

هالجيلعوائدعلىوعوائدهم
ْ
َبت

َ
 إليهاوجذ

ً
َبة

ْ
(الناصري )“قويةجذ

اإلستعماري التغلغلبفعلاإلجتماعيةالبنيةتفكك

بمقتض ى"الحماية"نظامإلى(1767معاهدة)"اإلمتيازات"صيغةمناإلنتقالتم
1880مدريدمعاهدة

مناصلالقنووسطاءمترجمينكتاببضعةاستفادةباألمرتعلقالبداية،في
 أحكامو املخزن ضرائبمناإلعفاءامتياز

َ
هائِ ضَ ق



،ةاألجنبيالحماياتمناملغاربةألوفاستفادةإلى19القرن أواسطاألمرتطور 
:متعددةنتائجعنأسفرمما

منو الضرائبدفعمناملحميينإفالتبسببمهمةمواردمنالخزينةحرمان
واألعيانياألراض ومالكوالحرفيينالتجاركبارأغلبهم:القضاءألحكامالخضوع
الفقراءإالالجباياتيدفعيعدلم:املخزن ورجاالت

وقتفييين،املحمبيلحقضرر كلعنفيهامبالغتعويضاتبطلبملخزن اابتزاز
"لوباحبقرةأصبحاملخزن "أنأوربيقنصلالحظ:(السيبة)األمنفيهانعدم

لمحميينلبالنسبة
علىبنيةامللألمةاإلنتماءأواصرتقويضفيتدريجيااألجنبيةالحمايةمساهمة
السلطانرعايابينالثقةتدميرثمومنالشرعتطبيق
السلطانيواجه":1869سنةهايدراموندكتببحيث،املخزن سيادةتفكيك

صالحياتهيفالتشكيكوإن...املتوحشةالداخلقبائلإخضاعفيكبيرةصعوبات
دورهابللموانيءاملجاورةاملناطقيجعلقدالحماياتنظامانتهاكاتخاللمن

"اإلنقيادصعبة



ُقوتةمستِفّزةاجتماعيةفئةاملحميون شكل واملنتفعينناملستفيديمنومم 

:وضوعاملفيمؤلفاتوتصنيفباملحميينُمَنّدَدةالعلماءأصواتارتفاع
الَوْيُل ”الفاس يهللاعبدبنعالل-“الُحثالةالَبَصُبوْر أهلفيالرسالة”املشرفيالعربي

ُبور 
ُّ
ْن والث

َ
َمىِلـمـ

َ
...“املْحِميةللِفَرق ِهّيةاملْد الّدَواهي”الكتانيجعفر-“بالبصبور اْحت

تآمر:الحماياتمشكللبحث1880سنةمدريدمؤتمرانعقادإلىاملخزن دعوة

الحماياتعلىالدوليةالشرعيةوإسباغاإلستعماريةالدول 



ة اإلصالحوإشكالياإلستعماري التوسع تجاهردود الفعل 

محاولة:اأورببلدانوتقدمنهضةبمقارنةهابانحطاطالبلدانهذهنخباقتناع
لتفريطادون تمدنالو تقدمالأسباباستعارةخاللمن"دفاعيبتحديث"القيام

األمةثوابتفي

عليحمدممصر:أورباطو ضغملواجهةمحاولةفيإلصالحاتإسالميةبلدانتبني
بايأحمدوتونسالعثمانيةواألمبراطورية

ى والقو جهة،منوالنخبةاملخزن بين"اإلصالح"مفهوماختالفعنفضال

أخرى جهةمناألجنبية

،جداتاملستمعالتكيفضرورةلاألول والحسنالرابعمحمدإدراكاملغرب،في
واإلصالحللتجديدأغلبيتهافيمعارضةو مترددةظلتالنخبةأنإال

كانحينيفبالجيش،أساسااملتعلق"النظام"يعنياإلصالحللمخزن،بالنسبة
للتجارتضمنونزيهةفعالةلتصبحاملغربيةاإلدارة"إصالح"فييرغبون األوربيون 
والحريةاألمناألوربيين



