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 :تقديم
مع نهاية القرن الثامن عشر، وبفعل تفاقم العالقة الالمتكافئة بين دول الشمال والجنوب والشرق 

برى، ملراكز تجارية عاملية ك" أطرافا" والغرب، أضحت الجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم إلاسالمي 

تحميها دول تعاظمت قدراتها العسكرية، وأساطيلها، وإدارتها يوما بعد يوم، ونمت فيها أكثر فأكثر حاجات 

ومع هذه املرحلة بدأت حركة الاستعمار . التصنيع، والتسويق، والبحث عن أسواق للسيطرة عليها مباشرة

ومنها جغرافية العالم املتوسطي في " عيغير الصنا" املباشر تأخذ طريقها إلى التنفيذ في جغرافية العالم 

وإلافريقية، هذا العالم الذي ورث نتائج حروب الاقتسام وإلالغاء، ونتائج  -التركية -العربية: دوائره الثالثة

حروب السلطات املحلية بين ألامراء املحليين، ونتائج سياسات الاستقواء بالقوى ألاوروبية، والتسابق على 

 .جنبية، واستسهال جمع الثروات لدى أهل الحكممنح الامتيازات ألا 

فكان شريط ألاحداث خالل القرن التاسع عشر وإلى مطلع القرن العشرين، يرسم الصورة التالية 

 :لجغرافية القضم والاحتالل وإلالحاق في العالم املتوسطي

ها وفتحت وبعد عشرين عام من الحروب أتمت سيطرتها علي. م، غزت فرنسا الجزائر0381في عام  -

 الباب واسعا أمام الاستعمار ألاوروبي الحتالل بقية أنحاء املغرب،

 م، وضعت فرنسا يدها على تونس، ومارست فيها سلطتها الفعلية باسم الحماية،0330وفي عام  -

إنجليزية على  -م احتل البريطانيون مصر، وأقاموا حكم وصاية مصرية0331وخالل سنة  -

 .ركز القيادةالسودان، احتفظت فيه مصر بم

أما فرنسا فقد فرضت حمايتها على معظم . غزت إيطاليا طرابلس الغرب 0101-0100في عامي  -

فأحلت البلدان (. جبالة والريف) أمراء املغرب، بينما أخذت إسبانيا على عاتقها ما تبقى من شمال املغرب

منه ومن موارده الطبيعية  الحامية إدارتها الخاصة في املغرب، وحكمت البالد فعليا، وحاولت النيل

 .     والبشرية طيلة النصف ألاول من القرن العشرين
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العالقات الدبلوماسية بين دول املتوسط : املحاضرة ألاولى

   على شمال إفريقيا اوانعكاساته

I- على شمال  االعالقات الدبلوماسية بين دول املتوسط وانعكاساته

 (8181مؤتمر فيينا )  إفريقيا
تعتبر العالقات الدبلوماسية في حوض البحر ألابيض املتوسط من أهم القضايا التي طبعت تاريخ  

في الضفة الجنوبية،  لم، حيث ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتغلغ0301العصر الحديث ملا بعد مؤتمر فيينا 

، الخالفات سياسيا تقرار والتعاون وتجاوز باعتبارها أداة لالس ةالحديث عن الدبلوماسي نالذلك ال يمكن

، وذلك نتيجة ملا عرفته التوغلوإنما مقاربتها بما هي وسيلة للسيطرة وأسلوب من أساليب الضغط و 

 قيمال كل ةمتجاوز  والتسلطمن تغيرات سياسية واقتصادية مكنت لها مفاتيح  الهيمنة  الشماليةالضفة 

ضفة الغيرت فحوى عالقاتها ب وبذلك  لع القرن،مط أوروباالتي عرفتها الثورية  املبادئ و فكار التحررية ألا و 

تأمر » ،العروي عبد هللا على رأي ،كشفت حقيقة تلك العالقات وأضحت أوروبا أو باألحرى الجنوبية 

 .«وتتوعد

حث في فهم وتتبع السيرورة ات العميقة التي تواجه البذي يضعنا أمام العديد من إلاشكاال ألامر ال 

 ،املتوسطارتبطت بالتجاوز الدبلوماس ي  بين ضفتي  تلك التي تم هذه إلاشكاال خية للقضية، ومن أهالتاري

 وأهمالدرس العثماني في مؤتمر فيينا باستغالل القرصنة للتوغل والسيطرة على زمام ألامور، مرورا و 

 . ه، وصوال إلى انعكاسات هذا املؤتمر على كل من الجزائر واملغربتجلياتو ه حدداتم

 : العالقات الدبلوماسية في املتوسط : ألاول  املحور  
 :مفهوم الدبلوماسية ومراحل تطوره -1
هو حديث عن أهم الضوابط في البحث  ،املفاهيم وضبط ألالفاظ واملعانيعن  الحديث إن 

 .تفاديا لكل التباس اوتقعيده اذلك ضبطهلزم يست ، إذالتاريخي

 مفهوم العالقات الدبلوماسية  -أ

فها عر  العالقات ف. (الدبلوماسية)و( العالقات)ات الدبلوماسية من لفظين يتكون مصطلح العالق 

جمع عالقة من فعل علق يعلق علوقا، والعلوق هو تدلي ش يء من ش يء  بأنها معجم اللغة العربية املعاصر

لغة  :الدبلوماسيةأما  .أعال منه، وعلى ذلك فالعالقات هي الصالت التي تصل ألاشياء بعضها ببعض

هي صفة تخص التمثيل السياس ي للبالد وتصريف شؤونها الخارجية لدى عجم املعاني الجامع حسب م

 .البلدان ألاجنبية، وهي أيضا التعامالت السياسية بين الدول 

من املفاهيم التي تبدو للوهلة ألاولى واضحة بسبب كثرة تداولها،  يفه ،أما الدبلوماسية اصطالحا 

درك مدى غموض املفهوم وتطوره، فهو مصطلح يعود الباحث ي ا يجعلفحصها والتدقيق في معانيه لكن
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وتصدر عن  ،ويدل على الوثائق واملعاهدات التي تبرم بين جهتين « diploma» ومشتق من  للعصر اليوناني

كل عصر لف .وقد تطور هذا املدلول ليشمل العديد من املعاني، شخص بيده السلطة العليا للبالد

 .ولكل دولة أهداف ومصالح تعمل على تحقيقها وألفاظه، ه ومفاهيمهخصوصيات

واملراسيم  وإلاجراءاتالدبلوماسية في العصر الحديث مجموعة من القواعد العالقات تعتبر  

وقد ظهرت بوادر  .ممثليها الدبلوماسيينتي تنظم العالقات بين الدول و الدولية الوالتقاليد عراف وألا 

ثم بدأت العدوى تنتقل تدريجيا  ،مطلع القرن الخامس عشر في إيطاليا التمثيل الدبلوماس ي الدائم في

إذ   ،في بداياتها كانت محدودة النطاق والوسائلاملرحلة  لكن دبلوماسية . ألاوروبية بأكملها لتشمل القارة 

مبدأ استعمال القوة أي ألنها اعتمدت أساسا على  ،بالتقليدية أو القديمة م01في القرن  وصفت

العالقات وقد اعتمد على  .البلدان ألاوروبيةو  لح الكنيسةللحفاظ على مصا ةالعسكري يداتالتهد

وخصوصا في العصر الحديث العالم إلاسالمي خالل في بصفة عامة  الدبلوماسية والهياكل السياسية

  .من أجل خدمة املصالح التجارية وتحقيق ألامن الغذائياملغرب 

العديد من لها  ُوِضعتولذلك  ،لدبلوماسيةا لتاريخية في تعريفاختلفت ألادبيات القانونية وا

ير يالدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسإن  » :، ومن أهمها ما جاد به مأمون الحموي حيث قالالتعاريف

شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن، علم ملا تتطلبه من دراسة عميقة للعالقات القائمة بين الدول 

، «، وفن ألنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة املالحظة [...] دلةومصالحها املتبا

 .وهذا ما سيظهر بشكل جلي بعد مؤتمر فيينا

حيث  ،وتحديد ألاهدافؤتمر نوعا من التنظيم والتقنين املهذا عرفت الدبلوماسية فيما بعد 

بل أصبحت لها أجهزة رسمية تابعة إلدارة الدول  أضحى دبلوماسيوها يمثلون دولهم بدل امللوك والرؤساء،

 ،هدفهم تفعيل السياسة ألاوروبية وتحقيق غاياتها وأهدافها .كما اعتبر دبلوماسيوها موظفين رسمين

وأدرك  ،بعد هذا املؤتمر ألاوروبيسرعان ما تجلت الصورة واتضح الهدف فلضفة الجنوبية للكن بالنسبة 

ول الدبلوماسية في العالم إلاسالمي إلى دبلوماسية وقائية ودفاعية ذوي ألامر مسألة التجاوز لتتح

 ل ألاساليب الراقية فيالعالقات الدبلوماسية تشمل جا أضحت بعدم ،للحفاظ على استقالل املجال

 .من خالل املبعوثين الدبلوماسيين الدائمينبين الدول  تالتعامال  ر وضبطيتسي

 دول املجال املتوسطي -ب

وسطي هو مجال جغرافي يتكون من مجموعة من الدول التي تطل على البحر ألابيض املجال املت

الحديث عن املجال املتوسطي في العصر و ، والغرب والشرق  املتوسط من جتهي الشمال والجنوب

هو حديث عن مجال يعكس السيطرة العسكرية والقوة الحربية البرية والبحرية لإلمبراطورية  ،الحديث

م، حيث تمكنت من السيطرة على معظم املناطق 01و 01املنطقة خصوصا في القرنين  العثمانية على

ملكة واململكة إلايطالية وامل إلامبراطورية العثمانيةيتكون أساسا من  وأضحى ،املتوسط املطلة على

 توتعدد ،الصراعات بدأتما لكن سرعان  .الشريفيةالدولة إضافة إلى  مملكة فرنساالاسبانية و 

 .م01م و01بين القرنين  الفترة املمتدة ما خاللتدريجا  العثماني  نخر جسم الكيانتلالحروب و ت جبهاال
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 م81م و81وضعية إلامبراطورية العثمانية خالل القرنين خريطة حول 

 
 .841-841.صم، ص0131الطبعة ألاولى، القاهرة ، الزهراء لإلعالم العربي، أطلس إلاسالمحسين أنيس، : املرجع

يقصد بها الدول املطلة على البحر ألابيض املتوسط، وهي بالنسبة للدول ف في الفترة املعاصرة أما  

وفلسطين  نجد سوريا الصغرى من آسيا و ، وغيرها تركياو اليونان و  يطالياإو إسبانيا وفرنسا  ألاوروبية

     .ليبيا وتونس والجزائر واملغربو فريقيا فهناك مصر بالنسبة إل ولبنان، أما 

 م81بداية ق  دول املؤثثة لحوض املتوسطال -

 
 988.صم، 7891الطبعة األولى، القاهرة الزهراء لإلعالم العربي، أطلس اإلسالم،  ،حسين أنيس

 

تقحم كل من نجدها املجال املتوسطي غالبا ما ب تهتمالعديد من الدراسات التي أوردت هذه الخرائط ألن 

لكن رغم أن هذه الدول ال تطل ، ء في العصر الحديث أو املعاصركعنصر من املجال سواإنجلترا والبرتغال 

، بحكم حركتها ها امتدادات تجعل حضورها في املنطقة وازنا وفاعاللال أن إعلى البحر ألابيض املتوسط 

 .الاستعمارية
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 م8181 مؤتمر فيينا -ج

ي يتكون من روسيا الحلف الرباعي الذ -لسفراء الدول ألاوروبية فيينا مؤتمرا مؤتمر  يعتبر 

تسوية  كان الهدف من انعقاده ،املنتصرة على فرنسا إبان الحروب النابليونية -وبروسيا وانجلترا والنمسا

التي عصفت ، و العديد من القضايا الشائكة التي خلفتها هذه الحروب على مدى خمسة وعشرين سنة

لذلك  .وغيرت الخريطة السياسية ألوروبا  - املآخاة واملساواة والحرية –بفكر الثورة الفرنسية ومبادئها 

عمد هذا املؤتمر إلى الحد من القوة الفرنسية وإحاطتها بسياج من املناطق العازلة بغية الحيلولة دون 

وتجاهل تخطيط القارة على أساس مبدأ الشرعية القديم انتشار ألافكار الثورية في القارة، بل وإعادة 

 .وك أوروبا الذين أزاحهم نابليون مل وإعادة السلطة الفكر التحرري

 ابنهاأوروبا  تاحتضنالحربية  زيمةفرغم اله ،املؤتمرهو الحضور الفرنس ي ب لالنتباهاملثير إال أن  

ألامر  ،تحالفها مع بروسيابخصوصا  اأوروبروسيا كقوة عظمى في  ظهرسقوط نابليون أألن  وذلك العاق،

 . لنمسا وانجلتراا لكل من ضبط التوازن ألاوروبي بالنسبة الحضور الفرنس ي مهما من حيثالذي جعل 

لشعور التجاهله  رتكررة في القرن التاسع عشامل عرف هذا املؤتمر العديد من الانتقادات

إعادة ألانظمة التقليدية إلى حكم و  والديمقراطي الذي اجتاح أوروبا حتى قبل نهايته، التحرري الناش ئ

توطيد مراكزها ضد الفكر بجل امللكيات  اهتمت، وبذلك "مبدأ الشرعية"الدول ألاوروبية تحت ذريعة 

الدول ما قررته ورات عنيفة لتصحيح وهو ما أدى إلى نشوب ث خانقة في القارة رجعية وفرض التحرري

 .العظمى في هذا املؤتمر

ملا  ،أخرى في القارة أبدى إعجابه بهذا املؤتمر الذي حال دون حرب أوروبية هناك من كما أن 

وا أن هذا املؤتمر أكثر الاجتماعات السياسية تميزا في التاريخ د، وقد أك( 0104-0301)يقرب من مائة عام 

فظ على توازن القوى ألاوروبية وفي نفس الوقت لم يحد من انتشار الحركات الثورية ألاوروبي ألنه حا

  .والفكر التحرري في القارة

على للسيطرة دبرت على الطاولة الدبلوماسية  تمؤامرا  ثناياهاتخفي بين  بنود هذا املؤتمرإال أن 

 ان منطلقا للعديد من املؤتمرات التيبل ك  ،عسكرياو  وتفتيت القوة العثمانية دبلوماسيا ،الضفة الجنوبية

الاقتصادية بخلفية سياسية تمكن من السيطرة  وذلك ،حسب كل مرحلة توجه الدبلوماسية ألاوروبية

ثوابت وذرائع ودهاء سياس ي ودبلوماس ي للتدخل في من  لها كل ما تأتى مستغلة ،على املجالوالسياسية 

 .الضفة الجنوبية

التي اعتمدتها أوروبا للسيطرة ماس ي كما سنرى  إحدى أهم الثوابت وتشكل قضية التجاوز الدبلو  

 .على املتوسط

 

 

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 املتوسط الدبلوماس ي بين ضفتي التجاوز  -2

إن الحديث عن الدبلوماسية هو حديث عن قيم الشعوب والدول وخصوصياتها الثقافية       

ية إلى املبادئ التي يقوم عليها الكيان والحضارية واختياراتها وتوجهاتها السياسية، إذ تستند الدبلوماس

 .السياس ي للدولة التي تنطق باسمها وتدافع عن مصالحها وتمثلها في الخارج

تطورها ظل  فإن وكما سبق إلاشارة إليها، أداة ووسيلة للسيطرة والتوغل،كانت الدبلوماسية  وإذا      

سبت في كل مرحلة مرت بها عبر التاريخ مستمرا منذ العصور القديمة وحتى الوقت الراهن، ولهذا اكت

صورة للماض ي ومرآة للحاضر » :هيوماسية بهذا املعنى لوالدب .أبرزت مصالحها وسماتخصائص ميزتها 

فإن تطور كلمة دبلوماسية بقي مرتبطا بتطور املمارسة الدبلوماسية، ألنها  وبذلك .«ورؤية للمستقبل

لك شأن الشعوب وألامم، ألن العمل الدبلوماس ي مرتبط بالفعل ة، شأنها في ذيتتميز بالديناميكية والحرك

 .إلانساني

 أداة للتجاوز : الدبلوماسية ألاوروبية  -أ

ورها في عمق التاريخ، فإن مسألة ذقديمة قدم إلانسان نفسه، وتضرب جإذا كانت الدبلوماسية 

بوي الذي بادر بإنشاء نظام تأطيرها وإرساء قواعدها وأعرافها يرجع إلى عصر النهضة مع الكرس ي البا

برز بشكل أكثر وضوحا بعد معاهدة وستفاليا ت تلكن معالم هذا التحول والتطور بدأ. دبلوماس ي دائم

م، التي أنهت حرب الثالثين سنة وكرست مبدأ توازن القوى ألول مرة، وهكذا أصبح من الالزم 0143سنة 

تسعى من خاللها هذه الدول  ،ات دبلوماسية دائمةعلى الدول املتنافسة إلاسراع في إنشاء سفارات وبعث

 .ملراقبة بعضها البعض

، إال في آلانوفي واقع ألامر لم تنشأ عالقات دبلوماسية منظمة بالشكل الذي أصبحت عليه   

الوقت الذي أصبح فيه للدولة وزراء للخارجية، أي بعد أن أصبح للدولة سياسة خارجية معينة، وهكذا 

. رة الفرنسية أصبح التبادل الدبلوماس ي الدائم من الحقوق املقررة لكل دولة ذات سيادةمن الثو  وابتداء

م على إرجاع ألاوضاع إلى نصابها، أي إعادة التوازن ألاوربي إلى الصورة 0301وقد عمل مؤتمر فيينا لعام 

وسنتها الدول  التي كان عليها قبل التوسع النابوليوني الذي ضرب عرض الحائط كل املبادئ التي سنها

حيث أقر هذا املؤتمر قواعد دولية ثابتة لبناء الدبلوماسية وتأطيرها قانونيا، ولقد أصبحت . ألاوربية قبله

 .م0301مارس  01هذه القواعد ملزمة لكل الدول ألاوروبية املوقعة على بروتوكول 

 :معاهدة فيينامن  01لقد تضمن هذا البروتوكول سبع مواد تتقدم كاألتي في امللحق رقم   

إنه تفاديا للصعوبات التي حدثت كثيرا، والتي قد تحدث من إدعاءات ألاسيقية بين مختلف املمثلين "

الدبلوماسيين، فقد اتفق مفوضو القوى املوقعة على معاهدة باريس على املواد التالية، وإنهم يرون 

 :وجوب دعوة مفوض ي اصحاب التيجان آلاخرين إلى اتباع نفس النظام

 :ينقسم املوظفون الدبلوماسيون إلى ثالث درجات: املادة ألاولى

 .السفراء ووكالء البابا والقاصدون الرسوليون : الدرجة ألاولى
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 .املندوبون والوزراء أو غيرهم، املقدمون لدي امللوك: الدرجة الثانية

 .القائمون باألعمال املعتمدون لدى وزراء الخارجية: الدرجة الثالثة

 .السفراء ووكالء البابا القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي: ثانيةاملادة ال

ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة، أي تقدم على سواهم جراء قيامهم : املادة الثالثة

 .بهذه املهمة

غ الرسمي يخ التبليستناد إلى تار سبقية املوظفين الدبلوماسيين بال تقرر في كل درجة أ: املادة الرابعة

 .يفةضلوصولهم إلى الدولة امل

 .تحدد كل دولة نمطا موحدا لستقبال املوظفين الدبلوماسيين من كل درجة: املادة الخامسة

إن روابط القربى أو النسب بين بالط امللوك ل تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية : املادة السادسة

 .السياسيةأسبقية، وكذلك الحال في شأن التحالفات 

في الوثائق واملعاهدات املبرمة بين عدة قوى وتنص على ألاسبقية بالتناوب يعمد إلى : املادة السابعة

 ."القرعة بين الوزراء وما يتبع من الترتيب في التوقيعات

من خالل اضطالعنا على هذه املقررات يتضح أن الدول ألاوربية عمدت إلى جعل الدبلوماسية 

افية يمثل من خاللها الدبلوماس ي دولتة في الخارج، ثم إنها منعت هذا ألاخير من مهنة ووظيفة احتر 

ممارسة أي عمل آخر ألنه يعتبر موظفا تابع للدولة يتقاض ى من خزينتها،  كما أنها حددت ملن ألاسبقية  

وحد بين مختلف الدبلوماسيين، فضال عن كونها منحت الدول املوقعة على البروتوكول  حق تبني نمط م

 .الستقبال الدبلوماسيين

النمسا، : أدمجت هذه القرارات السبعة في معاهدة باريس الثانية التي وقعتها ثمان دول هي

م، ثم تم تعديله في مؤتمر 0301 أكتوبر 11اسبانيا، بريطانيا، البرتغال، بروسيا، روسيا، والسويد، في 

مسا، بروسيا، روسيا، بريطانيا و فرنسا، الن: خمس دول فقط وهي ضمم، الذي 0303إكس الشابيل عام 

إذ ركزت على مناقشة درجة الوزير املقيم وقامت بإضافتها إلى درجات املمثلين الدبلوماسيين وقد جاء نص 

 :البروتوكل املعدل كاآلتي

تكيت الدبلوماسية التي لم يتناولها ملحق يتفاديا ملناقشة غير مستحبة قد تقع مستقبال بشأن إلا " 

بين بالطات قصور الدول الخمس  الاتفاقالخاص بترتيب درجات املمثلين الدبلوماسيين، قد تم فيينا 

على أن يشكل الوزراء املقيمون املعتمدون لديها درجة وسيطة بين وزراء الدرجة الثانية و القائمين 

 " .باألعمال

 :ألتيم وأصبحت كا0301وهكذا قام املؤتمرون بتعديل املادة ألاولى من بروتوكول 

 :ينقسم املوظفون الدبلوماسيون إلى أربع درجات" 

 .السفراء وممثلوا البابا والقاصدون والرسوليون : الدرجة ألاولى

 .املندوبون فوق العادة والوزراء املفوضون : الدرجة الثانية

 .الوزراء املقيمون : الدرجة الثالثة
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 ".القائمون باألعمال: الدرجة الرابعة

نهضة وحتى آلان والدبلوماسية في تطور دائم ومستمر، فمن دبلوماسية هكذا ومنذ عصر ال  

مؤقتة وغير دائمة إلى دبلوماسية دائمة ومستقرة، ومن دبلوماسية ملكية مطلقة مرتبطة بشخص 

الحاكم إلى دبلوماسية ملكية دستورية مرتبطة بالدولة وسيادتها، وأخيرا من دبلوماسية غير منظمة وغير 

 .ماسية مقننة ومنظمة في اتفاقيات ومعاهداتمقننة إلى دبلو 

يتضح مما سبق أن الدول ألاوروبية اعتمدت على آلالة الدبلوماسية واعتبرتها مؤسسة ال غنى 

عنها للدفاع عن مصالحها وتمثيلها في الخارج، ولقد تمكنت هذه الدول من معرفة كل ما يتعلق بذهنية 

تدفع دبلوماسييها للبقاء في الدول املبعوثين إليها أطول وقت النخب الحاكمة خاصة املسلمة، ألنها كانت 

ممكن، وهكذا كان الدبلوماس ي يقوم بأداء مهمته التي بعث من أجلها، فضال عن ممارسته مهنة 

 وبالتالي كان من. الجاسوسية لنقل ألاخبار إلى دولته ضمن تقارير سرية لالستفادة منها حاضرا أو مستقبال

 .هتمام باآللة الدبلوماسية وتقنينها بقانون دولي متعارف عليهل ألاوروبية الا الضروري على الدو 

وإذا كانت الدول ألاوروبية قد قطعت في هذا الحقل أشواطا مهمة، ابتداءا من معاهدة وستفاليا 

وهي مؤتمرات ومعاهدات اهتمت باملسألة  –مرورا بمؤتمر فيينا وصوال إلى مؤتمر إكس الشابيل 

فإن ألاقطار العربية عامة واملغرب خاصة كان يركن إلى القيام  -ة كما سبق وأشرنا إلى ذالكالدبلوماسي

 :ومن هنا نتساءل. بمحاوالت خجولة في مجال الدبلوماسية

 ما هو حال الدبلوماسية املغربية خالل نفس الفترة؟ 

تفوا بدبلوماسية وهل كان للمغرب مؤسسة دبلوماسية قائمة بذاتها أم أن السالطين املغاربة اك

 السخرة واملأمورية فقط؟

   دبلوماسية للسخرة واملأمورية : الدبلوماسية املغربية  -ب

و إعمال العقل،  الاختراعاتفي الوقت الذي كانت فيه دول أوربا تصنع واقعها الجديد املبني على 

تي تبنتها بمؤسسات حديثة عها الفي تنفيذ مشاري مستعينةوترسم مسارها و تحدد وجهتها بكل جرأة ووعي،  

هادفة، كان املغرب غير آبه بالتحوالت التي طرأت على الضفة الشمالية لحوض البحر املتوسط، و 

من التطور الحاصل في الضفة الشمالية من املتوسط عن  الاستفادةوبالرغم من محاولة بعض السالطين 

، إال أنها غالبا ما كانت والاقتصادي طريق إدخال بعض إلاصالحات التي همت باألساس املجال العسكري 

تنتهي بالفشل، خاصة بعد موت السلطان أو لتمسك الفقهاء والعلماء بمسألة تحريم ربط عالقات مع 

ومتمسكا بالتقليد في املجال التعليمي  محافظاألاجنبي الكافر، وهكذا ظل املغرب ولقرون طويلة 

لقد ربط عبد املجيد القدوري حالة التأخر التي ميزت  والسياس ي بما في ذلك الدبلوماس ي، و والاقتصادي

 .   املغرب طيلة العصر الحديث  بعجز املخزن مسايرة التقدم الحاصل في أوروبا

ارتبطت الدبلوماسية في املغرب طلية العصر الحديث وحتى القرن التاسع عشر بشخصية 

والقواد والرياس ثم التجار من أهل السلطان، حيث درج هؤالء على اختيار سفرائهم من فئات الكتاب 

الذمة، نظرا الرتباط هؤالء بالخدمة املخزنية، فكل من الكتاب والقواد كانوا على دراية واسعة بأسرار 



10 
 

السلطان، ومنه سيضمن هذا ألاخير أن تبقى أسراره محفوظة، أما الرياس والتجار أهل الذمة كانوا قد 

م يكن في مقدور السالطين املغاربة إلاستغناء عن الكتاب والقواد احتكوا باألجنبي بسبب البحر ، وهكذا ل

والرياس والتجار في املفاوضات مع الدول ألاوروبية، لكن هل بالفعل كان اختيار السالطين املغاربة لهؤالء 

 السفراء لتمثيلهم في الخارج اختيارا موفقا؟

ل أوروبا منذ أمد بعيد، وقد كتب ال يمكننا تجاوز أن املغرب ربط العديد من العالقات مع دو 

الكتب املغربية طافحة بأخبار العالئق " : ما يلي  "العز والصولة في معالم نظم الدولة"صاحب 

ولقد اهتم نفس املؤرخ  ،"السياسية بين املغرب و بين دول ألاجانب على اختالف أجناسهم وبلدانهم

ركز فيه على " ئق السياسية للدولة العلويةالعال "بموضوع العالئق السياسية حيث ألف كتاب بعنوان 

إبراز دور وأهمية املغرب بين باقي الدول، ورأى في تهافت ألاجنبي عليه مؤشرا لهذه ألاهمية، لكن هذه 

، ألنها ارتبطت وعلى حد والاستمراريةالعالقات التي ربطها املغرب مع هذه الدول افتقرت ملقومات النجاح 

بشخص السلطان الذي كان يبعث بسفراءه إلى دول أوربا بغرض قضاء أمر قول عبد املجيد القدوري 

 .ضمن منطق مخزني مبني على السخرة واملأمورية  -أي السفارة–مرتبط به، وهي بذلك تدخل 

ارتباطا بالنموذج إلاسالمي درج السالطين املغاربة على مخاطبة امللوك ألاوروبيين بنفس ألاسلوب، 

الرسمية على استحضار الشكل الذي كان متبعا في عهد الرسول صل هللا عليه  إذ لم تقتصر مراسالتهم

وسلم والخلفاء ومن بعدهم، بل كانوا يستحضرون حتى املضمون في أحيان كثيرة، كما هو الحال مع 

السلطان موالي اسماعيل الذي استعمل أسلوب الوعض وإلارشاد والدعوة إلى اعتناق إلاسالم في رسالة 

 . ملك إلانجليز" جيمس الخامس"ها إلى رسمية وجه

وارتباطا بمقولة دار إلاسالم ودار الكفر، صدرت عن السالطين املغاربة تصرفات ال تالئم 

الدبلوماسية، حيث خاطب هؤالء ملوك الدول ألاوروبية بعبارات توحي بالترفع وألامر وكأنهم  املمارسات

ن عبد هللا جماعة الاصطادوس بإبعاد القونصو يخاطبون رعاياهم، حيث طلب السلطان سيدي دمحم ب

 .بدله" ككلير"ألنه ال يستحمله، و تعيين التاجر " دي ميطري "

إن مخاطبة السالطين املغاربة ملوك أوربا بأسلوب الترفع وألامر يدل على ثبات وجمود العقل 

غبو من خاللها مواجهة السياس ي املغربي، فاستعمل السالطين الدبلوماسية كرمز من رموز السلطة التي ر 

املعارضين لهم داخليا، لكنهم و باستعمالهم أسلوب الترفع القائم على عزة املسلم تجاه الكافر يدل على 

 .عدم وعيهم بمسألة التجاوز بينهم وبين ملوك أوربا على ألاقل من الناحية الدبلوماسية

عمدت إلى تأسيس مؤسسة يرتبط العمل الدبلوماس ي بشكل وثيق بالسفير، فإذا كانت أوربا 

خاصة بتكوين وتأطير سفراء قصد القيام بالعملية الدبلوماسية على أحسن وجه، فإن املغرب اكتفى 

ببعث خدامه من الكتاب والقواد والتجار والرياس كسفراء ينوبون عنه ويمثلونه في الخارج، ولم يول 

سوا في ألاسالك التعليمية التقليدية، ولم املغرب أي أهمية لتأطير وتكوين دبلوماسييه، فجميع هؤالء در 

يتلقوا أي تكوين في علوم السياسة وأساليب التفاوض فكانت بذلك التجربة واملمارسة امليدانية هي 

مدرستهم الوحيدة، فضال عن عدم تمكنهم من اللغات ألاجنبية ألامر الذي جعل السفراء املغاربة يتركون 
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على تحرير  -املستعربين –أمر ترجمتها للمستعربين، فتعود هؤالء مسألة تحرير املعاهدات لألجانب و 

جميع املعاهدات بلغاتهم على أساس أن يترجموا بنودها إلى العربية فيما بعد، مما أوقع املغرب في مشاكل 

لقد اكتفى . كثيرة ألن املعاهدات التي وقعت مع أوربا وحررها مستعربوها كانت تحمل أكثر من معنى

كسفراء إلى دول أوربا لقضاء أمر متعلق بهم  ملدة قصيرة، فلم يهتموا ... املغاربة بتعيين كتابهم السالطين 

بدبلوماسية إلاقامة في البلدان ألاجنبية، ألن السفارة املغربة كانت مرتبطة بشخص السلطان في إطار 

 . املأمورية والسخرة السلطانية

وا في إحداث مؤسسة خاصة بالدبلوماسية بالرغم يظهر مما سبق أن السالطين املغاربة لم يفكر 

من املشاريع إلاصالحية التي تبناها السالطين املغاربة خاصة العلويين، إال أنهم لم يفكروا أو فكروا 

وتجاهلوا أمر تأسيس  هذه املؤسسة قصد تكوين دبلوماسيين متمكنين وعلى قدر كاف من الوعي 

ن تمثيل  أمام ملوك أوربا، ألن آلالة الدبلوماسية تعكس درجة أحس_  أي السالطين_السياس ي لتمثيلهم 

وعي النخب السياسية الحاكمة، وعلى العكس من ذلك، كانت جل دول أوربا قد بادرت بـتأسيس مؤسسة 

 .دبلوماسية منذ عصر النهضة

ارتبطت الدبلوماسية املغربية بشخص السلطان بالدرجة ألاولى، فكان السلطان يقوم بإرسال 

، في حين ...(الحصول على السالح ملواجهة املتمردين)ثات دبلوماسية لقضاء بعض املصالح املرتبطة به بع

 .أصبحت الدبلوماسية ألاوروبية مرتبطة بالدولة بدل ارتباطها بامللك أو البابا في العصور الوسطى

ون بتعيين سفراء جعل السالطين املغاربة يكتف" آلاخر املسيحي"مقابل " ألانا املسلمة"إن تضخم 

ملهمات محددة وأفضت أخيرا إلى نتائج ظرفية ومؤقتة، متجاوزين بذلك ما حققته أوربا من تراكم 

ولقد اعتبرت دول أوربا الدبلوماسية أداة وسالح _  دبلوماسية دائمة وسفارة قائمة في البلدان ألاجنبية_

ل ألاخرى، خاصة دول الضفة الجنوبية دائم لحماية مصالحها، كما استعملتها كأسلوب للضغط على الدو 

 .من املتوسط

فكيف استعملت الدول ألاوروبية آلالة الدبلوماسية للحد من ألانشطة القرصانية لدول الضفة الجنوبية 

 من املتوسط؟

 العالقات الدبلوماسية في املتوسط بين املفهوم والثوابت والذرائع: املحور الثاني

                                                                                                                      :لقرصنة ومؤتمر فييناا -8

شر مجموعة من التحوالت، با في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عو شهدت أور 

كبير على مجموع الدول املطلة على  هذه التحوالت بشكلأثرت لقد  .الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  السياسية

 0301ضفتي البحر ألابيض املتوسط وخاصة على دول الضفة الجنوبية، نتيجة مقررات مؤتمر فيينا 

الذي ناقش في ظاهره أوضاع أوروبا كما حمل في طياته سياسة استعمارية تجلت في جعل ظاهرة القرصنة 

 .بيض املتوسطكذريعة للتدخل في دول الضفة الجنوبية من البحر ألا 
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كان وراء مؤتمر فيينا مجموعة من الخلفيات السياسية الخفية التي لم تظهر إال بعد انعقاد هذا 

كان " الجهاد البحري "املؤتمر بسنوات عدة ، وكانت القرصنة موضوع نقاش في هذا املؤتمر، ألن القرصنة 

 .يعرف نشاطا كبيرا في البحر ألابيض املتوسط

لضفة الجنوبية للبحر ألابيض املتوسط تطورا مفاجئا بعد وصول املورسكيين عرفت القرصنة في ا

الاسبان إلى شمال افريقيا حيث عوضت بفضلهم السفن الكبيرة والسريعة في وقت وجيز السفن الحربية 

الصغيرة كما شاع استعمال الشراع مما وسع من مجال عمل القراصنة اللذين أصبحوا أكثر جرأة 

 .وإقداما

املتوسط بربروس الذي اختار تونس  ألابيضن أشهر القراصنة بالضفة الجنوبية للبحر نجد م

كما شدد الحصار على  أرغون كنقطة دعم وأخذ هذا القرصان يهدد بأعماله فرديناند الخامس ملك 

يصبح سيد  أنم من 0101 ألاخيرالجزائر ووهران وبجاية التي شكلت أهم ملجأ للقرصنة، وتمكن هذا 

وبعد وفاته خلفه أخوه خير الدين بربروس وبفضل دعم ومساندة ألاتراك القوية له، استأنف  الجزائر

وأصبح  ،املتوسط ألابيضبحرارة جديدة هجمات أخيه على املالحة واملدن املسيحية بالبحر  ألاخيرهذا 

سبان بعد أن هذا الرجل رئيسا ألكبر قراصنة في العالم من بينهم سينان وعيدان اللذان شكال هلعا الا 

تمكنا من أسر سبع سفن حربية وتسع ناقالت للجنود الاسبانيين كما شكل خير الدين بربروس، بعد أن 

 .العثمانية كارثة مسحية حسب ما قاله كواندرو في كتابه قراصنة سال ألاساطيرلجميع  أميرالأصبح 

امليالدي  03و  01قرن املتوسط خالل ال ألابيضتابعت القرصنة البربريسكية نشاطها في البحر 

تجارة  توسارت املسالك البحرية كطرق املوحشة، كما أن التجارة أصبحت في حالة يرثى لها وحطم

م هذا بالرغم من جميع املعاهدات واملناورات البحرية للدول 01الرقيق رقمها القياس ي في بداية القرن 

 .الغربية

الجنوبية للبحر ألابيض املتوسط، إلى النشاط كما ينبغي أن نشير في إطار نشاط القرصنة بالضفة 

الذي عرفته هذه ألاخيرة باملغرب نظرا ملوقعه الاستراتيجي الذي جعله يشكل ملجئ لبضعة أالف من 

، استقر عدد كبير منهم بكل من تطوان وفاس 0111شتنبر  11مرسوم  إصداررسكيين خاصة بعد و امل

 .وسال

ملغرب بشكل عام وسال بشكل خاص أن يجدوا وسيلة ترض ي ين الوافدين على ايرسكو فكان على امل

 .طموحاتهم وتهدئ ضغينتهم نحو الاسبان فكان سالحهم في ذلك هو اللجوء للقرصنة

للقرصنة كما مكن  امهم اونظرا للموقع الاستراتيجي مليناء سال كان من طبيعي أن يصرف نشاط

شرق أو من املحيط ألاطلس ي على البحر ألابيض القراصنة به من التصدي للسفن املارة من الغرب إلى امل

املتوسط، وقد تقوت القرصنة السالوية بانضمام قراصنة العرايش واملعمورة بعد سقوطها في يد الاسبان 

 .م0104سنة 



13 
 

فاملغاربة سكانا وسلطة استغلوا القرصنة كوسيلة للدفاع عن أراضيهم ومعاكسة مشاريع التوسع 

الدولة السعدية شجع املنصور الذهبي نشاط القرصنة من أجل توفير ألاموال  ألاوربي باملغرب، ففي عهد

 .ملواجهة املد الايبيري 

ولقد استمر نشاط القرصنة بالضفة الجنوبية للمتوسط على العموم واملغرب على الخصوص 

وساطة ال وإلغاءالعاملية  بسبب الخنق الاقتصادي الذي عرفته هذه البلدان بعد تحول الطرق التجارية

اهرة وجدت الدول ألاوربية نفسها مضطرة ظا هذه املناطق وأمام نشاط هذه الالتجارية التي كانت تقوم به

قانوني قادر على حماية تجارها وتستطيع استعماله لضرب قراصنة الضفة الجنوبية للبحر  إطارلوضع 

وبدأت تستعمله لردع القراصنة،  "حق الانتقام " با مبدأ و ألابيض املتوسط وفي هذا الاتجاه ابتكرت أور 

يعادل هذه  تاجر أوربي تعرض للقرصنة أن يعيد كل ممتلكاته أو ما أيوبوضع هذا القانون أصبح من حق 

املمتلكات من أي سفينة تلقاها على أساس أن تكون هذه السفينة تنتمي إلى البلد الذي ينتمي إليه 

 .القرصان

لقرصنة، لكن بمجرد القضاء على نابليون بونابرت سنة إال أن هذا إلاجراء لم يحد من ظاهرة ا

م عقد ساسة أوربا معاهدة باريس التي بموجبها أصبح من الضروري أن تبعث كل دولة بسفير يمثلها 0304

با، و إلى فيينا من أجل عقد مؤتمر الذي سيتم فيه إيجاد الحل ملجموعة من املشاكل التي تتخبط فيها أور 

القضايا املطروحة للنقاش في هذا املؤتمر، إال إن هذه ألاخيرة لم يتم التطرق إليها  والقرصنة كانت من بين

للتدخل في مجموعة من املناطق بالضفة  كذريعةكمشكل بقدر ما تم اعتمادها من طرف  الدول ألاوربية 

 .الجنوبية

لتي يهدف إليها فمباشرة بعد مؤتمر فيينا بدأت الدول ألاوربية تكشف في  الخطابات الاستعمارية ا

 .هذا املؤتمر، منها القيام بعمل موجه للحد من القرصنة ببلدان الضفة الجنوبية للبحر ألابيض املتوسط

تصدي الدول ألاوربية لقضية القرصنة بفيينا هو رغبتهم في القضاء إال أن السبب الخفي من وراء 

لهذا املؤتمر والتي ستنكشف فيما بعد، على التواجد العثماني باملتوسط لذلك كان من املقررات الخفية 

 .في ذلك ذريعتهمالعثماني وإنهاء القرصنة باملتوسط كانت  ألاسطول هو تفكيك 

 .للعمل الاستعماري وهي مرحلة الدبلوماسية ألاولىوقد شكل هذا املؤتمر املرحلة 

 انعكاسات مقررات مؤتمر فيينا على الضفة الجنوبية للمتوسط: لثاملحور الثا

                                                                                                                                                 لدرس العثماني من خالل مؤتمر فيينا بين املحددات والتجلياتا -8

علية بين الضفة الشمالية والجنوبية أنماطا من قدمت إلامبراطورية العثمانية في إطار العملية التفا      

 ،النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي دخلت تطوراتها في عالقة تأثير وتأثر مع التاريخ ألاوروبي

 .الدقيقة وآلياتهمما جعل من تلك التفاعالت إشكاال يربك أولئك الذين يسعون إلى فك تعقيداته 

ما التجليات فال إما تنبيهات أو تأثيرات خارجية، و دات وتجليات، تكون إملا كان لكل فعل محد"و  

فال غرو بأن   ،"تعدو أن تكون املظاهر والكيفيات التي يتحقق الفعل فيها أو من خاللها أو بواسطتها
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 دراسة العملية التفاعلية لإلمبراطورية العثمانية ألاوروبية عقب مؤتمر فيينا، تحيلنا ملقاربة إشكالية

 .الدرس العثماني في مؤتمر فيينا بين املحددات والتجليات

 محددات العالقة العثمانية ألاوروبية من خالل مؤتمر فيينا-أ

التحول الذي أحدثته تلك ظل ألاوروبية العثمانية، في العالقات يأتي بحث انعكاسات مؤتمر فيينا على      

العالقات التي تقدم تصورا جديدا مليالد بعض  مند لنوع جدياملؤسسة . املقررات في السياسة ألاوروبية

واستخالص الدروس التي ينبغي لصانعي السياسات استقاؤها  وللمؤرخ إعادة . الظواهر أو اندثارها

 :هي إذن محددات الدرس العثماني في مؤتمر فيينا فما .تركيبها

 :املحدد الديني-أ

 سواء )كرية العثمانية في املجال املتوسطي رسم إلاطار الديني محددات السياسة التوسعية العس

القائم على فكرة الجهاد، التي ظلت ألانظار ألاوروبية تراقبها بنوع من التوجس والريبة (البحري أو البري 

في حين لم تتردد الدول ذاتها من تبني نفس إلاطار على عملياتها البحرية . باعتبارها عمليات نهب ولصوصية

 .لى توسيع دائرة نفوذهاالتي سعت من خاللها إ

   في جمع التبرعات، املدعومة من طرف البابا لزيادة  للمبادرات الكنسية ألاوروبيةتبني الدول

 .وإنهاء العمليات البحرية العثمانية مرافئ جديدة،القطع البحرية الكبيرة، املزودة باملدافع للسيطرة على 

 يطالبون فيها بالعمل  نو فرسان مالطة، والذيقبول مؤتمري فيينا املذكرات التي قدمها لهم ممثل

وإعادة النظام القديم، مع منحهم مقرا في البحر املتوسط تجتمع  على تنظيم الطائفة بمكان غير مالطة

 .فيه جميع ألاساطيل املسيحية ملحاربة القراصنة

 ر من تجميع الصفوف املسيحية في مواجهة ألاتراك، على أساس الحاجة للعمل على طرد الكفا

 .الديار املسيحية

 املحدد السياس ي والعسكري  -ب

  نظام فيينايعتبر"Vienna système" تجل واضح، للنظام العثماني في بعده العسكري، أو كما

على بلدان الضفة الشمالية الغربية التي استهدفت الاستيالء " الحماسة العسكرية"يسميها أندرسون 

وفي مخططها لحصر ألاحالم ( الاستعماري عقب املؤتمروهو ما عكسه املخطط )للمجال املتوسطي

 .العثمانية

 في إحداث نظام إقليمي -الذي تالش ى مع الهزيمة ضد روسيا -العثماني  تبني الطموح. 