نةسهايدراموندجون صرح.املخزن موظفيفسادلةشديدانتقاداتتوجيه
ِإجبارينيتع.بالبقاءامللعونةالحكومةهذهملثلُيسمحأنالعارمنإنه":1880

"إصالحاتإدخالعلىالسلطان

ةليلقب"منتمينغيرمتطوعينجنودمنالجديد"العسكر"طابور تأسيس
األوربيةالطريقةعلىموحدازياويرتدون منتظمةأجواريتلقون ،"واحدة

اولةمحبإلصالحاتلمحمدسيديوابنههشامبنالرحمانعبدمواليتدشين
(الكيشوقبائلالعبيدجيشعجز)إيسليهزيمةعقبالجيشإصالح

فيثمالرابع،محمدعلى1873و1868و1864فيإصالحاتبرنامجهاياقتراح
األول الحسنعلى1881و1874

الرحماندعببنملحمداإلنجليزي القنصلقدمهالذيهواملتكاملالبرنامجلعل
:1868سنةبفاس



-واحدةسنةملدةالجباةتعيين-الضريبيةاإلمتيازاتإلغاءو الضرائبخفض
ودائعرضف-الجنودعددتقليص-الرشوةمنللحدللموظفينمرتباتتخصيص

واألمناءاملحتسبينعلىضمانة

األخيرهذافغير،هايمقترحاتتجاهحذرةسياسةنهجاألول،الحسنتوليبعد
بصفةالسلطانعلىإصالحاتبفرضالغربيةالقوى إقناعبمحاولةتكتيكه
:جماعية

مجالبرناتنفيذدون حالالحماياتواستفحالللمخزن املاليةاألزمةلكن

ةالحمايملعضلةحدوضعفيينجحلم1880سنةمدريدمؤتمرألناملحاولةفشل
نفسههايباعترافإصالحأيأمامعائقاباعتبارهاالقنصلية،

اهيزهتجو جديدةفرق تشكيلب،“العسكر"همتاتصالحإل األول الحسنإنجاز
تنويع:لجيكاوبوفرنساوأملانياإنجلترامنالحديثةوالذخائرواألسلحةباملدفعية
السالحمصادر

يةاألوربالحربيةواملصانعاملدارسفيللتكوينطالبيةبعثاتإرسال



بلجيكيخبيرإشرافتحتبمراكش(الذخيرة)الخرطوشمصنعتطوير-

:األسلحةصنيعتمشاريعتنفيذ:للخارجاإلرتهانوعدمالتكاليفتقليصفيرغبة

إشراف تحتفاسبجوار القصر السلطاني في ( املكينة)إنشاء مصنع السالح -
بعثة عسكرية إيطالية

:الجيشفرق مختلفلتدريبةأوربيعسكريةبعثاتعلىالتعويل-

إيركمانالعقيدبقيادةالفرنسيةالعسكريةالبعثةتشكيلErckmann
والوداياشراردةمنمشاةلفرقة

ماكلينبقيادةاإلنجليزيةالبعثةتكليفMc Leanالحّرابة”فرقةبتأسيس“
(امللكيالحرس)السلطانبحراسةاملكلفة
محاربةو السواحلملراقبةسعياحديثحربيأسطول بناءالحسنمواليمحاولة

سريعةعسكريةنقلوسيلةوتوفيرالتهريبتجارة

سيد”البابور و نجلترامن“الحسني”والبابور إيطاليا،منحربيةسفنثالثاقتناء
أملانيامن“التركي



اإلصالحات اإلدارية

فعاليةدواليب وأساليب عتيقة عديمة ال: من أبرز شكاوى األوربيين فساد اإلدارة

داري محاولة املخزن إصالح القطاع والحد من تجاوزات خدامه بتقنين العمل اإل 
وتنظيمه 

تخصيص مرتبات معلومة للتصدي لتفش ي الرشوة والفساد
ي خاصة في   مراقبة أكثر للشأن املالي والضريب: تأسيس محمد الرابع لجهاز األمناء