 وجعلها مركز حركتها الاستعمارية، تكون فرنسا قد تبنت السياسة التوسعية  احتالل الجزائر

ائر أول قطر عربي يدخله العثمانيون ويتخذون منه قاعدة ملد تعتبر الجز "العثمانية، إذ  الاستعمارية

 .(سيطرتهم على طرابلس الغرب وتونس

سعيا منها لتوطيد ألامن والاستقرار، تمهيدا لتنفيذ  وما سعي فرنسا الحتالل الجزائر كأولى ألاقطار إال

ثمانية التي كانت ترفض طموحاتها الاستعمارية شرقا وغربا وجنوبا من جهة، ومتابعة تحرك الدولة الع

 . الاحتالل من جهة أخرى 



15 
 

  على الرغم من التنافس الاستعماري الذي أطر الدول ألاوروبية في مؤتمر فيينا، إال أن إجماعهم

حول الرغبة في القضاء على الدولة العثمانية شكل أهم الدروس التي رسمت معالم السياسة ألاوروبية ما 

ل آلالة السياسية الدبلوماسية بدل آلالة العسكرية، وأولى لبنات التأسيس بعد فيينا، وبداية فعلية إلعما

التعاون امللحوظ خالل العقود التي تلت  ها حاالتتالذي عزز ( عصبة ألامم فيما بعد)للتحالف ألاوروبي 

 .املؤتمر

ذلك تكون فإنها ب. إذا كانت الدول ألاوروبية قد أدركت أهمية تفعيل مبدأ التحالف والوفاق ألاوروبي

. الذي يعتبر مؤتمر فيينا أحد محطاته البارزة. قد أحدثت طفرة نوعية، وعالمة فارقة في املسار ألاوروبي

وتعزيزا ملرحلة . ت فيه الدول ألاوروبية مسؤوليتها للعمل بشكل متظافر ضمانا الستقرار بلدانهالنحيث أع

 .لعثمانية، واختراق مجاالت حدودهاالتفاعالت ألاوروبية العثمانية الهادفة إلضعاف البنية ا

 فماهي إذن تجليات مقررات فيينا على العملية التفاعلية ألاوروبية العثمانية؟

 .ليات نظام فيينا على الدولة العثمانيةتج -ب

 .تجليات داخلية

 يجها تأليب القوى املعارضة للسياسة العثمانية وترو  بداية التدخل في ألاوضاع العثمانية الداخلية نتيجة

 .للتراجع العثماني

 التشهير بالدولة العثمانية باعتبارها رجل مريض. 

  تحويل الدولة العثمانية إلى مسألة تشغل املخططات السياسية ألاوروبية وهو ما سيعرف باملسألة

 .الشرقية

  م0311انتفاضة ألاهالي الجزائريين ضد مظالم الحكام العثمانية سنة. 

 يجة إثقال كاهل ألاهالي بالضرائب لتغطية مصاريف الحروبتفاقم ألازمة الاجتماعية نت. 

  بث روح الضعف في صفوف إلاياالت وممارسة الحرب النفسية القائمة على نهاية الدولة العثمانية وبداية

 .تقسيم تركة الرجل املريض

 (.الجزائر)ي فقدان السيادة على العديد من إلاياالت العثمانية التي أصبحت شبه مستقلة عن الباب العال 

 السلطة العثمانية نحو مناطق نفوذها باملجال املسيحي والسعي للحفاظ عليها زاد من هوة  توجيه أنظار

 .وانشغاله عن معاناتهم ومطالبهم التباعد بين السلطان والرعية،

  سياسة إلاصالح الداخلي الذي عمد إليها السلطان العثماني عقب املؤتمر فتح املجال أمام ألاطماع

 .ألاجنبية في مناطق النفوذ العثماني باألراض ي ألاوروبية

 .تجليات خارجية

 .انتقال الدولة العثمانية من مركز الهجوم إلى مركز الدفاع .0

 .بداية الخضوع العثماني للشروط الدولية .1

 ..(الدولة العثمانية أمام دول متحالفة)اختالل موازين القوى وعدم التكافؤ في املواجهة  .8
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رؤية السياسية الديبلوماسية وذلك بتعزيز الدولة العثمانية عالقات التقارب مع الدولة تحول في ال .4

 .إلاسالمية الخارجة عن نفوذها

انتقال الدولة العثمانية من إطار الصراع السياس ي العسكري بينها وبين الدولة املغربية، إلى التضامن  .1

 .والتحالف إلاسالمي ملواجهة الخطر ألاوروبي املشترك

عدد جبهات القتال أضعف من إحكام السيطرة على الحدود واملجاالت البحرية، وفي هذا الباب تأتي ت .1

املوجهة للسلطان املغربي يستنجد به ملساعدته ( 0313_0311)رسالة السلطان العثماني مصطفى الرابع 

ى ال تهاجم في إقامة حراسة بحرية حول مضيق جبل طارق منعا للسفن ألاوروبية التي تجتاز منه حت

 .ممتلكات الدولة العثمانية

 .تحالف الدول ألاوروبية للقضاء على الكيان العثماني .7

 انعكاسات مقررات مؤتمر فيينا على الضفة الجنوبية للمتوسط: املحور  الثالث

                                                                                                                                                  "اكس لشابيل"و " فيينا"املسألة الجزائرية بين مؤتمر -2

م بداية بروز تهديد صريح متمثل في الخطر ألاوروبي الذي حل بدول الضفة 03شكل القرن 

نية خير حليف الجنوبية للمتوسط عامة والجزائر خاصة، هذه ألاخيرة التي وجدت في الدولة العثما

فقد أغرى الدول ألاوروبية تربع الجزائر على عرش البحر ألابيض . لحمايتها من هذا الخطر املحدق

الدول ألاوروبية هو املتوسط، هذا التربع الذي أمكنها من ربط عالقات سياسية تجارية مع عدد كبير من 

طاولة الدبلوماسية ألاوروبية بدءا عليها الويالت وجعل منها قضية تطرح وتناقش فوق ال نفسه الذي جر

اللذان رسما مالمح مرحلة جديدة من . م0303" اكس الشابيل"م وصوال إلى مؤتمر 0301" فيينا"بمؤتمر 

مدها الاستعماري على  ةاعتمدتها الدول ألاوروبية لشرعن العالقات الجزائرية ألاوروبية فقد شكال أداة

 . ثانيةقع هذه ألاخيرة في ألايدي ألاوروبية من جهة الجزائر من جهة والسجاد الذي سيسحب ليو 

بدأت حمى التسابق بين الدول ألاوروبية للحصول على " اكس الشابيل"و "فيينا"عمال بمقررات 

الجزائر خاصة تلك التي لها مصالح في البحر ألابيض املتوسط في مقدمتها انجلترا التي قادت حملتين 

ذي انضم إليه قائد البحرية " اللورد اكسموث"م بقيادة 0301ي ف: عسكريتين ضد الجزائر، ألاولى
ّ
ال

" فيينا"م، كان هدفها منهما ليس تفعيل ما قرر في مؤتمر 0314، والثانية في "فان كابيلسن"الهولندية 

بل إضعاف ألاسطول الجزائري وجني املزيد من الامتيازات التجارية على رأسها حرية "اكس الشابيل"و

الحة البحرية في املتوسط  من جهة، وضرب املصالح الفرنسية من جهة ثانية بفعل ما كانت  التنقل و امل

كانا مجرد طريق سلكتها انجلترا " اكس الشابيل"و " فيينا"تضمره لها من عداء من جهة ثانية، وكأن مؤتمر 

ة للمتوسط أال لضمان سيدتها على املتوسط وتكريس للمبدأ الذي طبع عالقاتها مع دول الضفة الجنوبي

 .وهو الحفاظ على مصالحها التجارية وفرض هيبتها على املتوسط

على عكس انجلترا سارت فرنسا على خطى ثابتة، فهدفها لم يقتصر على جني الامتيازات وتحقيق 

وصوال إلى عهد " بنابليون "مرورا " لويس التاسع"املصالح التجارية بل ارتبط بتحقيق حلم روادها منذ عهد 
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هو احتالل الجزائر وضمها إلى املمتلكات الفرنسية؛ صحيح أن العالقات الجزائرية " ل العاشرشار "

الفرنسية بنيت ومنذ عهود على إبرام معاهدات الصلح والتعاون إذ ال يخفى علينا الدعم الذي تلقته 

نت أول من فرنسا من الجزائر خالل فترة الحصار الذي ضرب عليها كما ال يخفى علينا أن الجزائر كا

أم الباليا التي غزا اسمها : "اعترف بقيام الجمهورية الفرنسية، غير أن فرنسا التي قال عنها بلقاسم أنها

الخاليا والتي منها جاءت جميع الرزايا وكان غزوها لنا قضية القضايا ، رغم مساعدة أجددنا لها عن 

كانت من أن تمد إحدى يديها لطلب  "سذاجة وصدق النوايا ثم أرادت وكادت أن تقرب لنا املنايا 

املساعدة والعون إال أن تخفي أخرى وراء ظهرها وهى ممسكة بخنجر  مسموم هكذا كان ألامر معها منذ 

 .م0381م حتى 01القرن 

 :م 8181خلفيات الاحتالل الفرنس ي للجزائر: املحور الرابع

 امح التي كانت تسعى لتحقيقها تعددت خلفيات الاحتالل الفرنس ي للجزائر بتعدد ألاهداف و املط

 الخلفيات الدينية -

  إن الصراع الذي كان قائما بين الدول املسيحية ألاوروبية والدولة العثمانية إلاسالمية قد انعكس على

الجزائر، خاصة بعد التعاون الوثيق بين الدولتين لحماية املسلمين والدفاع عن إلاسالم، ألامر الذي دفع 

وقد . أوروبا أن تتعاون فيما بينها لضرب املسلمين في الجزائر وفي القسطنطينية بالدول املسيحية في

تجسدت النزعة الصليبية والتضامن املسيحي ضد الجزائر والخالفة العثمانية وواليتها إلاسالمية، في 

) حيث اجتمعت فيهما الدول املسيحية وقررت القضاء على دار الجهاد "اكس الشابيل"و" فيينا"مؤتمري 

 .، مدعية أن الجزائر تلجأ إلى محاربة املسيحيين في كل مكان(الجزائر 

  إحياء املسيحية في افريقيا بتنصير الجزائر، وهي الحقيقة التي أثبتتها تصريحات وتقارير قادة فرنسا

 De Clermont-" تونير كليرمون "من ذلك ما قاله وزير الحرب سياسيين والدينيين عشية الغزو، و ال

reTonner  يمكننا في املستقبل أن نكون سعداء و نحن " 0311أكتوبر  04في تقرير إلى الحكومة يوم

كما ." نمدن الجزائريين، أن نجعلهم مسيحيين، لنحقق بذلك نصرا يبدو أن العناية إلالهية تعده لنا

ذي سأقوم إن العمل ال..."م بقوله 0381مارس  1يوم " شارل العاشر"نجد في هذا السياق تصريح امللك 

وغيرها من  . "به ترضية للشرف الفرنس ي، سيكون بمساعدة العلي القدير لفائدة املسيحية كلها

 .التصريحات التي تؤكد الخلفية الدينية الحتالل فرنسا للجزائر

 اعتبرت فرنسا نفسها املدافع ألاول عن الكرس ي البابوي في العالم املسيحي. 

 الخلفيات الاقتصادية  -

قتصادية قد لعبت دورا قويا في إقدام فرنسا على احتالل الجزائر، ويظهر هذا بوضوح في إن الجوانب الا

محاولة حول "م والتي عنوانها 0111في شهر يوليوز من عام " تاليران"الدراسة التي نشرها السيد 

يمكن وعليه ". الامتيازات التي يمكن الحصول عليها جراء إنشاء مستعمرات جديدة في الظروف الحالية

 :أن نلخص خلفيات فرنسا الاقتصادية في احتاللها لجزائر فيما يلي

  مليون فرنك توجد بخزينة الداي 011اعتقاد فرنسا أنها ستحصل على غنيمة تقدر ب. 
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  تطلع فرنسا إلى ثروات الجزائر الزراعية واملعدنية وأسواقها التجارية، خاصة بعد انطالق ثورتها الصناعية

في ( Clermont Tonnerre " )تونير  كليرمون " لحقيقة التي أقر بها وزير الحرب الفرنس ي م، وهي ا0311عام 

توجد مراس ي عديدة على "...: م، حيث يقول 0311في سبتمبر " شارل العاشر"تقريره الذي أرسله إلى 

ر السواحل الجزائرية الطويلة التي يعتبر الاستيالء عليها مفيدا لفرنسا ، و تحوي أراض ي الجزائ

مناجم غنية بالحديد والرصاص، و تزخر بكميات هائلة من امللح والبارود ، كما توجد في سواحلها 

، يذكر أن فرنسا منذ بدأ عالقاتها الدبلوماسية مع الجزائر و هي تستفيد من خيرات " ...مالحات غنية 

لة العثمانية في البالد الاقتصادية، حيث كانت قد نجحت فيما مض ى بفضل عالقتها الودية مع الدو 

م، شريطة عدم تسليح املركز 0110في عام " شركة النش " تأسيس أول شركة فرنسية لالستثمار املرجان 

كما عملت فرنسا قبل غيرها على انشاء مؤسسات تجارية لها بالجزائر وتطلع بعض مواطنيها . بالسواحل

 .لصيد ولتموين مراكبهم التجارية  من تجار مدينة مرسيليا إلى إقامة مراكز لهم على ساحل الجزائر

 ،وتتلخص قضية الديون في العالقة املشبوهة التي كانت   التخلص من تسديد ديونها املتبقية للجزائر

، فكان اليهوديان يقومان بتسديد ما اشترته فرنسا "دوفال"بالقنصل " بوشناق"و" بكري "تربط اليهوديين 

كانت فرنسا من قبل تشتري ما تحتاجه مباشرة من موانئ  من الحكومة الجزائرية نيابة عنها، بعدما

مع التاجرين اليهوديين على توقيف " دوفال"بثمن القمح اتفق " الداي حسين"الجزائر، و عندما طالب 

بناءا على ذلك فإن مسؤولية مشكل تعقد الديون وتمثيل مشهد حادثة املروحة تقع على القنصل .  الدين

 .ليهوديينوعلى ا" دوفال"الفرنس ي 

 الخلفيات السياسية  -

  في إيجاد تعاون وثيق مع روسيا في حوض البحر الابيض املتوسط حتى يتغلب على " شارل العاشر"رغبة

الهيمنة البريطانية في هذا البحر، والتمركز في ميناء الجزائر الذي كان يعتبر في نظر امللك تابعا 

 .لإلمبراطورية العثمانية

 م، حيث بدأ 0314الحكم في سنة " شارل العاشر"ة الداخلية في فرنسا بعد تولي تأزم ألاوضاع السياسي

التي صممت على معاقبة ألافراد الذين تعاملوا مع الحكم الثوري   الصراع الداخلي بين ألاسرة امللكية

مصاعب داخلية للملك  الذي وضع حدا المتيازاتها وبين املعارضة من الجيل الثوري الجديد التي خلقت

هكذا وجد شارل العاشر نفسه وجها لوجه مع أعضاء البرملان الجديد الثائرون على ألاسرة و   الفرنس ي،

رجال الجيش بتشجيعهم : أوال : امللكية، ورأى أن الحل الوحيد للتغلب على ألازمة هو ترضية ثالثة أطراف 

ا بعد انهزامهم في أوروبا عام على تحقيق انتصار عسكري يعيد لهم الثقة والهيبة الاجتماعية التي فقدوه

بخلق تحالف مع التجار الذين جردتهم الثورة من مكانتهم الاجتماعية املرموقة في : التجار: م، ثانيا0301

قضت على أرباحهم الهائلة غداة انهزام نابليون وإعادة السيطرة البريطانية على  وإلامبراطوريةاملجتمع 

   .بإسكاتها من خالل إحراز انتصار باهر على داي الجزائر: املعارضة: ثالثا. التجارة في العالم
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  على القيام بغارة على الجزائر، بحيث " شارل العاشر"تشجيع الدول الكبرى مثل بريطانيا و النمسا

يحافظ على عرشه ويبقى في الحكم ملدة أطول، نظرا ألن مصالح هذه الدول كانت في إبعاد فرنسا من 

 .هتمام بمناطق أخرى غير أوروباأوروبا وتشجيعها على الا 

  تطلع فرنسا إلى التعويض عما فقدته من مستعمرات ومراكز في أمريكا الشمالية والهند وغرب افريقيا (

ضد بريطانيا، وكذلك بعض ألاراض ي في أوروبا بعد ( 0118-0111) عقب حرب السنوات السبع ( السنغال

 ".نابليون "حروب 

 الخلفيات العسكرية -

 لجيش الفرنس ي في أوروبا وفشله في احتالل مصر والانسحاب منها تحت ضربات القوات الانجليزية انهزام ا

م وتحالف الدول الكبرى ضد 0301" واترلو"في معركة " نابليون "م، وانهزامه مرة أخرى مع 0310في سنة 

ية واملتمثلة في يفكر في اشغال الجيش بمسائل حيو " شارل العاشر"الجيش الفرنس ي في أوروبا جعل امللك 

، وبالتالي يتخلص امللك من إمكانية قيام الجيش بانقالب ضده في  التوسع في افريقيا باحتالل الجزائر

فرنسا، وبالفعل فإن الجيش الفرنس ي قد انشغل باحتالل الجزائر وأقام سلطة عسكرية متينة بهذا البلد 

 .م0114إلى غاية 

  البحرية  الانجليزية في مضيق جبل طارق تأسيس مركز عسكري يضاهي في قوته القوة. 

وقد ترجمت هذه الخلفيات العسكرية كذلك في مجموع املشاريع التي خطتها أنامل القناصل ألاوروبيين 

 :يتجلى أهمها في" شارل العاشر"بأمر من ملوك فرنسا والتي لم يكتب أن تطبق إال في عهد 

حيث أوص ى " نابليون "بأمر من " سانت أندري "ام وهو خطة وضعها القنصل الفرنس ي الع: م0311مشروع 

هذا القنصل  بضرب الجزائر ضربة قوية وسريعة وإنهاء الحرب في ثمانية أيام، في حين أوص ى فرنس ي آخر 

 .و الهجوم على مدينة الجزائر برا" تنس"بنزول حملة فرنسية قرب 

ضد الجزائر، حيث كتب رسالة عاد نابليون إلى مشروع الحملة : م0313مشروع أو باألحرى مشاريع 

فكروا في إعداد غزوة إلى الجزائر، وذلك " يقول له فيها (  Decrès " )ديكريس"  سرية إلى وزيره للبحرية

البحري و البري، كما أمره بجمع املعلومات الضرورية عن وسائل التموين وطبيعة : على كال املستويين

اقترح تمويه ال عدو لكي يظن أن الحملة موجهة إلى صقلية وطلب أن ل ألارض ومكان وزمان الحملة، و

 ."لف رجل كما ان تأتيه املعلومات في ظرف شهرأ 21يزيد الجيش عن 

من ذات الوزير إرسال أحد جنوده سرا إلى الجزائر ليتجسس " نابليون "في سياق آخر طلب و     

الذي تلقى   ( Y .Boutin " )بوتان"ويعود بتقرير مفصل وخطة واضحة، فوقع الاختيار على الضابط 

إياك أن تحكي قصصا عند العودة، وتطلق العنان لخيالك، بل عليك أن "تعليمات صارمة مفادها 

أريد ": "لبوتان" "بونبارت"و في ذات السياق قال   ." تسجل أدنى جزئية في حينها، وأن تقدم تقريرا كتابيا

 ."لكن، إذا، ألن: تفاصيل دقيقة بحيث ل تشتمل على

م ، و هو متقنع بحيث ال 0313يوليوز  01ماي إلى  14و فعال، فقد أقام بوتان في الجزائر من     

" برج البحري "على الحصون دارسا خطة النزول بدقة متنقال من  ايتعرف عليه، وظل هناك متجسس
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عدات، ولم ولقد وفر له القنصل العام في الجزائر كل التسهيالت واملسا. غربا" سيدي فرج"شرقا إلى 

وقد ضمن تقريره معلومات دقيقة عن تحصينات . يكتف عند العودة بالتقرير الكتابي، بل دعمه بخرائط

الجزائر وطبيعة أرضها، وعدد قواتها، وزمن الحملة املقترحة واملدة التي تستغرقها وعدد الجيش 

ن ذلك أن تكون الحملة برية   منصح بداللتي تتعرض لها الحملة من البحر و الضروري، كما أظهر ألاخطار ا

اقترح أن يكون مكان نزول الحملة هو حسن ألنها تشرف على املدينة ، و  باالستيالء على قلعة مواليو 

م كان ألاساس لحملة 0313تقرير بوتان عام   الجدير بالذكر أن  .الجنودلخلوه من املدافع و سيدي فرج 

 .م0381غزو الجزائر سنة 

يات ما كان لها أن ترى النور لوال املسرحية التي أبدعت فرنسا في إخراجها كل هذه املشاريع والخلف

، والتي "الداي حسين"وضحيتها " دوفال"بطلها القنصل الفرنس ي " ضربة املروحة"والتي اشتهرت باسم 

التي تعرض لها  إلاهانةاعتبرت ظاهريا السبب الرئيس ي الذي تدرعت به فرنسا الحتالل الجزائر ردا على 

إذ ل يليق هذا بمئات املاليين، ول يرسل هكذا مثل "على ما صدر عنه " للداي حسين"صلها وتهذيبا قن

 .هذا ما صرح به املستشار النمساوي مترنيخ" هذا الجيش العرمرم عبر البحر من أجل ضربة املروحة

ات كانت مهمته سهلة ألنه ولسوء الحظ كانت معظم وحدهذه الحادثة التي نتج عنها حصار 

في أكتوبر " معركة نافارين"أسطول البحري الجزائري في اليونان تشارك إلى جانب الدولة العثمانية في 

 .م0381م إذ لم تستطع السفن املتبقية أن تواجهه لينتهي ألامر في أخر املطاف باحتالل 0311

وليس وليد إن احتالل الجزائر هو ثمرة جهود متواصلة باستمرارية جديرة بالتقدير منذ عهود 

 .مؤتمر فيينا أو اكس الشابيل

 انعكاسات مقررات مؤتمر فيينا على الضفة الجنوبية للمتوسط:خامساملحور ال

 على املغرب  مقررات مؤتمر فيينا نعكاس ا -
ذلك الحين  ذفقد تزايدت من ، م منعطفا تاريخيا جديدا01/ه08دخل املغرب مع بداية القرن 

با الغربية وفي طليعتها بريطانيا وفرنسا على مستوى حوض البحر ألابيض وبشكل تدريجي تصدر دول أورو 

وتتضح هذه الظرفية الجديدة في تحولين يتعلق  ، والبلدان املغربية بوجه خاص ، املتوسط بوجه عام

أولهما بالثورة الصناعية وما أحدثته من مؤتمرات هائلة من حيث اتساع حجم التجارة العاملية التي 

أما الثاني فيتصل بالثورة الفرنسية التي تلتها  ، ة رئيسية من وسائل التغلغل ألاوروبي باملغربشكلت وسيل

حيث ألقت بضاللها على املغرب في سياق التنافس بين  ، حوض البحر ألابيض املتوسط إلىمن أوروبا 

 .البريطانيين والفرنسيين لهذا الحوض

، املسار التاريخي للمغرب أكثر مما يتحكم فيه أهله  وا يتحكمون تدريجيا فيخذذلك أن ألاوروبيين أ

في املغرب بواسطة املؤتمرات  نفوذفأصبحت ألامم الغربية كبريطانيا فرنسا واسبانيا تبحث لها عن مواقع 

التجارية ومصالح التجار عموما بسواحل  دالتهاامبالتي ضمنت لها حماية  -كما سوف نرى  -واملعاهدات 

مع مرور الزمن إلى دخول البالد في شبكة معقدة من العالقات الدبلوماسية والقانونية  مما أفض ى ، البالد
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التي مهدت للقضاء على سيادته بكيفية تدريجية لذلك فان السلوك الانعزالي الذي نهجه املولى 

حيث الحق  ، كان مرتبطا على نحو وثيق باملخاطر التي طرحها التوسع ألاوروبي( 0311-0111)سليمان

ملؤتمرات  في املجال وبالعودة للحديث عن أهمية ا ، في غير ما مناسبة" كابوس الغزو املسيحي " ملغاربةا

ألاوروبي باملغرب كما أن  يياس السفإنها كانت تشكل وسيلة من وسائل التغلغل  ،املغرب ىاملتوسطي عل

وخير مثال على  ، وروبيدول أوروبا اتجهت نحو سياسة املؤتمرات لحل مشاكلها خصوصا بعد الاتحاد ألا 

 .م الذي سوف يكون عنوان هذا املحور 0331م و مؤتمرمدريد0301ذلك مؤتمر فيينا

 م 8181مؤتمر فيينا -أ

فقد فهم املولى  ، خرم محطة من محطات مسلسل الوعي باآل 0113تمثل حملة نابليون علي مصر

على اعتبار أن هناك حدث يؤكد علي سليمان أنه أصبح من غير املمكن الانخراط في التصدي لألوربيين 

ويتعلق ألامر باعتراض  سفينة أمريكية من قبل قراصنة مغاربة  ، التي أصبح املخزن يتبناها الحذرسياسة 

إذ أجبروا السلطان بتهديداتهم  ، فكان رد فعل ألامريكان على ما تعرضت له سفينتهم قويا جدا ، م0318

ما يبين أن املخزن عجز عن الوقوف في وجه ألامم الغربية وعن م ، على توقيع معاهدة الصلح في طنجة

وعي السلطان باختالل ميزان القوى بين الطرفين وبضرورة سياسة التنازل واملهادنة وكذلك الخوف من 

 .التورط في مشاكل دولية من شأنها تعقيد وضعية املغرب في وقت كان فيه الاهتمام منصبا على السواحل

وجعل من القرصنة مؤسسة رسمية أكثر  ،  بن عبد ق ه قد أعطى أهمية كبيرة للبحرإذا كان سيدي دمحم

مما كانت عليه زمن جده وأنه حاول إنشاء أسطول قادر على مواجهة التحديات واملشاركة في التجارة 

من خالل في بعض املوانئ املغربية باإلضافة إلى تقويته الواجهة ألاطلنطية للمغرب  االعاملية وفتحه أوراش

فإن سياسة املهادنة والعزلة التي   ، تشييده ميناء جديدا الذي صار رمزا لسياسته املبنية على الانفتاح

إبطال تجلت أساسا  في  ،عملية على املستوى املالحي ات أبعادذأختبناها املولى سليمان خالل عهده 

ا النشاط من خالل ذلى التصدي لهالتي أجمع فيها ألاوروبيون ع ، م0301القرصنة بعد معاهدة فيينا 

على اعتبار أن هذه الدول أعطت لنفسها حق التدخل في ، توحيد جهودها لكبح القرصنة بالبحر املتوسط

تحرير العبيد ومنع التجارة بالرقيق ووضع حد للقرصنة " حوض البحر ألابيض املتوسط تحت شعار

اهتمامات مؤتمر فيينا على واقع دول املغرب الكبير  ولقد كان من جملة ، "وتوفير املالحة وحماية التجارة 

لكن لم يكن الحديث حول ،  أوروبا أساطيلوعالقة ألاساطيل مع غيرها من  ، وسياستها الاقتصادية

ألن املغرب كان يعيش مأساة الجفاف  ، املغرب وقتها بنفس الشدة والعنف اللذين كانا حول الجزائر

بل هو في تلك ألاثناء سوق لجميع  ، على غير عادته يستورد وال يصدر وهو ، والجراد وانعدام املحصول 

وبعملة  الذهب والفضة التي كان يسيل لها  لعاب  ، وبأغلى ثمن ، البضائع ألاوروبية حتى الفاسدة منها

املولى سليمان  أطلقحيث كان املغاربة يموتون جوعا كل يوم  بالعشرات ومن أجل ذلك ، اليهود وألاوربيين 

فيكون ذلك سببا  ، رى ألاوربيين الذين كانوا باملغرب حتى ال يتعرضوا ملا يتعرض له املغاريةسراح ألاس

 .للصدام مع املغرب وأسطوله كما حصل للجزائر وذريعة
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على   0301التي قادها اللورد اكسومت سنة ( إنجليزية هولندية)  كان من نتائج  الحملة املشتركة  

لم يكتف  بحيث ، حقيقية في نفوس املغاربةخلفت  مخاوف  أنها ، ات القرصنةالجزائر ردا على عملي

سنة نفسها ملعاقبة الرايس املسؤول عن هذا الالسلطان عقب الهجوم علي سفينتين هولنديتين في 

 .بل عاقب عاملي طنجة والرباط ، الهجوم

غاء القرصنة تنفيذا ملا م التزم السلطان مللك فرنسا لويس الثامن عشر بإل0301سنةكما أنه في 

وهذا ما أكده الناصري في .  811م حسب ما أورده هنري طيراس ص0301جاء في مقررات مؤتمر فيينا

أن السلطان أبطل الجهاد في البحر ومنع رؤساءه من القرصنة به على ألاجناس " الاستقصا حين قال

ها أنزل منها املدافع وما بقي منه على إلايالت املجاورة مثل الجزائر وطرابلس توفرق بعض قراصن

حسن من وأ ن املغرب أكثر ير البحر رأسا بعد أن كان قراصملة الحرب وأعرض عن أآوغيرها من 

وبتالي لم يعد  ، أنه أقدم على تفكيك ألاسطول املغربي  باإلضافة إلى ، "قراصين صاحب الجزائر وتونس

ملشاركة في التجارة العاملية مما سهل على ألاوربيين هناك أسطول قادر على مواجهة التحديات الخارجية وا

ويتضح من خالل ما سبق أن ما تم في مؤتمر فيينا إنما كان مهمته  ، خل والتغلغل في الاراض ي املغربيةالتد

 .رعاية الشواطئ وحمايتها بضرب من يقتحمها بال إذن

نسية يحسب لها حسابها من قبل ا كانت القرصنة املغربية على غرار مثيلتها الجزائرية و التو إذ 

- ألاوروبيين غير أن ألاسطول املغربي ما فتئ يتدهور بفعل الضغوط ألاوروبية ال سميا بواسطة املؤتمرات

امرت دهن السلطان عبد الرحمان بن هشام في خغم من أن فكرة إحياء ألاسطول قد على الر  ، -كما رأينا

ه البحرية استجابة تأي نشاط قرصني وإغراق جميع وحدا عنإال أنه اضطر مع ذلك للتخلي  ، فترة الحقة

 .الذي اتفق عليه بين دول أوروبا لالستعمارالذي شكل املنطلق ألاول  ، لضغوط الدول ألاوروبية

على الجزائر هو القضاء على أسطولها   0301 سبقت الاشارة الى أن من نتائج مؤتمر فيينا    

، م0381 هذا الحدث اي احتالل فرنسا للجزائر ، م0381 رف فرنساالجهادي البحري مع احتاللها من ط

شكل بداية حقيقية مهدت الطريق أمام امكانية توسيع املشروع الاستعماري الفرنس ي في بقية بلدان 

، أي الحدث الذي دشن املشروع الاستعماري الفرنس ي باملنطقة املغربية ، الشمال الافريقي خاصة املغرب

بية أخرى منافسة من أبرزها وأكثرها و ثارت شهية دول أور أات الفرنسية في املنطقة أن لتحرك ولم تلبث ا

 : اهتماما باملصير املغربي

بريطانيا التي كانت ترى أن مصالحها الاستعمارية العاملية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحضورها القوي 

ستراتيجية لبريطانيا بحوض خر فلما كانت املصالح الا آفي حوض البحر البيض املتوسط وعلى صعيد 

نه لم يكن لحكومتها إال أن تنهج إزاء إف ،البحر ألابيض املتوسط مرتبطة بتدعيم مكانتها الاستعمارية

وعلى مستوى أخر فلقد حرصت  ، املغرب سياسة تسير في نفس الاتجاه القائم على سيادة البالد

الحفاظ على عالقات سليمة مع جميع الدول  في وسعها إلقناع املخزن بأهمية باستمرار على بدل كل ما

 .رضائهاى ألامر تقديم بعض التنازالت إل ألاوروبية وتفادي الدخول معها في أية مواجهة بالقوة ولو اقتض 
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العسكري أو على املستوى  ذترقى إلى مستوى بريطانيا وفرنسا من حيث النفو لم تكن أما اسبانيا ف

واعتبارا لهذه العالقات التاريخية  ، لك بعالقتها التاريخية مع املغربإال أنها كانت تعتز مع ذ ، الصناعي

ة باإلضافة إلى الجزر الواقعة ومليل ةتومراعاة للقرب الجغرافي احتلت بعض النقط الاستراتيجية كسب

ه الدولة أن تعتبر نفسها أحق من غيرها ذفقد كان من شأن ه .قرب السواحل املتوسطية املغربية

 .املغربباالهتمام ب

التي قررت كل دولة من هذه الدول الثالث أن تنهجها في  إلاستراتيجيةفإنه مهما اختلفت  ، وعلى العموم

ويتمثل في ممارستها ضغوطا انفرادية  ، فلقد كان لها قاسم مشترك يجمع  فيما بينها ، تعاملها مع املغرب

 .اصةتارة  وجماعية تارة أخرى على البلد نفسه خدمة ملصالحها الخ

م يظهر أن عملية إلغاء الرق كانت ضمن قرارات هذا 0301مقررات مؤتمر فيينا  إلىوبالرجوع      

هدف من ورائها هدم اقتصاد املغرب الذي كانت ألاعمال الفالحية في بعض ت تم التي كان0301املؤتمر

أكثر من التشريعات  دوليةكانت له قوة  -إلغاء الرق -القرار كما أن هذا ، مناطقه تعتمد على الرق ألاسود

 .التي تصدرها كل دولة لكي تطبقها داخل أراضيها

بشكل واضح في كل من  كذريعةاستخدمت من جانب الدول ألاوروبية أنها  ظهرتإن حركة إلغاء الرق هذه   

 ،الاقتصاد الوطنيو  ،فريقية وفي شكل عملية تهدف إلى تحطيم البحرية الوطنيةإوشرق  إفريقياشمال 

 .    سلمية ةقيهذه املناطق للسلطات الاستعمارية وكوسيلة للتغلغل بطر  إخضاعتالي لعملية المهيد بوالت

 م 8111 مؤتمر مدريد -ب

إن املتحدث عن نظام الحماية القنصلية في املغرب ال مفر له من الحديث عن مؤتمر   

البديهي أن مسألة الحمايات من إذ أنه   .يجة حتمية لألول مرة طبيعية ونتثثاني  هألن ، 0331مدريد

القنصلية في املغرب ما قبل الحماية كانت إحدى ألادوات الناجعة التي استخدمتها كل الدول ألاجنبية 

واستفادت منها بطرق شتى للتغلغل في مختلف أرجاء البالد وإغراق املدن  ، املهتمة باملغرب دون استثناء

ن التكثيف من قوة الحضور ألاجنبي لتحقيق ألاهداف فضال ع ، وألاسواق القروية بالسلع ألاجنبية

بها املحميون إلى التنصل  بينما هدف ، ألن هدف الحماية القنصلية هو إهانة املخزن املغربي ، التوسعية

وأصبح ألاجانب واملحميون  ، بل الخروج عن قوانينها، الواجبات والالتزامات اتجاه الدولة ءمن أدا

رة بما فيها التجارة املحرمة والتحكم في الواردات والصادرات وال بأس أن أشير إلى يمارسون كل أنواع التجا

 .م0311/ ه0181 سنة أن أول قنصلية أجنبية باملغرب هي القنصلية ألامريكية

للحد من هذه النتائج بما في  هوللحد من النتائج السلبية لهذه الحماية القنصلية بذل املخزن جهود     

ة ألاولى في تدويل القضية املغربية وقد نالذي يعتبر اللب ، م0331 يد الذي عقد سنةذلك مؤتمر مدر 

 ، السويدو  ، هولنداو  ، بلجيكاو  ، أملانياو  ، بريطانياو  ، سبانياوإ ، دولة نذكر من بينها فرنسا 04شاركت فيه

و املهندس الزبير  ، ؤتمراملهذا يمثل املغرب في الفقيه دمحم بركاش وزير الخارجية كل من وكان   .روسياثم 

 .اسكيرج والفقيه املكي البطاوري
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وما كان الذي  هاملغرب يأمله ويتمناأسفر املؤتمر على عدة فصول لكنها لم تحقق شيئا مما كان       

فهو لم يطلب نقض نظام الحماية من أساسه وال إلغاء املحاكم القنصلية والقضاء  ،الكثير يتمناه بالش يء

إنما  ، وبين ألاجانب فوق أرضه وال وضع ترتيب يحد من حرية هؤالء في املجيء إليه والاستقرار املشترك بينه

يستند إال منطق  كان يطلب الوقوف عند حد املعاهدات و الاتفاقيات وعدم تجاوزها أو تأويلها تأويال ال

 .القوة والتهديد باستعمالها ضد من ال يفهمون التأويل املعطى لها

الوحيد الذي استجابت الدول له من بين مطالب املغرب العديدة هو اعترافها بحق كان املطلب 

حكومته في استخالص الضرائب الفالحية ورسوم ألابواب من التجار والسماسرة واملحميين لكن مقابل 

 ثمن باهض أال وهو اعتراف املغرب الصريح العلني بحق ألاجانب في شراء العقار باملغرب وهو امتياز كان

مما يوضح أن مؤتمر مدريد جاء صراحة ليهدد سيادة البالد عن  .م0310املغرب اعترف به إلسبانيا سنة

 .طريق تدبير القوى ألاوروبي ضغوطها بطرق سلمية

على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها املخزن من أجل الحد من النتائج السلبية للحماية      

تفيد منها الرعايا املغاربة بعد سفإن الامتيازات التي سي ، يد كما رأيناالقنصلية بما في ذلك مؤتمر مدر 

حصولهم على بطاقات الحماية بطرق شتى قد أدت إلى اتساع نطاقها اتساعا فاحشا شملت أحيانا قبائل 

بأكملها بمنطقة طنجة وسهل شاوية وتدريجيا عمت الحماية القنصلية بشكليها القانوني املطابق 

عى مقتضياتها لتنتشر في صفوف بعض موظفي املخزن من اير  اقيات والتعسفي الذي اللنصوص الاتف

 .الحاج عبد السالم الوزاني شيوخ وقواد وعمال بل واستقطبت زعماء الزوايا مثل

م حققت الحمايات القنصلية طفرة نوعية غير مسبوقة حين استظل بها 11أما في مطاع القرن       

وال يخفى لدينا طبعا مدى  ، الذي أصبح محميا بريطانيا املهدي املنبهيالحربية  الوزراء من أمثال وزير 

وانعكاساتها السلبية على هيبة الدولة املغربية ومكانتها في أعين الرعية ناهيك عن  خطورة هذه املمارسات

رجال وهكذا يتبين أن بعض العناصر ألاساسية من  ، عرقلتها لتسيير شؤون املخزن العامة والخاصة

 .املخزن قد انخرطت عمليا في خدمة الدول الحامية ومخططاتها الاستعمارية

وعلى الرغم مما شهدته البالد من مخاض سياس ي واجتماعي ناتج عن عواقب التدخل ألاجنبي      

فقد حاول املغاربة تحصين كيانهم الثقافي بالحرص الشديد على الوفاء  ، املؤتمرات كما رأينا من خالل

  .مات التراث إلاسالميملقو 

 :الصةخ
املعقدة محاولة لرصد سياسية البعاد األتعتبر هذه الدراسة املتواضعة ملوضوع يتميز باالمتداد املجالي وب

في حوض البحر ألابيض املتوسط، وكذا بعض  الدبلوماسية بعض ألاسس التي طبعت العالقات

 .رى انعكاساتها التي أسهمت في انهيار كيانات واستعمار أخ

مدى وعي الضفة الشمالية  ،وهيكلتها ،وتنظيمها حديث،يظهر تطور الدبلوماسية في العصر ال 

اكتفت الضفة حين بضرورة وجود آلة دائمة ومستقرة تسعى لتحقيق  مصالحها ووسيلة لفرض قوتها، في 
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كثر بل بعيدة أال والسخرة، مما جعلها دبلوماسية وقائية ودفاعية ال أقل و   اللحظةالجنوبية بدبلوماسية 

 . صالح مع آلاخررعاية املكل البعد عن 

ل غلتغللكذريعة للقضاء على الوجود العثماني باملتوسط، وكذا وسيلة نة اعتمدت على القرصو 

نقطة تحول في السياسة ألاوروبية العامة  مؤتمر فييناشكل الضفة الجنوبية، وهكذا  فيالاستعماري 

ة والدبلوماسية ، وسخرت السياسعداواتهال اإلاسالمية نوات املناطقلت جع حيث ،اتجاه الضفة الجنوبية

حربية ضدها، حيث روجت للمسألة الشرقية والرجل املريض ضمن سياسة مضمرة للقضاء على  ياتكآل

إال بقرن من الدبلوماسية  وهو ألامر الذي لم يتأت. عة قرونالدولة العثمانية التي دامت قوتها ألزيد من أرب

 .اسة واملكائدوالسي

تفعيل  ألن،الضفة الجنوبية للمتوسطفي الصراع ألاوروبي مع  آخرهدفا شكلت البحرية الجزائرية  كما 

كان بمثابة حرب غير مباشرة على املنطقة، بل هي منعطف حاسم تجلت فيه النوايا واتضحت فيه الدوافع مقررات فيينا 

 . وألاهداف الاستعمارية

للضغط على  ،د كان هذا املؤتمر بمثابة توجيه دبلوماس ي وسياس ي للدول ألاوروبيةبالنسبة للمغرب فق أما 

، تفاديا للخسائر املادية والبشرية التي تكبدتها في بل وسيلة من أنجع وسائل التغلغل السلمي ،املغرب وتهديد سيادته

  . مناطق أخرى 

مكنت  ،تها أهدافا سياسية واستعماريةم  حملت بين طيا01يتضح أن الدبلوماسية ألاوروبية خالل القرن  

فإن وبذلك  بل واندثار الدولة نهائيا،، سيطرة على الضفة الجنوبية، والقضاء على الوجود العثمانيالمن أوروبا 

 .الدبلوماسية في املتوسط هي أداة للتغلغل والسيطرة والاستعمار

 :ائرالعالقات المغربية الفرنسية بعد احتالل الجز:  خامسال ورالمح
I- حيثيات الصراع الدخول الفرنسي للمتوسط 

 
 :تدخل المغرب في الصراع وبداية المناوشات -0

 

ن المعاني، بداية عهد ، بمعنى م7991يوليوز  5يشكل احتالل الجيش الفرنسي للجزائر يوم 

في الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث أن وصول أنباء هذا االحتالل إلى ممثل  جديد وتحول تاريخي

 . ن المغربي في جبل طارق، أصاب عامة العرب المسلمين بالذهولالسلطا

لقد خلقت عملية احتالل الجزائر وقعا مدويا داخل المغرب، أصيب على إثره المغاربة بخيبة 

لجزء من دار " دار الكفر"فهو احتالل . أمل كبيرة، نظرا لما كان لهذا الحدث من دالالت سياسية ودينية

احدا وهو البحث عن كيفية صيانة الكرامة وحفظ الكيان، بعد أن أدرك المغاربة اإلسالم، فصار الهم و

بسرعة األخطار التي تهدد استقاللهم جراء استقرار قوة أوروبية استعمارية على الواجهة الشرقية 