منع الجمع بين مهمة األمانة وممارسة أي نشاط تجاري : املوانيء

اشوات تعيين الحسن األول أمناء ملراقبة التدبير املالي للقياد والعمال والب

:   واتخاذه إجراءات إلصالح اإلدارة املركزية واملحلية

الوزير تعاظم دور : تنظيم املخزن املركزي بتحديد مهام وصالحيات الوزراء-
(    الخارجية)ووزير البحر ( وزير املالية)لإلمناءالصدر وتعيين أمين 

نفوذ تعيين عشرات القياد الصغار لضبط الوضع بشكل أفضل وللحد من-
القياد الكبار   



واإلقتصاديةمشاريع إصالح البنية التحتية 

تعلقة إدراك محمد الرابع والحسن األول النعكاسات غياب بنية تحتية، خاصة امل
عائق أساس ي ألي إصالح اقتصادي ولضبط املجال: باملواصالت

بالدالتفكير في شق الطرق ومد الجسور وبناء خط حديدي لربط أهم جهات ال

ريع البنية بمشالإلستئثارالتوجس من املنافسة الشديدة بين القوى األوربية 
التحتية 

مراكش اعتمادا على اإلمكانيات الذاتيةفاسقرار بناء خط حديد 
جهات البالد  وضع مشاريع لبناء جسور على األنهار الكبرى لتسهيل املواصالت بين

:  وتجهيزاتهاللموانيءاهتمام خاص إيالء
الصويرةبناء محمد الرابع لحاجز صخري لتسهيل ولوج ميناء -

ي مجهز ولرصيف صخر طنجةبناء موالي الحسن لرصيف نزول الركاب بميناء -

برافعة في ميناء الرباط



مستودعاتبقوارب للشحن والتفريغ وسفن للجر وبناء مخازن و املوانيءتجهيز -

(     1885رأس سبارتيل )في السواحل لتوجيه السفن " منارات"بناء -

:  وضع لبنات إنتاج صناعي حديث
فاسبومطبعة حجرية بطنجةمعملي السكر والقطن بمراكش ومطحنة بخارية -

وضبط محاولة إصالح الوضع املالي سعيا لضمان استقرار العملة ومحاربة الغش
ضرب الريال الحسنى لوقف انهيار العملة املغربية:  السيولة النقدية

(  1891)بفاس( ماكينة الُعدة)معمل السالح -



نتائج سياسة اإلصالحات ومواقف النخبة 

ة تعطي رغم بعض النتائج اإليجابية،لم تنجح محاوالت اإلصالح في إحداث نهض
ةاإلستعماريدفعة قوية لبنيات البالد تمكنها من الصمود أمام الضغوط 

ر مدى تأخر عدم توفر بيئة إصالحية في دوائر املخزن والنخب العليا قمينة بتقدي
البالد عن الركب وعقد العزم على إصالح الدولة وتحديث املجتمع  

تفوق رديدتمعنظمتها،وفعاليةألوربااملاديةالحضارةبتفوق السفراءانبهار
...ىوشور وعدلحريةمناألوربيون بهيتمتعماكلإلىوسبقهماملسلمين

علىيصةحر محافظةجبهةتشكل:لإلصالحومناهضتهااملحافظةالقوى توجس
على"التقليد"بـو "القاعدة"بـاملتشبثةقناعاتهاوراءومتحصنةالتقليديةامتيازاتها

فنهج
َ
للتحديثمناهضعامرأيوخلقالّسل

خارجالمناملستوحاةالبدعمخاطرمناألمةبتحذير"النصيحة"خطابترويج
الضاللسبلواتباع



ي تاريخ  قدرا محتوما وال ثابتا بنيويا ف" السعيدةاإليالة"إجماال، لم تكن عزلة 
ر الفرجالبالد، بل خيارا استراتيجيا للمخزن والنخبة لربح الوقت في انتظا

فيشكيكوالتسمعتهمتشويه:أوربافياملتدربينالشبانتجاهعدائيةمواقف
النصارى بالدفيالطويلمقامهمبعددينهمسالمة

اخليةفي تحديث لم تفرزه تطورات بنيوية دلإلنخراطعدم استعداد املجتمع 

البحريةيزاتالتجهعلىالتركيز:مناسبةتحتيةبنيةغيابفيتجلىآخرمهمعائق
(السفنرسولتسهيلأرصفةبضعةمنارات،)

داخيلمقلةبسبباإلصالحاتإلنجازالضروريةاملاليةاملواردشحعنفضال
ألوربيةاوالغراماتالفسادونزيفضريبيإصالحأليالعلماءومعارضةالخزينة



"  اإلصالحات"الكامن إلى التمرد املفتوح ضد اإلحتجاجمن 

شكيلوتوراءه،األجانبوقوفبدعوى البالدتحديثملحاوالتالعلماءاستنكار
19القرن طيلةاإلصالحاتألغلبجديةمعارضة

الحبوب،تصديرجوازبشأن1886سنةفاسلعلماءاألول الحسناستشارة
إالأورباعمتعاملوالتفاوضال:بالجهادإالقوتهيستعيدلناإلسالمأنفأجابوا
بالسالح

قائمالالوضععلىوالحفاظتغييرأيمناهضة:ومتوترمتوجسعاممناخخلق

ثورةأشهرهالعل:19القرن خاللوالتمرداتاإلنتفاضاتمنالعديديفسرمما
بفاسالدباغين

:باياتالجهذهأقراملخزن فإن،(فاسبيعة)املكوسبإلغاءالسلطانالتزامرغم
الذي(ناءاألمأمين)بنيسدارواقتحامالدباغينبزعامةاملدينةحرفييانتفاضة

ادريسمواليلحرمباللجوءإالبنفسهينجلم



الحسنمواليتراجعحينلكناملدينة،إلىالهدوءوعودةللمكوسالسلطانإلغاء
أهلرماةقادهامسلحةحضريةثورةاندلعت،(1874)املواليةالسنةفيقرارهعن

(الحرفيينميليشيا)فاس

النعوتدحبأقوصفواالذينأهلهاحقفيفظائعارتكابواقتحامها،املدينةحصار
(...والجهلةوالسفهاءوالرعاعوالسفلةاألوباش)الرسميةاملصادرفي

حهامالمفيكليتغيرمعالقرن،طيلةأكبربعددقرويةانتفاضاتاندالع

أولألرضمغتصبقايدضدمحليةانفجاراتعنعبارةكانتالبداية،في
النايبةقبائلحقفيتجاوزاتضداحتجاجاتأومتعسف،

علىاحتجاجا1859سنةبوخبزةبزعامةمسفيوةقبيلةانتفاضةذلكمثال
تاسلطانتحدائقلري أوريكامياهتحويل

حرببعقاملستفحلالجبائيالثقلضدمتواصلةانتفاضاتإلىاألمرتطور 
جهاتلكفيعنوةالجباياتلتحصيلحر كاتيجرداملخزن باتبحيث،تطوان
البالد



فيليةالقبالعداواتواستغاللالقبائلضدالتأديبيةالحمالتقساوةساهمت
والبوادياملخزن بينالهوةاتساعفيثمومنواإلستياءالتذمرتأجيج

البؤسببسباملدنعلىواإلغارةالطرق وقطعالنهبإلىالقبائلمنكثيرلجوء
،نجةطفحصضدأنجرة،تازاضدغياتة،فاسضدالحياينة):املتراكموالحقد

(...الصويرةضدوعبدةمراكشضدالرحامنةالرباط،ضدزعير

فالعنواستفحالنفسهاعنللدفاعاألسلحةاقتناءإلىالقبائلاندفاع
سلحتهمأل الجنودبيعأوالتهريبطريقعنوالذخيرةالسالحتوفر:"السيبة"و

ادعاءو والسلبالنهباختلطقبليةعصاباترأسعلىكبارطرق قطاعظهور 
املخزن علىنفسهبعضهمفرض،سلوكاتهمفياألجانبضدالجهاد