 . المتاخمة لحدودهم، ساعية إلى نشر قيمها وتحقيق أطماعها االستعمارية

هذا االحتالل على الدين والبالد وبتوسع النفوذ الفرنسي في  فبمجرد إحساس الجزائريين بخطر

عمق التراب الجزائري، اجتمع رأيهم على رأي واحد أال وهو الدخول في طاعة وبيعة سلطان إسالمي، 

فاجتمع في هذا اإلطار أهل . فتوجهت أنظارهم إلى السلطان المغربي المولى عبد الرحمان بن هشام

هم واتفقوا على أن يدخلوا في بيعة المولى عبد الرحمان بن هشام، الشيء الذي تلمسان وتشاوروا في شأن

جعل أهل وهران وأهل تلمسان يبعثون وفدا جماعيا إلى السلطان عبد الرحمان بن هشام، حيث كان بين 

رؤساء وهران زعماء الدواوير، وعلى رأسهم مصطفى بن اسماعيل المزاري، ومن بين رؤساء تلمسان 

شخص وكان اتصالهم في البداية بعامل وجدة  011شخص يدعى بنونة، وبلغ عدد الوفد حوالي  وأعيانهم
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إدريس الجراري، من رؤساء الوداية، وعن طريقه تم اتصالهم في مكناسة بالعاهل المغربي، حيث 

 ولما صرح الوفد للسلطان عن مرادهم توقف السلطان في ذلك، حيث كان.  استقبلهم بالترحاب واإلكرام

فقام باستفتاء . هواه إلى قبول هذه البيعة أميل إلى أنه أراد أن يبني ذلك على صريح الشرع كما هي عادته

العلماء آنذاك حول إمكانية قبول هذه البيعة أو رفضها، وقد وقع خالف كبير في هذا الشأن فمنهم من 

لية منهم قبلوا هذه البيعة، رفض مثل قاضي الجماعة بفاس عبد الهادي العلوي، وتبعه آخرون بينما أق

ويتجلى مضمون هذا الخالف حول السلطة الشرعية التي يحق لها أن تخلف سلطة الداي المنهارة، إال أن 

عبد الهادي العلوي رفض هذه البيعة بناء على مبدأ حق البيعة في الشريعة فقد اعتبر أن أهل المغرب 

طان ما يزال قائما بعاصمته، وبالتالي ما تزال بيعته في األوسط قد بايعوا السلطان التركي، وأن هذا السل

أما القسم الثاني الذي أشار بقبول هذه البيعة والذي كان بزعامة . عنقهم وال يجوز في نظره بيعة على بيعة

الفقيه علي التسولي مديدش فقد حكم بصحة هذه البيعة معتمدا في ذلك على اللوازم العشر التي تلزم 

 .إذا فرط في واحدة منها تعين ترشيح غيره الخليفة والتي

حاول سكان مدينة تلمسان تبرير موقفهم حول قضية االحتماء بسلطان المغرب والدخول في 

طاعته، وذلك في رسالة مطولة إلى السلطان عبد الرحمان يذكرون فيها علماء فاس بأن ليس في عنقهم 

بالجزائر إسمية فقط، كما أن الداي هادن النصارى  بيعة اإلمام العثماني، وأن هذا األخير كانت سلطته

وباع لهم دار اإلسالم، ونتيجة لذلك قبل السلطان عبد الرحمان بن هشام بيعة أهل تلمسان حيث أخبرهم 

بأنهم يعتبرون من مملكته وتحت سلطته نظرا التصال بالدهم ببالده وكذا اإلتحاد في الجنس والمذهب 

 . والعوائد

عين المولى عبد الرحمان خليفة له بتلمسان هو ابن عمه علي بن سليمان، تحت في هذا السياق 

سنة، وبعد استقرار المولى علي بتلمسان أرسل إليه  75وصاية عامل وجدة نظرا لصغر سنه الذي لم يتعد 

المولى عبد الرحمان إمدادات عسكرية مهمة قصد الحفاظ على النظام العام، واالستعداد لرد أي خطر 

ك الوقوع من طرف دار الحرب، وبعد ذلك أعلن محيي الدين وابنه عبد القادر مع رؤساء قبائل بني وشي

هشام وبني مهاجر وبني عامر وغيرهم الوالء والبيعة لعلي ممثل السلطان المغربي في الغرب 

 .الجزائري، كما كانت الخطبة تعلن باسم السلطان في كل المساجد

في الميدان في غرب الجزائر أقلق فرنسا التي اعتبرت ذلك  ويبدو أن نزول المغرب بثقله

مساسا بسيادتها، ولذلك قامت بعمل دبلوماسي مكثف إلقناع المغرب تارة وتهديده تارة أخرى، للعدول عن 

االستقرار بالغرب الجزائري واالنسحاب عاجال من هناك، وذلك من أجل العالقة الودية التي جمعت 

ذا السياق مارست فرنسا مجموعة من الضغوط على السلطان عبد الرحمان بن المغرب بفرنسا، وفي ه

هشام، فأرسلت بارجة حربية رست بطنجة تهديدا للمغرب، كما أوفدت بعثة دبلوماسية إلى مكناس سنة 

الذي ألح بدوره على األخطار التي يمكن أن تهدد  De Mornayيقودها الكونط دومورني  7990

من الغرب الجزائري، وتحت هذه الضغوط اضطر السلطان عبد الرحمان إلى  المغرب إذا لم ينسحب

التراجع، أو إلى التظاهر على األقل بذلك، وعندما لم يجد السلطان بدا من االنسحاب نظرا للضغوط 

الفرنسية عليه، اضطر إلى استدعاء خليفته علي بن سليمان، إال أن هذا االستدعاء لم يكن يعني التخلي عن 

طقة وتراجع من السلطان، وإنما استراتيجية للعمل على تفادي المشاكل الداخلية في تلمسان والضغط المن

الفرنسي، وبناء على ذلك قام السلطان عبد الرحمان بتعيين شخصية موالية له، وهو دمحم بنونة في مكان 

إدريس الجراري، ثم  خليفته علي بن سليمان، كما قام بتعيين الشريف دمحم بلعمري قائدا للجيش، بدل

استمرت اإلمدادات العسكرية المغربية للمنطقة قصد االستعداد لوقف أي خطر أجنبي، لكن الضغوطات 

 .والدسائس الفرنسية استمرت على المغرب قصد الخروج نهائيا من المنطقة

لقد تضافرت عدة عوامل إلفشال بيعة أهل تلمسان للمولى عبد الرحمان، وكذا دخول غرب 

ائر تحت طاعة المغرب، بحيث لم تنفع مجهودات السلطان وال إمداداته وال مبعوثيه من العلماء وأهل الجز

الصالح والتصوف لتهدئة األوضاع في غرب الجزائر، وبذلك اضطر السلطان إلى إصدار األمر برجوع 

مير عبد القادر الجيش المغربي من تلمسان، وكلف أهلها بالبحث عمن يرتضونه أميرا عليهم، فكان هو األ

بن محيي الدين الجزائري، وخالصة القول فإن المغرب بذل جميع مجهوداته للعمل على الحفاظ على دار 

اإلسالم من الغزو األجنبي واعتبر نفسه المسؤول األول عن حماية المنطقة نظرا للجوار الجغرافي 
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ن المغرب وغرب الجزائر، ومن هنا يمكن واإلتحاد الديني باإلضافة إلى الروابط الساللية واالقتصادية بي

القول أن هذا ال يعني تخلي المغرب عن تقديم المساعدات للجزائر، فما قدمه المغرب بعد هذه المرحلة 

  .يتجاوز بكثير ما قدمه قبلها

رغم انسحاب السلطان عبد الرحمان بن هشام من تلمسان، لكنه لم يتوقف عن مساعدة األمير 

جد في هذه المساندة فرصة لممارسة واجبات دينية تجاه الجزائريين، حيث شملت عبد القادر، حيث و

وقد تمت . المساعدات المغربية لألمير عبد القادر وثورته مختلف الجوانب المادية من أسلحة وعتاد حربي

المساعدات المباشرة وتجلت في دعم األمير عبد القادر بمختلف الذخائر : هذه المساعدات بطريقتين

لحربية والمواد الغذائية كالمدافع، والبنادق، والسكاكين والسيوف باإلضافة إلى المفرقعات والرصاص ا

والكبريت والبارود، وكذلك الخيام واألحذية والمالبس المختلفة إلى جانب الخيول وبهائم النقل والقمح 

 . القوات الفرنسيةناهيك عن التحاق عدد مهم من المجاهدين المغاربة باألمير عبد القادر ضد 

أما فيما يتعلق بالمساعدات غير المباشرة، فتجلت في اتخاذ األمير عبد القادر من المغرب  

وسيطا ومصدرا رئيسيا القتناء األسلحة من الخارج، عبر تسهيل هذه المهمة لكي يتسنى لألمير عبد 

عبد القادر من بعض المغاربة وقد اتخذ األمير . القادر الحصول على ما يحتاج إليه من ضرورات الحرب

المستقرين في بعض المدن المغربية وكالء له إلبرام الصفقات التجارية قصد شراء األسلحة من بعض 

 .الدول األوربية

لم يقتصر الدعم المغربي للثورة الجزائرية على الجانب المادي فحسب، بل تعداه إلى دعم  

ن التي كان يدعو من خاللها األمير عبد القادر إلى معنوي،  من خالل مراسالت السلطان عبد الرحما

مواصلة الجهاد والصمود أمام القوات الغازية،  باإلضافة إلى فتح أبواب المغرب الستقبال المهاجرين 

الجزائريين الذين اشتدت عليهم الحرب
.

 

 

 :توتر العالقات بين دول المتوسط وبداية تنفيذ المخطط االستعماري -9

 

مساعدات التي قدمها المغرب للثورة الجزائرية، توترت العالقات المغربية على إثر هذه ال 

م وعلى إثر احتالل الجيش الفرنسي لمدينة مغنية التي كان يعتبرها المغرب من 7989ففي سنة . الفرنسية

م، أرسل السلطان إلى مدينة وجدة عدة حاميات 7991أمالكه قبل نزول الفرنسيين بأرض الجزائر سنة 

مخزن بقيادة علي الطيب الكناوي، والذي كلفه السلطان في نفس الوقت بالعمل على إخالء مغنية من من ال

 BUGEAUD  بوجو فبادر علي بن الطيب الكناوي إلى مراسلة القائد الفرنسي. الجيش الفرنسي

 بخصوص هذا األمر، مما أدى الى حدوث عدة مناوشات عسكرية بين الجيش المغربي والجيش الفرنسي

في إحدى هذه المناوشات احتالل وجدة لمدة يوم واحد لتفرض يذلك  بوجوحيث استطاع القائد الفرنسي 

على المغرب سياسة أمر الواقع وإرغامه على قبول الشروط الفرنسية التي دعت فيها إلى التخلي عن 

ة دون أية شروط  األمير عبد القادر، إال أن المغرب لم يستسلم بل وإن الجيش الفرنسي انسحب من وجد

 .سيما بعد تدخل الحكومة البريطانية في المشكل

وقد استمر جيش المخزن في مناوشات القوات الفرنسية على الحدود قصد إضعاف شوكتها  

ومن بين هذه المناوشات الهجوم المغربي غلى القوات الفرنسية . وساعده في ذلك المجاهدون الجزائريون

هذا الهجوم من بين المعارك الحامية على ضفاف وارد فو، إال أن م حيث ُوصف 7988غشت  71يوم 

الجيش المغربي انسحب بعد ذلك نحو واد إيسلي، كما أكد أبو العباس أحمد ين خالد الناصري بدوره تدخل 

كان يستكثر في تنقالته بمن هو "الجيش المخزني إلى جانب الثورة الجزائرية مبرهنا ذلك بقوله أن األمير 

، فتدخل الفرنسيون في شرق المغرب بدعوى أن المغرب يساعد المجاهد "ة السلطان أو جنده من رعي

عبد القادر الجزائري بالسالح والمال، فكان من تبعيات ذلك أن اصطدم الجيشان المغربي والفرنسي في 

 .أخطر مواجهة مسلحة ستغير مجرى األحداث السياسية بالمنطقة كلها
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 :مغربية انطالقا من الجنوب الشرقياحتالل فرنسا للجيوب ال -9

 

شهدت األراضي الجنوبية الشرقية المغربية المتاخمة لألراضي الجزائرية التي كانت تحت 

العديد من التوترات والمناوشات التي كانت فرنسا تسعى من خاللها إلى ضم بعض  النفوذ الفرنسي آنذاك،

الستعماري الذي كانت غايته احتالل الضفة األراضي المغربية تمهيدا للشروع في تنفيذ المخطط ا

الجنوبية للمتوسط بأكملها المغرب ووضعها تحت النفوذ الفرنسي في إطار ما يعرف بالمشروع 

 . االستعماري الذي كان نابليون بونابارت يطمح إلى تحقيقه في المجال المتوسطي

المغربي والحصول موطئ  استعملت فرنسا جل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية للظفر بالتراب

قدم يمكنها من تيسير احتالل الجنوب الشرقي المغربي
.

فانطلقت الضغوط الفرنسية العسكرية منذ الربع  

م، واتجه اهتمام السلطات الفرنسية إلى بسط سلطتها على مناطق في جنوب شرق 78األخير من القرن 

م 7997ار صار موقع عين الصفراء منذ المغرب والتي ظلت معالم حدودها غير واضحة، وفي هذا اإلط

فاعتمدت بذلك سياسة متوازنة قصد التغلغل بشكل كبير في . قاعدة عسكرية لتوسيع رقعة االحتالل

 : األراضي الجنوبية الشرقية المغربية، تجلت في ثالثة وسائل أساسية وهي

 .تدخل الفرنسي في تواتاستغالل النزاع المسلح مع أوالد سيدي الشيخ واستخدام بعض زعمائهم لل -

 .تسخير بعض شيوخ الطرق الذين تم إغراؤهم بمختلف الوسائل  -

الضغط العسكري بكل الوسائل المختلفة التي مارستها فرنسا ضد القبائل الصحراوية بتوات، حيث  -

 .أرغمتها على عقد اتفاقيات السلم والحماية الفرنسية عليها

سريعا نظرا ألهمية مشروع احتاللها في السياسة  عرفت قضية احتالل واحات توات تطورا

الفرنسية، حيث كان هدف من ذلك ربط ممتلكات فرنسا بالجزائر بممتلكاتها بغرب إفريقيا،  كما أن مسألة 

 5توات عرفت اهتماما دوليا من لذن دول المتوسط، إذ تم عقد اتفاقية دولية حول هذه القضية بتاريخ 

ق بين فرنسا وبريطانيا يقضي بتنازل فرنسا لبريطانيا عن حقوقها في وادي تم بموجبها اتفا 7981غشت 

النيل، بينما اعترفت بريطانيا لفرنسا بموجب الفصل الثاني من االتفاق بحقوقها في توات، إال أن هذا 

 األمر لم يمر مرور الكرام، ألن مسألة توات أصبحت في السياسة الدولية للمتوسط قضية هامة إذ اتخذتها

إذ . جل دول المتوسط ورقة مساومة فيما بينها، وذلك من أجل حصول كل دولة على مكاسب لنفسها فقط

كانت إسبانيا تخشى على مصالحها في المغرب، لذلك لم تكن قضية توات تعنيها بشكل أساسي إال من 

ن موقفها معروفا جهة الوصول عبرها إلى حل مع فرنسا حول المسألة المغربية ككل، أما بريطانيا فقد كا

م مع فرنسا، لذلك كانت مسألة توات بالنسبة لها مسألة ثانوية، ناهيك على أنها 7981غشت  5منذ اتفاق 

قامة كانت تعمل لمصلحة فرنسا، بينما كانت إيطاليا مهتمة بتوات لتحطم المشروع الفرنسي حول إ

لماني، إال أن ألمانيا حاولت أن تدفعها كانت تحاول أن تعتمد على الدعم األمستعمرة فرنسية في بنزرت، و

جهة بريطانيا لتخرجها من ترددها السياسي ففشلت في ذلك رغم أن ألمانيا أكدت إليطاليا بأنها ستدعمها 

 . إذا ما قامت بحرب مع فرنسا حول قضية تـــــوات

 

II: تبلور صراع دول المتوسط حول الضفة الجنوبية ومشروع السيطرة على المغرب: 
 

 :ظاهر الصراع األوروبي حول دول الضفة الجنوبية للمتوسط م -0

 

الصراع بين دول المتوسط حول الضفة الجنوبية منه مباشرة بعد احتالل واحة توات،  تطوربعد 

م إلى ألمانيا وبريطانيا لتقوم مجتمعة بخطوة تجاه باريس من أجل إيقاف 7987شتنبر  1لجأت إيطاليا في 

الفرنسية، فتحفظت ألمانيا على ذلك واعتبرتها خطوة غير مناسبة، ألنها لم تكن مشروع توات في السياسة 

 .تعلق آماال على واحات توات سواء احتلتها فرنسا أم ال

أسهمت المفاوضات الدولية بين دول المتوسط األوروبية في منح فرنسا الضوء األخضر و

ودراستها  ،ت عسكرية الستكشاف المنطقةالحتالل تــــوات، فقامت على هذا األساس بإرسال عدة بعثا
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وذلك تحسبا ألي مفاجآت تعترض طريق  ،دراسة دقيقة من أجل التعرف على خصوصياتها ومكوناتها

 .مناطق الجنوبية الشرقية المغربيةفرنسا وتعرقل عملية ضم ال

 

 :المتوسط دور التجربة الفرنسية في الجزائر في ابتداع أساليب جديدة للسيطرة على غرب -9

  

قامت السلطات الفرنسية بإرسال مجموعة من البعثات االستكشافية من أجل التعرف على 

بعثت بالضابط جندرون على  7985ففي سنة . خصوصيات ومكونات المجاالت التي ترغب في احتاللها

ه رأس بعثة عسكرية إلى كورارة في سفر دراسي، وتقدمت هذه البعثة إلى تبلقوزة، لكنها توقفت عند هذ

بحملة على كورارة ،  جيرمان والبيرينوفي السنة الموالية قام ضابطان آخران هما . المراكز ورجعت

م توجهت بعثة 7988وخالل سنة . فالماندوقد توجهت خلف هذه الحملة بعثة دراسية قام بها الضابط 

دراسية حول بعض الثانية نحو تيدكليت عبر عين صالح، حيث كلفت من جديد بإتمام األعمال ال فالماند

 . المسائل الطبوغرافية لمنطقة تيدكيلت وبعض أجزاء توات

، استعمال   PEINبقيادة القبطان بين  وقد حاولت الفرقة العسكري المرافقة للبعثات الدراسية

الوسائل السياسية للدخول إلى بعض قصور توات بدون قتال، غير أن قواد السلطة المغربية كانوا قد 

استطاع أن ينتصر في " ين  ب  "رجل وهجموا بها على الجيش الفرنسي، لكن القبطان  7011حشدوا حوالي 

ويخترق صفوف المجاهدين التواتيين  ويتابع مسيره إلى أن دخل إلى أحد قصور عين صالح وهو  ،النهاية

القصر الكبير، وبذلك كانت عين صالح التي اعتبرت عاصمة قصور تيدكيلت أول واحة تسقط خالل 

 .م7988دجنبر  09هجوم الكاسح الحتالل توات كلها، حيث كان سقوطها يوم ال

م في تجاه 7811وتوجه فيلقان عسكريان من الجيش الفرنسي خالل شهر مارس من عام  

توات، عبر األول الطريق الشرقي في اتجاه عين صالح لتدعيم االستقرار الفرنسي بها نهائيا، والثاني 

 5في ، و"فكيك"الموجود بضواحي عبر مركز دوفيريي " إيكيلي"في اتجاه توجه نحو الطريق الغربي 

م قام الفيلق الثاني باحتالل قصر إيكيلي  والسيطرة على المركز الجغرافي المهم الذي يلتقي 7811أبريل 

ومنذ بداية شهر ماي من نفس السنة توالت الحمالت العسكرية الفرنسية . فيه وادي كير بوادي الساورا

فيلقا آخر نزل به مع وادي أمكيدن إلى " منستريل"بقية الواحات حيث قاد الضابط الفرنسي على 

لكن .   Letulleتيميمون، وفي نفس الوقت توجهت حملة أخرى من مركز جيرفيل تحت قيادة الضابط 

ر فرنسا تع فلماكتفى باالحتجاج ونهج أسلوب المهادنة والمسالمة واعتمد األساليب الدبلوماسية، المغرب 

هذا االحتجاج أي اهتمام ولم يصدها عن عزمها على مواصلة سياسة التوسع واالحتالل في المجال 

 .المتوسطي بعدما استكملت احتاللها لتوات وسيطرتها عليها

تزايد إحساسهم بالعجز وتعالت فكان الحتالل توات وقع قوي وأثر بالغ في نفوس المغاربة، 

 .ن ألح البعض منهم على ضرورة اإلصالح إلنقاذ الوضعأصواتهم تدعو للجهاد، في حي

أصبحت تتطلع بعد  ،دة بالجزائر باحتالل منطقة تواتوجعد أن قامت السلطات الفرنسية الموب

 منظري، التي كانت تشكل موضوع اهتمام خاص من قبل ستراتيجيةطرة على منطقة فجيج االذلك للسي

وإلحاقها بالتراب  ،ن على محوها من الخريطة المغربيةالذين عملوا جاهدي ،السياسة االستعمارية

م حال دون تحقيق 7985، لكن ذكرها في معاهدة اللة مغنية سنة همالجزائري الذي كان خاضعا للنفوذ

 .ذلك

ستعماري ولكي تضفي اإلمبراطورية االستعمارية الفرنسية مشروعية قانونية على توسعها اال

أصدرت مرسوما أساسيا  ،مغربي على وجه الخصوصشرقي الالوبالجنوب  ،بجنوب المتوسط عموما

 .م الغاية منه نزع بعض الملحقات واألقاليم الصحراوية وإلحاقها بأقاليم جديدة7810دجنبر  08بتاريخ 

م الذي يعلن عن تحويل 7810يونيو  79قد جاء هذا المرسوم األساسي بعد المرسوم المؤرخ بتاريخ و

ولم تكن هذه اإلجراءات القانونية سوى تكملة لقرار  .ناطق عسكرية صرفةالواحات الصحراوية إلى م

في انتظار إقرار التنظيم النهائي : " أنهذي ينص على ال 7811ماي  8الحاكم العسكري الصادر في 

ووادي السمارة تابعة لإلدارة المؤقتة لمصالح الشؤون " زوزفانة " لألقاليم الصحراوية ستكون جهات 

 ".لتابعة مباشرة للحاكم العام لوحدة وهران األهلية وا
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استطاع االستعمار الفرنسي االستمرار في عملياته التوسعية في المجال المتوسطي بعد احتالل 

داخل منطقة سّطرها الفرنسيون بدقة لعزل القبائل " إيش" الجزائر، حيث حاصرت فرنسا فجيج وجارتها 

في معاهدة اللة حسب ما ورد ـــج تابعتين للجهة المغربية وفجي" إيش"عنها، آخذة بعين االعتبار أن 

عزلها اقتصاديا بعد إنشاء السكة الحديدية بدأ تطويق فجيج شيئا فشيئا و، ومن تمة مغنية
.