فيكرقيقوبيعهموالجبالالبواديفيوالنساءاألطفالباختطافالعبوديةعودة
الكبرى املدن



إلىالناسدفعممااألمن،بانعدامعاماشعوراخلقوتعميمهالعنفاستفحال
واملمتلكاتالنفسعلىحفاظاالحمايةطلب

الزوايابالحالمتوسطواستجاربينمااألجنبية،الحماياتإلىالقومعليةلجوء
لنافذةاالقبيلةوالزعاماتاألقوياءالقيادحمايةطلبأواملمتلكاتوتحبيس

1878سنةمنابتداءتاريخهأزماتأخطرإحدىاملغربعاش

:أوضاعهتأزيمعلىواألوبئة(مجاعةجفاف،)الطبيعيةالجوائحتضافر
مئاتهالك:عليهاملترتبةالديمغرافيةوالكارثة1880-1878سنواتالكوليراوباء
السكانمنبأسرهاجهاتوخالءاألشخاصآالف

الخارجىعلالبالدتعويل:التجاريةاملبادالتوتقلصالفالحياإلنتاجانهيار
الغذاءالستيراد
فرنساهيمنةوبدءالحماياتتكثيف:1880مدريدمؤتمر

تكفيلإلنهيارآيلةأمبراطورية"كونههي19القرن أواخربأوربااملغربصورة
"إلسقاطهاواحدةضربة



نهياراإلمنالبالدإلنقاذحثيثةجهود:القديمللمغربالعظامالسالطينآخر

الحمايةنحو واإلنزالق"القديماملخزن "نهاية:األول الحسنوفاة

امةوجسالضغوطشدةرغماإلستعماريةالهجمةأمامعهدهطيلةاملغربصمود
التحديات

أمام املخاطر املحدقة، تجريد موالي الحسن لحركات إلى مختلف التخوم 
تافياللت، 1886، سوس واد نون 1882سوس )الجنوبية والجنوبية الشرقية 

1893)

خزن ملمارسة التراب املغربي وقلة إمكانيات امللشساعةاستغالل فرنسا وإسبانيا 
سيادته الفعلية على األرض في التخوم الصحراوية البعيدة

غتصاب وتفادي ااإلستعماري آخر املحاوالت إلنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام التكالب 
...(طشنقيتوات، الساقية الحمراء، )التخوم الصحراوية الجنوبية والشرقية 

املنية عبر مراكش، مرض السلطان ووافتهتافياللتخالل رحلة العودة من حركة 
1894يونيو 5في سطاتقرب 



َمادّبا)موس ىبنأحمدالحاجبإخفاء ؤامرةمحبكانتظارفيالوفاةخبر(ح 
السلطةعلىالسيطرة

وزير البكر ملوالي الحسن وسجن املعطي الجامعي الاإلبنامحمدسجن موالي 
نفسه وصيا على السلطانباحمادالصدر  وأخيه محمد وزير الحرب وإعالن 

ةاملرافقيناملخزن رجاالتمعاإلتفاق
ّ
َحل عبدمواليأم)رقيةاللةمعوتواطؤللم 

سنة14ابنوهواألخيرهذابيعةإعالن:(العزيز

مادمن اإلستقرارتطلبت استعادة  ، وتم نقل زهاء سنة من الجهود واملؤامراتّباح 
ية"قصره الفخم بنىالعاصمة إلى مراكش حيث  .”الباه 

حيث استقبل من طرف السلطان 1896زيارة الشيخ ماء العينين ملراكش سنة 
لغة من أهمية سياسية ودبلوماسية با: بحفاوة بالغةوباحمادموالي عبد العزيز 

أطماع حيث تأكيد الروابط بين املغرب وامتداداته الصحراوية التي كانت محط
فرنسا وإسبانيا

، وز الحالشاوية، )حماد باانتفاضات في بعض الجهات احتجاجا على انقالب 
...(تادال



:بعقعلىرأساللمغربالدبلوماس يالوضعغيرتالتيفاشوداحادثة،1899
.أفريقيايفاإلستعماريةلخالفاتهماوديةتسويةعلىوفرنسابريطانياتفاهم

العزيزعبدمواليوتولي،1900ماي13فيباحمادالقوي الرجلتوفيذلكأثناء
.الفعليةالسلطة

ثم،1900ينايرفيصالحعينالحتاللالفور علىالفرنسيةالقواتإرسال
التاليةالشهور في(الشرقيةالصحراء)وتواتـورارينڭوتيـتيديكلت

القايدالخصوصعلىمنهاالسلطان،حاشيةفيأوربيةلشخصياتأيضامهمدور 
Harryماكلينهاري  Mac Leanهاريسوالتراإلنجليزي والصحفيWlater

Harris

وزيراسليمانبنالكريموعبد،باحمادمكانحاجباغرنيطفضول س يتعيين
وعمر،(تراإلنجلموالي)للحربوزيرااملنبهيواملهدي،(لفرنساموالي)للخارجية

(املاليةوزير)لألمناءأميناالتازي 



متعارضة،والءاتوذاتمتنافسةوأحزابشيعإلىالسلطانمخزن انقسام
أوغيرالشابالسلطانإبعادعلىالحرص:واحدش يءعلىذلكمعواتفاقها املهيَّ
الحكمشؤونعنمهامه،ملمارسة

:البابذاهفيأوربامخترعاتبآخرقصرهبإغراقواللهوالتسليةبوسائلإلهاؤه
ودراجاتسينمائيةعرضوآالتوفونوغرافموسيقىوآالتتصويرآالت

...صغيرةحديدسكةحتىبلوسيارات،

نتحالملنفسهبالدعوةبوحمارةـيڭالرو املدعوالزرهونيالجيالليحركةقيام
امحمدموالياألميرهوية

املخزن انفقدمنوزادالعامالرأياستياءأثارالتسليةعالمفيالسلطانانغماس
البالدتواجههاكانتالتيالهائلةالتحدياتأماملهيبته

وقتمسألةفرنساقبضةفياملغربسقوطبات



خالصــة

واآلليات19القرن أواخراملغربلوضعداودمحمدتطاون مؤرختلخيص
:بقولهاألمبرياليةالقوى مععالقاتهفياملتحكمة

وسائلنملديهاوتوفر ،داخليتهاتنظيمأكملتدول منالحالةهذهمعننتظر كنافماذا”
ستثمار ال القاصرة،الجاهلةالضعيفةالبالدإلىببصرهاترنو جعلهاماوالقوةالنظام
إرادتهاهاعليلتملياألقلعلىأو مبعثرة،وثروةمهملةموادمنفيهاماواستغاللخيراتها

لَحْيرةفيفوقفاملغربأما.ومطامعهاألغراضهاالرضوخعلىوترغمها
ْ
ف
ُ
الحقائقنعوغ

اِسفواشتغل
َ
ت،بالّسف

ّ
هفانحل

ُ
ظهر باألجانبهلصدامأول وفيقوته،وتبْعثرتُعروت

ّبتوعجزه،ضعفه
َ
رأ

ْ
للوثوبصةالفر تنتظر اإلستعمار ذئابوصارتاألعناقإليهفاش

(تطوانتاريخداود،محمد)"ذلكخالفاملنتظر كانوماوافتراسه،عليه

تمعتضافر الضغوط األوربية أفض ى إلى إنهاك املخزن وخلخلة بنيات املج

 سالطينوترهيب الشوكةاملخزن استعمال القوة وتحريك اآللة الحربية لكسر
قوله هو الكلمة العليا إنما كانت وال زالت لصاحب القوة، فما دامت القوة في جانبه إال و "

(داود)"القول الفصل ولو كان هراء



 في النظام طواإلنخراإرغام املغرب على فتح أبوابه في وجه التغلغل الرأسمالي
الرأسمالي من موقع التابع

 خنق البالد األوضاع و وتأزيمخلخلة بنيات وركائز املجتمع والدولة املغربيين
تمهيدا الغتصاب سيادتها واستقاللها

واإلهتمامشكرا على حسن اإلصغاء .    انتهى