 

أثار النشاط المتزايد للسياسة الفرنسية على منطقة فجيج ردود أفعال حادة من طرف الدول 

وكان التهديد الفرنسي باحتالل فجيج قد (. ألمانيا  –اسبانيا  -انجلترا ) األوروبية المعنية بالمسألة المغربية 

شكل خالل الثلث األخير من القرن الماضي قضية متميزة في عالقاتها بهذه الدول، ومن المالحظ أن تأكيد 

كان نابعا من الرغبة في الحد من النفوذ الفرنسي داخل  ،هذه األخيرة على سالمة فجيج وأراضيها

منح للفرنسيين نفوذا أقوى، تساب األراضي المغربية في الشرق سغرب، ألن مكاسب فرنسية على حالم

مما سيؤثر على مصالح هذه الدول، لذا حرصت على إثارة قضية فجيج كلما تجددت النشاطات التوسعية 

ون تحقيق الفرنسية على منطقة الجنوب الشرقي، حيث باتت تشكل هذه المسألة ضمانة حيوية للحيلولة د

األغراض الفرنسية، خصوصا بعدما اتفقت كل من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا للحفاظ على الوضع الراهن 

م، وقد أدت الضغوط التي مورست على فرنسا لحملها على احترام السيادة 7991في المغرب في مارس

تها إلى نهاية القرن الماضي المغربية على فجيج إلى تكون عقدة الخوف لدى السلطات الفرنسية والتي رافق

 .كلما سعت إلى لالقتراب من هذه المنطقة

 ةتعلقالمتخلصت فرنسا؛ بعد مرور الوقت وتوالي األحداث؛ من جل الضغوطات األوربية  

مدينة واحتاللها، معتمدة على المعلومات التي  البقضية فجيج، حيث قررت الحكومة الفرنسية غزو 

كذلك تعاون بعض قبائل المنطقة المتعاملة مع ثات التي زارت المنطقة، ومن البعجمعتها من مخبريها 

" تاغيت" الجيش الفرنسي، حيث كانت المحاولة األولى هي االشتباك المسلح مع المجاهدين في معركة 

 .م7819عام" تاغلة " م ثم تلتها معركة أخرى هي معركة 7810عام 

من أجزاء المغرب انطالقا من الجنوب  كانت فرنسا تسعى جاهدة لتسيطر على جزءلقد 

الشرقي، حيث كانت تقوم بإجراءات لتكريس خططها االستعمارية، المتمثلة في عدم تحديد معالم الحدود 

بين المغرب والجزائر، وعقد االتفاقيات الدولية بين دول المتوسط المنافسة لها في المغرب، وتوظيف 

ا داخل المغرب من أجل الوصول إلى ما كانت تطمح إليه، بعض األشخاص الذين كانوا يعملون لصالحه

حيث قامت بالتدخل في منطقتي توات وفجيج مخترقة بكل ذلك جل المواثيق الدولية، وهذا راجع باألساس 

إلى التدخل المغربي في القضية الجزائرية الفرنسية، من خالل المساعدة التي قدمها المغرب لثورة األمير 

ما أثار فرنسا على المغرب وكان تدخلها في هاتين المنطقتين كرد فعل للدعم الذي قدمه  وهذا. عبد القادر

المغرب للجزائر، لكن في الواقع فقد كان هذا االحتالل مدروسا ومخططا له من قبل، ألن فرنسا كانت 

 .تعمل من أجل إنهاء مخططها االستعماري بضم المغرب إلى مستعمراتها بشمال إفريقيا

 :خالصة

م إلى إيجاد حلول ألزماتها الداخلية، فسعت إلى تحقيق ذلك عبر 78تطلعت فرنسا في القرن 

عدة وسائل، كان أبرزها فكرة احتالل دول الضفة الجنوبية للمتوسط بما في ذلك الجزائر التي كانت مبنية 

ا على الجزائر األسباب الدينية حيث اعتبرت حملة فرنس: على عدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال 

واألسباب العسكرية، إذ طالما سعت فرنسا لتدمير األسطول العثماني . حملة صليبية على ديار اإلسالم

والجزائري ألنه كان يشكل خطرا على تجارتها في عرض البحر المتوسط، إال أن السبب المباشر للسعي 

نت فرنسا تعاني من أزمة اقتصادية وراء احتالل الجزائر، تجلى بالخصوص في العامل االقتصادي، إذ كا

خانقة، لذلك حاولت أن تحل أزمتها في البحث عن مستعمرة فكانت هذه المستعمرة هي الجزائر، وقد 

رت إلى وجدت فرنسا في ضربة المروحة ذريعة من أجل اإلقدام على ما كانت تخطط له، حيث باد

 م7991ر سنة احتالل الجزائ
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III :سياسة االستعمارية الفرنسيةالمجال المتوسطي وال: 

  :آليات وأساليب السيطرة الفرنسية على الضفة الجنوبية للمتوسط -0

 

المتوسطية منذ العقد الثاني من القرن  امعارك الدبلوماسية التي خاضتها دول أوربشكلت ال

ون التاسع عشر منطلقا نحو تحقيق مآربها بعد أن حاولت تجاوز الخالفات التي طرحتها سلطة نابلي

. سنة، فدابت مقابل حفاظ الدول األوروبية على تآلفها ضد جل دول الضفة الجنوبية للمتوسط 05وحرب 

فسارعت كل واحدة منها القتطاع جزء من خريطة بالد شمال إفريقيا، وتفنن مجملها في اختالق الوسائل 

لعثمانية التي شكلت خطرا التي يمكن من خاللها السيطرة على الضفة الجنوبية للمتوسط، وتقويض القوة ا

 . كبيرا على دول الضفة الشمالية

لقد اقتنعت دول المتوسط األوربية أن ال مجال لممارسة أنشطتها االقتصادية، ما دام الخطر 

العثماني يجوب المتوسط، ويحمي دار اإلسالم في إطار الدفاع عن المكونات اإلسالمية لدول الضفة 

بية بطرد الدولة العثمانية من غرب المتوسط، ودول المتوسط األورلذلك عجلت . الجنوبية للمتوسط

والقضاء على القرصنة البحرية، وإجبار جل دول المتوسط ومنها المغرب والجزائر على وضع حد 

 7991فبعد مؤتمر مدريد سنة . للتجاوزات التي كان قارصتنها يمارسونها انطالقا من الضفة الجنوبية

م، سارعت الدول االستعمارية 7975اسية خطيرة أضيفت إلى مؤتمر فيينا لسنة الذي يعتبر محطة دبلوم

 ،وفرنسا على وجه الخصوص ،با عامةوإلى وضع ما تبقى من دول المتوسط في دوامة التبعية إلى أور

انطالقا من قناعة اللوبي االستعماري الذي كان يخطط إللحاق هذه المجاالت بحضارتها، عبر وضع 

ق والتبعية، وذلك من خالل تسوية أمورها دبلوماسيا دون االكتراث للدول المقصودة قواعد اإللحا

 . بالتسويات

 : االتفاقيات الثنائية وتدخل ألمانيا -

لقد ساهمت التدخالت المتتالية للسلطات الفرنسية في األراضي المغربية المتاخمة للحدود 

سي في مناطق من التراب المغربي، إذ سرعان الجزائرية، في خلق توتر دولي حول شرعية التدخل الفرن

ما اعترضت بعض الدول األوربية حول المشاريع الفرنسية التي كانت تهدف إلى وضع المغرب تحت 

ولهذا فقد عملت فرنسا جاهدة من أجل تسوية القضية المغربية بشكل يضمن مصالحها . النفوذ الفرنسي

غرب والجزائر وتونس على وجه الخصوص، حيث قامت وبالم ،االقتصادية في المجال المتوسطي عامة

 .بعقد اتفاقيات مع إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا من أجل تحديد مستقبل المغرب ومصالح كل دولة على حدة

 

 :م0219االتفاق الفرنسي اإليطالي، يونيو  -

 

مع كل من كان لوزارة الخارجية دور كبير في الوصول إلى هذه االتفاقية مع إيطاليا، وكذلك 

فأول ما كانت تهدف إليه فرنسا من هذه االتفاقيات هو تحطيم األحالف التي أنشأتها . بريطانيا وإسبانيا

ألمانيا بشكل خاص ضدها وشجعتها عليها، وضمان حرية العمل في المغرب األقصى على أساس 

عالقتها مع دول  وقد استطاعت تحقيق طموحاتها من خالل تحسين. المساومة والتخلص من المنافسين

وتدعيم الوفاق مع ( جبل طارق)الضفة الشمالية من المتوسط بما فيها كل من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

 .روسيا، كما قامت بتحسين عالقتها مع ألمانيا في فترة الحقة

دة يرجع نجاح هذه االتفاقيات في واقع األمر إلى الدور الذي لعبته وزارة الخارجية الفرنسية بقيا 

ديلكاسيه، الذي اعتمد في إقناع هذه الدول على مجموعة من دهاة الميدان الدبلوماسي الفرنسيين، منهم 

في لندن، وجول  (7808ماي  01 -7989يناير  01) Paul Cambonعلى سبيل المثال بول كانبون 

 في مدريد وبالواليات المتحدة( 7895شتنبر  78 -7985أبريل  5)  Jules Cambonكامبون

وقد بدأ وزير الخارجية ديلكاسيه . األمريكية وببرلين، حيث عمل مجملهم من أجل الوصول نحو أهدافهم

بأقل الدول اهتماما بالمغرب حيث يتعلق األمر بإيطاليا التي مرت بأزمة اقتصادية حاول استغاللها سنة 

التوقيع على االتفاقية م، إذ كانت بأمس الحاجة إلى الرأسمال الفرنسي، فتم على هذا األساس 7811

. م والتي كانت بمثابة بداية انفصالها عن الحلف الثالثي7810يونيو  91الفرنسية اإليطالية التي تمت في  
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وبمقتضى هذه االتفاقية تعهدت الحكومة الفرنسية باعتبار طرابلس وبرقة خارجة عن منطقة نفوذها، وإذا 

 .رف بحرية في تلك المنطقةحدث تغيير في وضع المغرب أمكن إليطاليا التص

تعهدت إيطاليا مقابل ذلك بعدم اتخاذ موقف معاد لفرنسا عند تجديد الحلف الثالثي، ومن الضرورة 

اإلشارة إلى أن إيطاليا كانت أضعف المشتركين في هذا الحلف، وكانت تسعى لألكل على مائدتي الحلف 

لك لم تلبث أن أعطت وعدا لفرنسا بالتزام الحياد الثالثي والحلف الفرنسي على حد تعبير ساسة أوروبا، لذ

في الحرب التي قد تنشب بين المعسكرين، وذلك مقابل إطالق يدها في ليبيا دون االرتباط بمسألة 

هكذا، تمكن ديلكاسيه من إزاحة أولى المصاعب وتدليل العقبات الدولية في وجهه، إذ أن ايطاليا . المغرب

مسألة المغربية إما عن طريق الحلف الثالثي، أو بواسطة اتفاقاتها مع بريطانيا كانت بإمكانها التدخل في ال

 .وإسبانيا التي قامت على مبدأ المحافظة على الوضع الراهن في المتوسط

يمكن القول إن هذا االتفاق الموقع بين فرنسا وإيطاليا قد شكل محطة هامة في السياسة الخارجية 

فاقية طريق اإلمبريالية اإليطالية، إذ تمكنت هذه األخيرة من العمل على إليطاليا، حيث مهدت هذه االت

زيادة  نفوذها في طرابلس في اللحظة التي تراها مناسبة، مقابل تعهدها بعدم عرقلة النفوذ الفرنسي في 

 .المغرب وعدم اتخاذ أي موقف دولي يهدد أمن فرنسا في حالة اشتباكها في حرب عالمية

 

 :م0211أبريل 8تفاق الودي اال -

 

الفرنسي البريطاني ( الوفاق الودي)م المعروفة باالتفاق الودي أو7818أبريل  9تميزت اتفاقية 

أن المغرب لم يشارك في المفاوضات التي سبقت هذه االتفاقية وال في تحرير : بخصوصيتين أولهما

ذه االتفاقية تهم المغرب بالدرجة أن ه: وثانيهما. فصولها وموادها، بل إنه لم يوقع عليها ولم ينظم إليها

 .األولى بكونها تهدف إلى تغيير جذري لوضعه الدولي

في صيف " كامبون"ففي الوقت الذي كان فيه ديلكاسيه يتفاوض مع الحكومة اإلسبانية ، بدأ 

م بمفاتحة الحكومة البريطانية بخصوص المسألة المغربية، ولم يكن االتفاق معها أمرا سهال سيما 7810

م ثم 7989أن التنافس االستعماري أدى إلى وقوع عدة أزمات بين البلدين كان أقربها أزمة فاشودا سنة و

 . تلك الشماتة التي أبداها الفرنسيون تجاه كوارث اإلنجليز في حرب البوير

بعد ذلك عمدت فرنسا إلى محاولة االتفاق مع إسبانيا بشأن مصالحها في المغرب حيث بدأت فرنسا 

م أي بعد الوصل إلى االتفاق 7810يوليوز  75ة بنفسها وذلك عن طريق تقديم مذكرة إلسبانيا في العملي

مع ايطاليا مباشرة، نصت فيها على أن ملكية إسبانيا لبعض القواعد والممتلكات في شمال المغرب تجعل 

في جنوب المتوسط، وعلى هذا األساس  من إسبانيا الدولة التالية لفرنسا في االهتمام بالمشكلة المغربية

م يعطيها منطقتي نفوذ األولى في الشمال 7810قامت فرنسا بتقديم مشروع اتفاق مع إسبانيا في غشت 

وتمتد من مصب سبو على المحيط األطلسي حتى ملوية عند حدود الجزائر، وتشتمل على كل منطقة 

تازة وفاس، والثانية في الجنوب وتلحق الريف ومدن تطوان وأصيال والعرائش والقصر الكبير و

وتشتمل على رأس جوبا وميناء أكادير وعلى إفني ( وادي الذهب)بالممتلكات اإلسبانية في ريو دي أورو 

 .وواد درعة ونون وماسة وسوس

اشتمل هذا المشروع كذلك على ضرورة تفاهم الطرفين قبل القيام بأي عملية عسكرية في المغرب  

بعدم فرض رسوم جمركية على النقل وعلى أال تقوم أي منهما بتعطيل مرور أو انتقال  وتعهد كل منهما

التجارة، هذا عالوة  على منح كل منهما للدولة األخرى تسهيالت معينة تخصها وتخص رعاياها في 

ع إن أقل ما يمكن قوله على مثل هذا العرض من جانب فرنسا أنه كان سخيا ولو إنه لم يق. منطقة نفوذها

على كاهل الحكومة الفرنسية، إذ فوت إلسبانيا منطقتي نفوذ كبيرتين وهامتين، األولى على المحيط 

األطلسي والثانية على البحر المتوسط، إال أنه بالرغم من ذلك فإن الحكومة اإلسبانية ترددت في أخذ 

 .القرار في الموضوع وقررت عدم التسرع في ذلك

ع إسبانيا من أجل التوصل إلى تسوية القضية المغربية فيما بينهما، بعد فشل فرنسا في مفاوضاتها م

هي حرب شبت بين )Boers قامت فرنسا بمتابعة مفاوضاتها مع بريطانيا خاصة بعد انتهاء حرب البوير
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، وبشكل تدريجي (م 7997و م 1880 واإلنجليز ما بين عامي( أفارقة من أصول هولندية)البويريين 

 .أصبحت إنجلترا تفرض وجودها على الساحة الدولية، وذلك الحتاللها مركز أفضل مما كانت عليه دوليا

تتمتع بوضع جيد في  رغم هذا التحسن الطارئ في المركز الدولي إلنجلترا، فإن فرنسا كانت

المغرب، باعتبارها دولة قوية تستطيع ضبط األمن في المجال المتوسطي عامة وبالمغرب والجزائر 

لقد ساهمت هذه المحفزات في إرغام . وتونس خاصة، إلى جانب انفراد فرنسا بمسألة تقديم القروض

لورد النزدون وزير الخارجية اإلنجليز على عقد االتفاق مع فرنسا حول المسألة المغربية، فقام ال

م  بمفاتحة الحكومة الفرنسية بمدى إمكانية ربط المسألة المصرية بقضية 7819البريطاني في صيف 

المغرب في الميدانين االقتصادي والسياسي، إال أن وزير خارجية فرنسا المدعو ديلكاسيه نفى أن يكون قد 

 .اسيقبل بحث ومناقشة القضية المصرية من جانبها السي

في هذه األثناء تدخل أول إريل كرومر المعتمد البريطاني في مصر كعنصر جديد في تلك 

المحادثات الدائرة بين فرنسا وبريطانيا، فاقتنع النزدون بأهمية تسوية المسألة المصرية مهما كلف ذلك 

تحويل وجهة  من تنازالت في المغرب لصالح فرنسا، إال أن تدخل كرومر في هذه المفاوضات، أسهم في

المحادثات تماما حيث أصبحت الفكرة الرائجة هي أن يقوم الطرفان بتقديم تنازالت من أجل التمهيد لفكرة 

بعد األخذ والرد في المشاورات والمفاوضات التي اتسمت . وضع الحماية على كل من مصر والمغرب

أبريل  9سمي بالودي، وكان ذلك في  إلى توقيع االتفاق الذي( بريطانيا وفرنسا)بالسرية، توصل الطرفان 

م، فشمل هذا االتفاق تسوية خالفات استعمارية في مناطق أخرى، إال أن من أهمها البنود التي تعلق 7818

أما . أمرها بشأن المغرب، حيث انقسمت هذه البنود إلى قسمين فمنها ما هو علني ومنها ما هو سري

تفاق المتعلق فقط بمسألة اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية بخصوص ما تشير إليه البنود العلنية هو اال

وغيرها، إذ سيكون بموجبها لبريطانيا مطلق الحرية في مصر مقابل أن يكون لفرنسا كامل الحرية في 

المغرب، وفي نفس الوقت تعاهدت الدولتان بعدم تغيير الوضع السياسي الراهن في البلدين، هذا باإلضافة 

 91ين بمبدأ حرية التجارة في مصر والمغرب وعدم فرض رسوم استثنائية فيها لمدة إلى تمسك الدولت

 . من االتفاق 8سنة، وهو ما تم ذكره في المادة 

هكذا، ضمنت فرنسا قبول بريطانيا لمشروعها االستعماري في المغرب، ولكن أكدت الدولتان في 

لمغرب خاصة الجزء المطل على مضيق نفس النص على منع أي تسلح في الساحل المتوسطي الشمالي ل

جبل طارق ضمن المادة السابعة من االتفاقية، بيد أن البنود المتعلقة بالجانب السري من االتفاقية المبرمة 

بين فرنسا وبريطانيا، فقد نصت على أنه في حالة ما إذ وجدت كل من الدولتين نفسها مضطرة إلى تغيير 

لتعهدات الخاصة بحرية التجارة وبعدم تحصن شمال المغرب تظل سياستها في مصر أو المغرب، فإن ا

كما هي، كما نصت البنود السرية كذلك على إلغاء نظام االمتيازات وإعطاء إسبانيا منطقة نفوذ حول 

ممتلكاتها في المغرب وأن يوكل إليها إدارة المنطقة الساحلية المتوسطية المحايدة، وذلك مشروطا 

 .ات الخاصة بحرية التجارة وبعدم تسليح منطقة مليلةبموافقتها على الفقر

لقد دعمت هذه االتفاقية موقف فرنسا تجاه المغرب، كما دعمت موقف بريطانيا في مصر وكانت 

عملية لم يتوقعها المغرب، ولم يتوقع من بريطانيا أن تقوم بهذا الدور فيها، حيث أثرت بشكل كبير في 

طي، مما يؤكد على أن فرنسا وبريطانيا كانتا في طليعة البلدان مستقبل المغرب في المجال المتوس

اإلمبريالية في المتوسط، ولكل واحدة منها مصالحها الخاصة في المجال المتوسطي سواء في شرقه أو 

غربه، وإن اختلفت من حيث مناهجها وطرقها في تحقيق الغايات التي البد أن تعود عليهما بالنفع في نهاية 

ا يمكن التأكيد على أن االتفاق الودي منح فرنسا دعما قويا لموقفها في المغرب، واستعدت بعد كم. المطاف

 .ذلك لالتفاق مع إسبانيا، لكن بامتيازات أقل بكثير من سابقتها

 

 :م0211تفاق الفرنسي اإلسباني، أكتوبر اال -

 

مناطق النفوذ، فبدأت  كانت الخطوات التالية بعد االتفاق الودي هي التفاهم مع إسبانيا حول 

م، فصادفت عدة صعوبات حيث احتجت إسبانيا 7818أبريل  79المفاوضات في هذا الشأن من جديد منذ 

م، خاصة وأن هذا التقسيم 7810أوال على صغر منطقة النفوذ التي تعرضها فرنسا بمقارنة مع مشروع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1880
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
https://ar.wikipedia.org/wiki/1881
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سان وزير خارجيتها ديلكاسيه كان يبرر الجديد يخرج فاس وتازة من منطقتهم، إال أن الرد الفرنسي على ل

مواقف فرنسا في هذا الشأن، حيث صرح الوزير بأن فرنسا قد ضحت بمصالح أخرى للوصول إلى 

لكن رغم ذلك فإن فرنسا كانت مستعدة إلعطاء إسبانيا . المغرب، ومن حقها أن تحصل على نصيب أكبر

ال يشير إلى حقوق إسبانيا في المنطقة جزء صغيرا في الجنوب على الرغم من أن االتفاق الودي 

الجنوبية، ومن ثمة تساهل ديلكاسيه قليال بتوسيع منطقة الريف رغم احتجاجات الفرنسيين، فأصبحت 

 .م توازي تقريبا الخمس7818بذلك منطقة النفوذ المبدئية حسب اتفاقية 

ا، لكن موقف هذه األخيرة كان حاولت إسبانيا أن تستند إلى النفوذ األلماني لتدعيم موقفها تجاه فرنس

فاقتنعت بذلك إسبانيا واتضح لها أنه يصعب عليها الحصول على أكثر مما . قويا بعد اتفاقها مع بريطانيا

م وقد اشتمل هذا االتفاق على تصريح علني 7818أكتوبر  9حصلت عليه من فرنسا، فوقعت االتفاقية يوم 

م، فإنه يؤكد على أن حكومة 7818أكتوبر  9الذي نشر يوم وعلى اتفاق سري، فبالنسبة للتصريح العلني 

فرنسا وحكومة إسبانيا قد اتفقتا على تحديد الحقوق وضمان المصالح الناتجة بالنسبة لفرنسا عن ممتلكاتها 

الجزائرية، وبالنسبة إلسبانيا عن ممتلكتها على الشاطئ المغربي إضافة إلى موافقة حكومة إسبانيا على 

م، وأنهما يعلنان تمسكهما بسالمة أراضي 7818أبريل  9نجليزي الفرنسي الذي وقع في االتفاق اإل

 . السلطنة المغربية، في ظل سيادة السلطان

أما فيما يخص االتفاق السري فقد نص على قبول إسبانيا لالتفاق اإلنجليزي الفرنسي، وحدد منطقة 

سنة وبموافقة فرنسا، كما تعهدت  75نيا  فيها لمدة النفوذ االسبانية على البحر المتوسط، وحرية عمل اسبا

إسبانيا بعدم تسلم أي جزء من األراضي المحددة لها أو التنازل عنها، كما تعهدت الدولتين بإخبار كل 

منهما األخرى في حالة اضطرارها القيام بعملية عسكرية في مناطقها ونصت هذه االتفاقية السرية على 

ولي، كما نصت على اشتراك الفرنسيين واإلسبانيين في مشروعات األشغال االعتراف بوضع طنجة الد

العامة وغيرها من المشروعات االقتصادية، إضافة إلى اتخاذ كل من الحكومتين التدابير الالزمة لمنع 

تهريب األسلحة والذخائر إلى المغرب، وهكذا انفتح الطريق أمام فرنسا وإسبانيا لزيادة نشاطهما في 

 .المغرب

من االتفاق السري، أكدت على أنه ال يجوز نشر هذه االتفاقية إال بعد  71هذا باإلضافة أن المادة  

هكذا فقد كانت هذه التسوية نقطة ثالثة أحرزتها فرنسا في سياستها الرامية . عاما 75التشاور أو انقضاء 

 .إلى إحاطة المغرب باالتفاقيات الثنائية مع الدول االستعمارية

استعدت فرنسا بعد ذلك للضغط على المغرب حتى يرضخ لسياسة التدخل، لوال أن ظهر وقد  

عنصر دولي جديد وهو تدخل ألمانيا في المشكلة، ورغم أن األهداف الحقيقية لسياسة كل من فرنسا 

ولي، واسبانيا ظلت سرا في االتفاقيات السابقة، إال أن التصريحات العلنية قد أثارت الشكوك في المجال الد

بمؤامرة ال يعرفون مداها بالضبط، لذلك رحبوا بظهور ألمانيا في  ةوفي المغرب ذاته شعر المغارب

 . الميدان

 

 :تدخل ألمانيا -9

 

منذ أن توجهت أنظار الدول األوربية في الضفة الجنوبية للمتوسط، اتضحت المصالح األلمانية في 

ف في وجه فرنسا، المسنودة بكل من إنجلترا وإيطاليا المغرب، فعلق المغرب عليها آماال كبيرة، لكي تق

 . وإسبانيا في سياسة توسعها في المغرب

فتزايدت المصالح التجارية األلمانية في المغرب بشكل واضح منذ السنوات األولى من القرن 

اري م حيث أدرك الحزب االستعم7818العشرين، بعدما شعرت ألمانيا بتبدل االوضاع الدولية خالل سنة 

 .األلماني قرب وقوع المغرب في يد دولة أو أكثر من الدول االستعمارية األخرى

فأحسست ألمانيا بأن االتفاقيات التي أجرتها فرنسا مع كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، كانت 

خاصة في ضربة قوية لها، وأن هذه االتفاقات تهدد مصالح ألمانيا االقتصادية، وتهدد سمعتها في العالم، و

 . قرار يهم إقليم كانت أللمانيا فيه مصالح واضحة
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لقد تضافرت مجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية والمعنوية في دفع ألمانيا إلى العمل أو 

إلى الرد على االتفاقيات التي أجرتها فرنسا، خاصة منها االتفاق الودي الفرنسي اإلنجليزي، حيث اتضح 

تفاق أطلق يد فرنسا في المغرب بشكل يتعارض مع قرارات مؤتمر مدريد، ويتناقض أللمانيا أن هذا اال

 .م7981مع المعاهدة المغربية األلمانية سنة 

ومن جهة أخرى فإن ألمانيا حصلت على مبرر آخر ضمن هذا االتفاق من أجل الضغط على  

وكانت ألمانيا تريد أن .  فرنسافرنسا وعرقلة عملها في المغرب عن طريق إجبار إسبانيا على العمل ضد 

تصل من وراء ذلك إلى الحصول على جزء من المغرب، أو الحصول على تعويض في مكان آخر، 

وبموازاة هذه األحداث، فإن ألمانيا حاولت توهيم المغاربة بحرصها الكبير على استقالل المغرب وعلى 

راءه خدمة مصالحها االقتصادية والسياسية سيادة السلطان، رغم أن ذلك لم يكن إال مجرد إدعاء يخفي و

والمعنوية، إذ صرحت في األخير على أن االتفاق بشأن المغرب ليس مسألة خاصة بفرنسا وإنجلترا 

وحدهما، بل مسألة تتعلق بدولة مستقلة اعترفت باستقاللها الدول الموقعة على معاهدة مدريد، كما 

قدم به المندوب الفرنسي للسلطان المغربي، يتعارض مع اعتبرت ألمانيا أن مشروع اإلصالحات الذي ت

 .الوضع القائم، ويهدف إلى استيالء فرنسا على المغرب

وبعد هذه المناوشات أقبلت ألمانيا على الخطوة المهمة في عرقلة المشروع الفرنسي المتمثلة في  

كان الهدف األول منها هو  م، حيث7815مارس  97الزيارة التي قام بها غليوم الثاني لمدينة طنجة في 

إحباط السياسة الفرنسية، وتدعيم مصالح ألمانيا االقتصادية قبل كل أي شئ آخر، وتأييده لسيادة السلطان 

إن هذه الزيارة موجهة إلى السلطان صاحب : "المغربي واستقالله، في الخطاب الذي ألقاه في طنجة

يفتح المغرب في ظل سيادته الكاملة للمنافسة التجارية  السيادة واالستقالل التام في بالده، وإني آمل أن

، "السلمية الحرة لجميع األمم دون احتكار أو استثناء، ثم أعلن أن ألمانيا مصممة على أن تحمي مصالحها

هذا باإلضافة أن تصريحات  اإلمبراطور األلماني في مدينة طنجة تضمنت رغبة ألمانيا األكيدة في 

ي والصناعي في المغرب ولقد عمل اإلمبراطور غليوم على تشجيع رجال األعمال توسيع نشاطها التجار

 .األلمانيين المقيمين في طنجة

استمر التدخل األلماني بعد ذلك في شكل محاولة لعقد مؤتمر دولي لبحث المشكلة المغربية من 

مر الدولي، وبعد فشل ألمانيا أساسها ولقد نشطت السياسة األلمانية في العواصم األوربية للدعوة لهذا المؤت

في الحصول على تأييد كل من انجلترا واسبانيا وفرنسا لفكرة عقد المؤتمر الدولي، نصحت السلطان 

المغربي للقيام بتقديم الدعوة لهذا المؤتمر، وفعال قام السلطان المغربي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

ترح الذي تقدم به السلطان المغربي، إال أن هذه الفكرة لم ترق ينظر في المسألة المغربية فأيدت ألمانيا المق

فرنسا خاصة وأن ألمانيا وراء هذه الفكرة، فقامت بمحاوالت يائسة إلفشال قضية المؤتمر، عن طريق 

عرض بعض االمتيازات المالية على الحكومة األلمانية في الدولة العثمانية من أجل صرف نظرها عن 

أسر على تأييد المغرب في ضرورة  رادولينلي، إال أن السفير األلماني في باريس مسألة المؤتمر الدو

عقد مؤتمر دولي ينظر في االمتيازات االقتصادية، وإذا لزم األمر في إشراف دولي على قوات األمن 

المغربية وتذكير الخالف بين فرنسا وألمانيا حول مبدأ عقد المؤتمر، فحاول روفييه رئيس الوزارة 

بأنه إذا قبلت مبدئيا االتفاق حول جدول أعمال المؤتمر، فليس من األفضل  ،فرنسية آنذاك  أن يقنع ألمانياال

رفض هذه الفكرة وقال إنه البد من  رادوليناالتفاق على المشكلة برمتها بواسطة محادثات ثنائية، إال أن 

فتستطيع القيام بالمصالح التي ترغب في  قبول مبدأ المؤتمر أوال، ثم بعد ذلك يمكن التسليم بمصالح فرنسا

يوليوز وقرن اإلعالن  9إدخالها، وأخيرا سلم روفييه بمطالب ألمانيا وذلك بإعالنه قبوله عقد المؤتمر في 

بنشر المذكرة األلمانية التي تعترف لمصالح فرنسا الخاصة بالمغرب وأعلن عن انسحاب البعثتين 

توقف عن الضغط على السلطان بخصوص االمتيازات االقتصادية األلمانية و الفرنسية من فاس حتى ت

إلى أن ينعقد المؤتمر
.
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  :المغربحول  محطة الدبلوماسية الحاسمة بين مجمل دول المتوسط المتصارعةال -3

 

وجد السلطان المغربي في انعقاد مؤتمر دولي الوسيلة الناجحة لفك الحصار الذي سعت الدبلوماسية 

ة حول المغرب عامة ومنها فرنسا على وجه الخصوص، إلى ضربه حول المغرب، األوروبية المتصارع

وذلك من أجل الحصول على الضمانات الكافية من جميع الدول المتصارعة حول دول الضفة الجنوبية 

 .للمتوسط والتي لها مصالح بالمغرب

عوض طنجة، فاستقر الرأي بعض مفاوضات كبيرة على انعقاد المؤتمر في الجزيرة الخضراء 

فحرصت فرنسا على أن تدعم مركزها في المؤتمر قبل انعقاده وذلك . على ساحل إسبانيا المتوسطي

وقد بدأ المؤتمر جلسته . باالتفاق مع حلفائها بتنسيق التعاون العسكري لمواجهة مختلف االحتماالت

وارتكزت خطب االفتتاح على  وتم اختيار المندوب اإلسباني رئيسا له، 7811يناير  71االفتتاحية في يوم 

. ضرورة إدخال اإلصالحات إلى المغرب، ولكن على أساس االحتفاظ بسيادة السلطان، وسالمة أراضيه

وقد ترأس وفد المغرب في هذا المؤتمر المقري ودمحم الطريس، وكانت تعليمات الوفد المغربي تقضي بأن 

اصة إلزامها بضباط فرنسيين لتدريب يتخذ موقف معارضة من أي قرار يمس استقالل المغرب وخ

الجيش كما كان على الوفد أن يطالب الدول بأال تعرقل حق المغرب في فرض الرسوم الجمركية في 

 .بعض الموانئ

ظهر خالل المؤتمر اختالف موقف ألمانيا تماما عن موقف الوفد المغربي الذي عول على تأييدها، 

بامتيازات خاصة لنفسها حتى تقنع الدول بمبدأ المساواة حيث كانت خطة ألمانيا هي عدم المطالبة 

االقتصادية، أما فيما يخص الوفد الفرنسي فقد كانت تعليماته تقضي باستبعاد مسألة الحدود من المؤتمر 

وإبعاد أي محاولة لتدويل شرطة الموانئ سواء بفكرة إعطائها لدول صغيرة أو محايدة، مؤكدة أنه يجب 

مساهمة الدول فيه على أن تحتفظ بأغلبية في مجلس اإلدارة وبرئاسة هذا المجلس لفرنسا تقبل فكرة 

لكونها مالكة ألغلبية أسهم الدين المغربي، بينما اقتصر الباب المفتوح على التجارة فقط، وفي الواقع 

 .اصطدم وفد ألمانيا وفرنسا في معظم المواضيع التي بحثها المؤتمر

م 7811أبريل  1لجلسات والمشاورات أصدر المؤتمر قراراته في وبعد حوالي أربعة أشهر من ا

 :فصال ومن أهم ما جاء فيها 09فكانت عبارة عن وثيقة مطولة وتتألف من

 تنظيم الشرطة المغربية بالموانئ: الفصل األول -

 منع تهريب األسلحة وكذا زجر التهريب: الفصل الثاني -

 (بنك الدولة)إحداث بنك مخزني : الفصل الثالث -

 تحسين مردودية الضرائب وإحداث موارد مالية جديدة: الفصل الرابع -

 االهتمام بمسألة نظام الجمارك وزجر الغش والتهريب التجاري: الفصل الخامس -

 ويتمحور حول المصالح العامة واالستغالل العمومي: الفصل السادس -

 ويتمحور حول مقتضيات عامة: الفصل السابع -

الوثيقة  في خدمة مصلحة الدول األجنبية وضمان انفراد مجمل لقد أسهمت مختلف فصول هذه 

 .دول المتوسط بأحسن االمتيازات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي

فاتضح أن فرنسا حققت قسطا كبيرا من أهدافها، السيما الوضع الذي كانت تريد فرضه على 

ي والمتوسطي من تقوية التضامن اإلنجليزي الفرنسي، اقتصاد المغرب، كما تمكنت على المستوى الدول

 .وتأكيد الوصاية الدولية واالستغالل األجنبي للمجال المتوسطي

 

IV-  الضفة الجنوبية للمتوسطالمعرفة العلمية والعمل االستعماري في: 

 

بعد أن قوضت دول المتوسط القوة العثمانية وجالئها عن بالد الجزائر وفرض وجودها في الضفة 

لجنوبية للمتوسط، انتقلت إلى الهجوم العسكري، الذي استلزمها بعد تجاربها في المستعمرات األخرى، ا

إلى اعتماد أساليب جديدة يمكن من خاللها السيطرة بشكل نهائي على المجال المتوسطي بعد أن نجحت 

 .دبلوماسيا في ذلك
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مشروعها االستعماري في  فحاولت دول المتوسط بزعامة فرنسا؛ التي كانت ترغب في تحقيق

شمال إفريقيا، عبر تأسيس إمبراطورية استعمارية فرنسية بهذا المجال؛ البحث عن بدائل جديدة تعفيها من 

تكرار األخطاء التي ارتكبت بكل من الجزائر وتونس، فارتأت استغالل المعرفة العلمية من أجل السيطرة 

سط في ذلك وجندت أطرا مهمة للمرحلة المقبلة، على دول جنوب المتوسط، فأبدعت مجمل دول المتو

، من أجل تحضير المغرب للخضوع إلى 7818حيث سيتم تأسيس البعثة العلمية في مدينة طنجة سنة 

 .فرنسا

 : ونظام المعرفة في خدمة االستعمار التجربة االستعمارية الفرنسية بالمجال المتوسطي -0

 

وتونس، في إرغام السلطات االستعمارية  أسهمت التجربة الفرنسية بكل من الجزائر

واألساليب التي اعتمدتها في التدخل بكل من الجزائر  ،المتعلقة بالطرق الفرنسية على مراجعة أوراقها

واتضح لها جيدا بأن اآلليات التي اعتمدتها كلفتها كثيرا من الخسائر في األموال واألرواح، مما . وتونس

غرب باستعمال المعرفة العلمية كأسلوب للغزو والتحضير لمرحلة التدخل أجبرها على تهييئ تدخلها بالم

فبادر الكوليج دو فرانس بباريس إلى إعطاء انطالقة لمشروع تأسيس البعثة العلمية بطنجة، . العسكري

ما تبقى من الضفة الجنوبية للمتوسط التي ستتحمل مسؤولية جمع المعلومات التي ستفيد ال محالة في غزو 

 .أن سيطرت على كل من الجزائر وتونسبعد 

ازداد االنشغال األوربي بالمغرب بعد انهزامه في معركة إيسلي أمام القوات الفرنسية،  لقد

فبدأ المشروع الفرنسي يرتسم من الجزائر، حيث أبدت فرنسا . وفي حرب تطوان أمام القوات اإلسبانية

بناء على التجربة والماضي االستعماريين اللذين استعدادها إلعالن الحرب االستعمارية على المغرب، 

 . مرت بهما بكل من الجزائر وتونس

اتضحت المعالم األولى لهذا االستعداد في االستعانة بالمعرفة لضمان النصر، وذلك ما أكده 

على فرنسا أن تبادر إلى التعرف على ساحة المعركة حيث :" بلغته G. THOMASSYطوماسي 

اد مجدا كلما كانت أقل دموية، وانتصارات تزداد رسوخا كلما نيلت بأسلحة أكثر تنتظرها مصائر تزد

والعلم هو أحد هذه األسلحة، وأول سالح يجب توظيفه، ألنه هو الذي سيعمل على تعبيد الطريق ... سلمية

 (.جرمان عياش، دراسات في تاريخ المغرب".)التي يتعين الزحف عليها

 

 :التحوالت السياسية والفكرية -9

 

مثلت القضية المغربية القاسم المشترك لألوساط االقتصادية والسياسية واألوساط العلمية، 

بالرغم من أنها لم تحقق إجماعها عليها، بل ساهمت في إثارة مجموعة من الخالفات والصراعات داخل 

 . األوساط االستعمارية الفرنسية على وجه الخصوص

إلى فتح جبهتين من الصراع والتنافس لكسب أكبر  فأدى إثارة القضية المغربية من جديد

جبهة فرنسية ميتربولية وجبهة فرنسية جزائرية، فاتخذ : حصة في القضية المطروحة على طاولة النقاش

وكان الصراع العلمي إحدى أوجه الخالف السياسي . الصراع بهذا الشكل طابعا سياسيا واقتصاديا وعلميا

 .رنسيي الجزائر والميتربولواالقتصادي الذي انبثق بين ف

كانت األجهزة العلمية الميتربولية التي تمثلها الجمعيات الجغرافية الفرنسية ولجنة إفريقيا، 

تجاه المغرب، " الوضع الراهن"واألجهزة العلمية المتواجدة بالجزائر خالل المدة التي نُهجت فيها سياسة 

ات في اتجاه إفريقيا من بينها المغرب، وقامت الثانية تعمل في إطار التكامل، حيث أوفدت عددا من البعث

بشكل موازي وبأمر من الحكومة العامة بالجزائر، وتحت اإلشراف المشترك لكل من ال مارتينيير 

Lamartinière  الوزير الفرنسي ، ونيكوال الكروا(Nicolas Lacroix ) مدير قسم الشؤون األهلية

، لكنه مع تدشين (شمال إفريقيا)ثائق عن منطقة إفريقيا الشماليةبالجزائر، في جمع رصيد هام من الو

انفجر صراع بين الطرفين، واتخذ مجموعة من األشكال االقتصادية منها " التسرب السلمي"سياسة 

والعلمية والسياسية بالدرجة األولى، صراع بين تيارين أو بتعبير أدق بين مدرستين سياسيين، تختلفان في 

 .ئهما السياسية بشأن القضية المغربيةمواقفهما وآرا
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 :حسم الصراع وتأسيس كرسي السوسيولوجيا اإلسالمية -3

 

لقد تحكمت في عملية حسم الصراع النهائي جملة من القواعد، كان مؤسس البعثة العلمية ألفريد 

 .على إدراك تام بها" مدرسة الجزائر"، ومدبر سقوط Alfred Lechatelierلوشاتوليي 

. ، وبقي بها لمدة عشر سنوات7991ه العلمية كضابط للشؤون األهلية في الجزائر سنة بدأ حيات

وقام بمجموعة من األسفار إلى . 7991سنة    FLATERS) (شارك في البعثة العلمية التي قام بها فالتير

ي زار وعلى إثر الزيارة التي قادته إلى المغرب والت. كل من مصر وتركيا وإفريقيا الغربية والمغرب

خاللها كل من طنجة ومراكش وفاس وتطوان وسال ثم وزان فالصويرة، قام بإنجاز بحث من مائة 

برنامج عمل سياسي واقتصادي أرفع منزلة " وخمسة وثمانين صفحة، قدمه للحكومة الفرنسية على شكل 

 تحضيرا الحتالل 7991إلى الوجود سنة ( POLIGNAC)من ذلك الذي أخرجته حكومة بولينياك

وأهمية هذا العمل الذي أنجزه لوشاتوليي لم تكن مقتصرة على المعلومات والمعطيات الواردة ". الجزائر

 .فيه، ولكن لكونه مثل مرجعية أساسية للسياسة الفرنسية بالمغرب

هكذا إذن حسم الصراع في النهاية، وأعلن عن اقتراح صريح يدعو إلى تأسيس كرسي بكوليج 

، واقترح "السوسيولوجيا اإلفريقية اإلسالمية"تحت اسم  7817سنة   Collège de Franceدوفرانس 

إلى أن يؤسس إلى جانبه مكتب مركزي للدراسات اإلسالمية يكون تابعا للكرسي المذكور، بتمويل من 

أُدخلت مجموعة من التعديالت على المشروع  7810وفي بداية . المصالح المعنية داخل الحكومة الفرنسية

وبتدخل من كل من أتيان أوجين . ر حملة واسعة ضد إحداث ذلك الكرسي لفائدة لوشاتولييالذي أثا

ورفوال تم التغلب على مشكل التمويل، إال أن تدخل كل من لويس ليارد، رئيس جامعة باريس، ولوي 

، 7810باييت مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العمومي عرقل تقدم المشروع، فتم تأجيله إلى خريف 

بدعوى أن لوشاتوليي لم يكن يتوفر على شهادة جامعية تسمح له بذلك وتؤهله للقيام بالمهمة على أحسن 

 .وجه

لقد انتهى األمر في آخر المطاف إلى وفرة األموال الالزمة لتحقيق مشروع لوشاتوليي بالتزام 

االسم الذي أعطي للكرسي  من الحكومات االستعمارية بكل من الجزائر وتونس وإفريقيا الغربية، فعدل

إلى صيغة اتفق بشأنها مع كل من رفوال وإيتيان، ثم أن وقعه " السوسيولوجيا والسياسة اإلسالمية"من 

لقد تم إحداث هذا الكرسي لخلق ". السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا اإلسالمية:" أقل إثارة وأكثر علمية 

بذلك سوى خطوة أولى من برنامجه ألن طموحاته في الشؤون اإلسالمية، ولم يكن " هيئة المنظرين"

 .كانت أبعد من ذلك

 : تأسيس البعثة العلمية -1

 

أسفرت كل التطورات التي شهدتها الحركة االستعمارية التي كانت تستهدف شمال إفريقيا، 

 Celestin)عن ميالد البعثة العلمية للمغرب بقرار صادر عن الحاكم العام بالجزائر سلستان جونار 

Jounnard) وكانت هذه البعثة تابعة من الناحية اإلدارية لكرسي السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا بكوليج ،

دوفرانس الذي يشرف عليه ألفريد لوشاتوليي، لكن صدور قرار التأسيس لم يضع حدا للمشاكل التي 

تربول وفرنسيي أثيرت وصاحبت إنشاء الكرسي، كما أنه لم يضع حدا للخالف المحتدم بين فرنسيي المي

 .الجزائر، وإنما مثل مناسبة أخرى لتعميقه بحدة كبيرة

 

. أمام هذا الوضع اضطر لوشاتوليي إلى إيجاد باحث وإداري ليدخل التأسيس حيز التنفيذ

وقد . ، وقع االختيار على جورج سالمون(Gaston Maspero)وبناء على اقتراح كاستون ماسبيرو 

رات علمية وسياسية، إذ كان سالمون حاصال على شهادة معهد اآلثار تحكمت في هذا االختيار اعتبا

بمصر، وكان من الشخصيات المعترف بها في األوساط الفرنسية من حيث الكفاءة العلمية، وعالوة على 
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ذلك، فإنه يجيد اللغة العربية، أما بخصوص االعتبارات السياسية فهو ال ينتمي إلى معسكر من 

 .ن وال يحمل معه أية مواقف سياسية مزعجةالمعسكرين المتصارعي

أثار تعيين جورج سالمون غضب مدرسة الجزائر والمستشرقين البارسيين على حد سواء، 

إذ احتجا بقوة من أجل الحصول على تعديل في المشروع، فاتهم سالمون بعدم الكفاءة ألن تخصصه، لم 

، وأنه لم (العامية المغربية الدارجة)اللغة المحلية يكن ليؤهله لإللمام بمنطقة شمال إفريقيا، ثم إنه يجهل

يخضع ألي امتحان في الموضوع للتأكد من كفاءته وخبرته، باإلضافة إلى خطورة الوظيف الذي عين 

 .إليه، على شخصه ألنه كان يهوديا

لم يَِخْف وزن معارضة مدرسة الجزائر ضد سالمون إال بعد صدور الجزء األول من 

لكن بصدور الجزء الثاني منها بدأت . 7818في ماي ( (Archives marocainesربية المستندات المغ

تخبو تدريجيا، ليس فقط ضد سالمون وإنما (Edmond Doutté)المعارضة التي قادها إدموند دوتي 

وقد كان السبب الرئيسي في نشوب تلك المعارضة هو الخوف من معاودة . أيضا ضد لوشاتوليي نفسه

. نسية بالنسبة لمدرسة الجزائر، وأن يَُصادََر منها المغرب كما صودرت تونس قبل ذلكالتجربة التو

رفضت المفوضية الفرنسية  7818وبالفعل فإن تلك التخوفات كانت في محلها، إذ أنه انطالقا من يونيو 

ثر هو وما كان يبعث عن القلق أك. منح التصريح لبعض فرنسيي الجزائر للقيام ببعض األبحاث بالمغرب

أن الحاكم العام للجزائر استقطب بدوره إلى الطرف الفرنسي، كما أن المبالغ المالية المخصصة للبعثات 

 .على طول الحدود المغربية الجزائرية أصبحت ناذرة

 

 :ظيفة البعثة العلميةو -5

دت وظيفة البعثة العلمية في دراسة المجتمع المغربي ومختلف مؤسساته الدينية  ُحدِّ

ويمنكها أن تنكب على كل القضايا األخرى التي تكتسي طابعا علميا مثل . دية واالجتماعيةواالقتصا

. التاريخ واألركيولوجيا واللسانيات وما دونها من العلوم واآلداب التي كانت محط اهتمام إدارة االستعمار

 Les")المغربيةالوثائق "وتقرر أن تنشر أعمال البعثة وأعمال مساعديها في منشور خاص أطلق عليه 

archives Marocaines )بالنسبة للبحوث القصيرة والدراسات المنفصلة. 

 (0209-0211) الحصيلة المعرفية للبعثة العلمية -6

وشروعها في العمل  7818إن تقييم الحصيلة التي أنجزتها البعثة العلمية بين تاريخ تأسيسها سنة 

ى المغرب وإقحامه جملة وتفصيال في دائرة تاريخ فرض الحماية الفرنسية عل 7870بالميدان، و

ونعني بهما . سيطرتها، يمر وبالضرورة عبر المنشورين اللذين أشرفت البعثة العلمية على إصدارهما

 .الوثائق المغربية ومجلة العالم اإلسالمي

 ، مهما تُرجمت خاللها مجموعة7879و 7818لقد كان عمل البعثة العلمية في المدة المتراوحة بين 

من األعمال إلى اللغة العربية، ككتاب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ألحمد بن خالد 

ألحمد الونشريسي، ترجمة وتحليل إميا عمار " المعيار"، ثم كتاب (7811ترجمة فومي سنة )الناصري

(E. Amar)نُشر في الجزء الثاني عشر والثالث عشر من الوثائق المغربية ،. 

البعثة العلمية في فك الغموض الذي يكتنف المجاالت التي كانت السلطات لقد ساهم نشاط 

االستعمارية ترغب باقتحامها في الضفة الجنوبية للمتوسط بشكل عام، والمغرب بشكل خاص فأسست 

 .البعثة العلمية أرضية مهمة للعمل العسكري الذي ستراهن عليه فرنسا إبان دخولها للمغرب

عها االستعماري منذ أواخر القرن التاسع عشر باقتطاع جيوب الجنوب فسارعت إلى تنفيذ مشرو

، لتتوجه بعد 7819والدارالبيضاء والشاوية سنة  7811الشرقي المغربي، ثم بعد ذلك كل من وجدة سنة 

ذلك إلى مدينة فاس التي كانت تعيش فوضى عارمة بسبب تجاوزات الكالوي اتجاه قبائل أحواز فاس 

بمدينة فاس والتي على إثرها  7877بني مطير وبني مكيلد التي ساهمت في أحداث  خصوصا منها قبائل

لفك الحصار على  7877وجهت السلطات االستعمارية الفرنسية حملة بقيادة الجنرال موانيي في ماي 

السلطان المولى عبدالحفيظ وإقحامه في دوامة المفاوضات الخاصة بوضع المغرب تحت الحماية 

 .الفرنسية
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V-    جنوبهاتجاه شمالية للمتوسط دول الضفة اللساليب العمل العسكري االستعماري أ: 

 :حيثيات انطالق العمل االستعماري بجنوب البحر المتوسط الغربي وظروفه  -0

 

بعدما تجاوزت فرنسا كل القوانين الدولية المسطرة والمعترف بها، عبر مبادرتها إلى اقتطاع  

طي في ضفته الجنوبية اعتمادا على مبررات واهية، انتفضت قبائل دول جنوب أجزاء من المجال المتوس

 . المتوسط وأدانت التدخل الفرنسي السافر في البالد وثارت عليه

دود الفعل هذه في البحث عن قيادة سياسية جديدة قادرة على وضع حد لمثل هذه رفأسهمت 

لمدعومة بفتوى أصدرها علماء مراكش، وعززها التجاوزات فكانت بيعة المغاربة للمولى عبد الحفيظ ا

م، لكن 7819يناير  8القواد الكبار، وعلماء فاس وأهلها الذين تأكدت بواسطتهم  شرعيته في حكم البالد 

سرعان ما تعرضت جهوده للعراقيل نفسها التي صادفت أخاه، فاضطر تحت الضغوط األوروبية إلى 

م وعلى إثر ذلك 7818يناير  5ممثلة بطنجة  سلطانا شرعيا في قبول شروطها فاعترفت به جميع الدول ال

إلى سفارة فاس لالتفاق على صيغة التعاون بين " رينيو"فتح معها باب المفاوضات، وفي هذا اإلطار جاء 

م ، لكنها باءت بالفشل ألن المولى عبد الحفيظ ظل 7818مارس  05البلدين، واستمرت المحادثات إلى 

وات الفرنسية عن المدن والمناطق المحتلة قبل أي تعاون بينهما، في حين ظلت فرنسا متشبثا بجالء الق

 :تربط الجالء بشروط منها

 .أداء التعويضات الحربية -

 .توفير األمن -

 . إيقاف أعمال المقاومة بالصحراء -

 ،اتة المفاوضلثم ذهبت سفارة مغربية إلى باريس بطلب من فرنسا يترأسها المقري وذلك لمواص

م وفرضت عليها شروطا، وأجبرت 7877إلى7818إال أن فرنسا شغلت السفارة مدة طويلة من يونيو 

اضطر السلطان إلى قبول القرض  ،وأمام الضائقة التي أصبح المغرب يعاني منها .السلطان على قبولها

فرنك ألداء  مليون 711فاقترض ما يزيد عن  ،الذي عرضته عليه فرنسا مع الشروط التي فرضتها عليه

 .ديون المخزن السابق وتعويضات الحرب

وأجبرته كذلك على التخلي عما تبقى من مداخل الجمارك، وعن األمالك المخزنية الموجودة 

أخاه المولى عبد العزيز  عانىالضائقة المالية التي نفس فأصبح المخزن الحفيظي يعيش . بجوار الموانئ

تسريح ب القاضيةودفعه إلى التساهل معها وإلى قبول شروطها، عزله، مما جعله في قبضة فرنسا   قبل

واقتصر في ذلك على االستعانة بالبعثة  ،جميع المدربين األتراك الذين استقدمهم لتدريب الجيش المغربي

كلما اقتضت الضرورة لذلك، حيث تشير المصادر التاريخية لذلك خصوصا عندما  العسكرية الفرنسية

حيث قامت  بإصدار  يه أثناء ذلكخل علبومن الواضح أن فرنسا لم ت .لفك الحصار عليه هامستغيثا ب هاتباك

القنيطرة ثم فالرباط إلى أوامرها إلى الجنرال موانيه بإعداد فرقة سريعة الحركة للسير من الدار البيضاء 

 في نفس الوقت إلى أخرىأوامر صدرت تتجه صوب الشرق لكي تصل إلى فاس عن طريق مكناس، و

وكانت القبائل التي  .دة على  الحدود المغربية الشرقيةالقوات الفرنسية في الجزائر لتعزيز الكتائب الموجو

اختارت المولى الزين في مكناس قد أصدرت عدة بالغات أعلنت فيها استعدادها للعودة إلى الهدوء 

ك بل كان للم تلتفت إلى ذ لكن فرنسا ،بمجرد تخلي المولى عبد الحفيظ و القائد الجالوي عن سلطتهما

، ومن ثم دخلوا إلى 7877ماي  07هدفها األول هو أن تصل بقواتها إلى مدينة فاس، هذا ما تحقق لها في 

 .المولى عبد الحفيظ أخاه المولى الزين األمان منحو 7877يونيو 1مكناس في 

لها بأن  ضحتافعندما  أما ألمانيا ،سبانيا هذه الظروف لتحتل العرائش والقصر الكبيرإاستغلت  

الدولتين تخترقان قرارات مؤتمر الجزيرة الذي يعترف باستقالل المغرب، أرسلت بارجة حربية إلى 

أزمة دولية بين ألمانيا وفرنسا في المجال المتوسطي كادت على إثرها م نشبت 7877أكادير في يوليوز 

م التي التزمت 7877نونبر  8برلين في  روبية، إال أنها انتهت باتفاقيةوأن تؤدي إلى اندالع حرب أ

 .بموجبها ألمانيا بعدم مضايقة فرنسا في المغرب، مقابل تخلي فرنسا على جزء من الكونغو أللمانيا
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فوصلت بتاريخ  . هكذا رفع هذا االتفاق آخر عقبة كانت تمنع فرنسا من فرض حمايتها على المغرب

ء المفاوضات إلى فاس، لفرض معاهدة الحماية على السفارة الفرنسية المكلفة بإجرا 7870مارس 08

وبعد ستة أيام من المفاوضات أظهر السلطان خاللها تشددا وهدد بالتنازل . السلطان المولى عبد الحفيظ

 91في على المغرب الحماية  فرضرينو تمكن بمساعدة قدور بن غبريط من أوجين عن العرش، إال أن 

 .هـ 7991لثاني ربيع ا 77الموافق لـم 7870مارس 

مناطق االحتالل اإلسباني  7870نونبر 71حددت المعاهدة الفرنسية اإلسبانية الموقعة بمدريد في 

 .بينما أصبحت طنجة منطقة دولية

وبناء على اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جاللته الشريفة بتأسيس حكم منظم في 

إدخال اإلصالحات  الذي من شأنه أن يساعد على ،العامالمغرب قائم على السكينة الداخلية واألمن 

 :قت الحكومتان على المواد التاليةقتصادي للبالد اتفوضمان النمو اال

اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية مع جاللة السلطان على إنشاء نظام جديد في  :المادة األولى-

االقتصادية و المالية والعسكرية التي ترى المغرب يسمح باإلصالحات اإلدارية والقضائية و التربوية و 

الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها إلى المغرب، وهذا النظام سيحترم األنظمة الفرنسية ويحافظ على مقام 

السلطان و مكانته المعتادة، وتطبيق الدين اإلسالمي وسجون المؤسسات اإلسالمية خصوصا مؤسسات 

على أساس إصالحي، كما أن حكومة الجمهورية " خزن شريفيم"األحباس كما أنه سيتضمن تنظيم 

الفرنسية ستتفاوض مع الحكومة اإلسبانية فيما يتعلق بمصالحها المستمدة من موقعها الجغرافي وممتلكاتها 

المتاخمة على الشاطئ المغربي كما أن مدينة طنجة ستحتفظ بطابعها المتميز المعترف لها به و الذي 

 .ديسيحدد نظامها البل

يقبل جاللة السلطان منذ اآلن أن تشرع الحكومة الفرنسية بعد إعالن المخزن مسبقا : المادة الثانية-

في اإلصالحات العسكرية التي تراها ضرورية الستتباب األمن وتأميم المعامالت التجارية في األراضي 

شرطة برا وضمن المياه المغربية كما أنه يقبل أن تمارس الحكومة الفرنسية كل إشراف تقوم به ال

 .اإلقليمية المغربية

تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية أن تبذل لجاللته الشريفة تأييدا دائما  ضد جميع : المادة الثالثة- 

األخطار التي قد تهدد شخصه أو عرشه أو تقلق راحة وواليته وسيمنح  وريث العرش وخلفاؤه من بعد 

 .التأييد ذاته

سيصدر جاللته الشريفة القرارات باإلجراءات التي يتطلبها النظام أو من السلطات  :المادة الرابعة-

التي قد ينيبها عنه طبقا  القتراح الحكومة الفرنسية و ستراعي نفس الطريقة في مسألة القوانين الجديدة 

 .وفي تعديل القوانين المعمول بها

سلطان بواسطة مندوب مقيم عام مخول ستمثل الحكومة الفرنسية عند جاللة ال :المادة الخامسة-

جميع سلطات الحكومة الفرنسية في المغرب حيث سيسهر على تنفيذ هذا االتفاق الحالي وسيكون المندوب 

المقيم العام الوسيط الوحيد بين السلطان و الممثلين الدبلوماسيين األجانب وبينهم وبين الحكومة المغربية 

لف على األخص بجميع الشؤون المتعلقة باألجانب في المملكة الشريفة في العالقات التي لهم معها، وسيك

 .وسيخول باسم الحكومة الفرنسية سلطة المصادقة ونشر القرارات الصادرة عن جاللته الشريفة

سيتكلف ممثلوا فرنسا الدبلوماسيون و القنصليون بتمثيل الرعايا المغربيين  :المادة السادسة -

رج، ويتعهد جاللة السلطان أن ال يوقع أي اتفاق ذي صبغة دولية دون موافقة وخدمة مصالحهم في الخا

 .مسبقة من الحكومة الفرنسية

تحتفظ حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جاللته الشريفة لنفسها بحق تحديد،  :المادة السابعة -

ت مداخل المملكة بانتظام باتفاق متبادل على أسس تنظيم مالي بضمان التزامات الخزينة الشريفة وجبايا

 .مع رعايا الحقوق المخولة لحاملي سندات الديون المغربية العمومية

يصرح جاللته الشريفة أنه سيمنح في المستقبل أن يعقد مباشرة أو مداورة أي  :المادة الثامنة -

 .سيةفرض عام أو خاص أو أن يمنح بأي شكل من األشكال أي امتياز دون ترخيص من الحكومة الفرن
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سيقدم هذا اإلتفاق الحالي إلى حكومة الجمهورية  الفرنسية للمصادقة عليه  :المادة التاسعة-

وستسلم وثيقة المصادقة المذكورة إلى جاللة السلطان بدون تأخير وإقرار لما جاء أعاله ، حرر الموقعان 

 .اإلتفاق الحالي ووقعه بختميهما

ل التي كانت ترغب فيها، خاصة وأن صياغتها كانت لقد أعطت هذه المعاهدة لفرنسا حرية العم

غير محدودة وبشكل يسمح بمرونة التفسير، لقد احتفظت فرنسا لنفسها بحقها في التفاهم مع اسبانيا في 

شأن شمال المغرب، وكذا حقها في أن تقول كلمتها في مستقبل طنجة وأن تعمل بحرية في بقية األقاليم 

 . المغربية

ومر من محطات  ي،تدريجشكل با تبقى من الضفة الجنوبية الغربية للمتوسط مقد تم احتالل ل

ابتدأت بالجهة الجنوبية الشرقية على الحدود المغربية الجزائرية، ليليها بعد ذلك ما تبقى من  مختلفة،

 فما المقصود بالحماية؟ . التراب المغربي بعد فرض الحماية عليه وإلحاقه بالمستعمرات الفرنسية

 

 .يف الحمايةتعر -9

دراسة في القانون : محاوالت في الحمايات"في كتابه  Frantz Despagnetيقول ديسبانيي 

الحماية هي رابطة :  Essai sur les Protectorats : Etude de droit international" الدولي

قوم بها الدولة تعاقد بين دولتين تلتزم من خاللها الدولة الحامية في اإلشراف على اإلصالحات التي ست

، في حين "د المحميلشريطة أن ال تتدخل الدولة الحامية في الشؤون الداخلية والخارجية للب ،المحمية

تستعمله اإلمبريالية االستعمارية لفرض حكمها الغاشم على " اختراع شيطاني"يعرفها الوزاني بأنها 

االستيالء على أراضيها واإلنفراد الشعوب المستضعفة التي تستعبدها سياسيا وعسكري الستغاللها و

بخيراتها، وبعبارة أخرى فإن الحماية ليست سوى صيغة تستخدم إلخفاء الحقيقة عن الشعب المقهور وعن 

مبريالية، كما أنها ليست سوى حيلة إالعالم الخارجي، فيما يتعلق بالمناورة االستعمارية التي تقوم بها دولة 

الحماية . لكي يصدقها شعب يوجد بلده وثرواته محط األطماع ،ة مزينةلتقديم الكره االستعماري في صور

تلك هي الحقيقة المفضوحة . ليست إذن سوى تغطية وتزوير ونفاق وإساءة مقنعة وجوبا أو ألغراض

والتي ال مرية فيها والمعبر عنه بكل نزاهة وصدق، بدون مراوغة وال تمحك وال تنقيص فكري وال أراء 

 . خفية 

والحماية في . كانت تهدف إليه فرنسا بسياستها االستعمارية وفرض حمايتها على المغربهذا ما 

هي مجموعة من المصطلحات والمعاني كلها تصب في مفهوم الحماية  Protectionاللغة الفرنسية 

اقتبسها  والذي اقتبسه الفرنسيين من اإلنجليز ألن فكرة الحماية فكرة إنجليزية كمفهوم القومية العربية، وقد

داهية الحماية وواضع قواعد " ليوطي"الفرنسيون ليطبقوها في المغرب، وطورها دهاقنتهم وخاصة 

 .لعبتها، والملم بقواعد اللغة العربية منطوقا ومفهوما

-Piston -Protection Défense  :ومن معاني الحماية في اللغة الفرنسية نجد ما يلي

Security .دراية باللبس الذي تحدثه الترجمة، باعتبار أن كل ترجمة خيانة،  فقد كان الفرنسيون أصحاب

وهم بذلك يحق لهم خيانة الشعب الذي ستمارس عليه هذه الحماية بقناع اللغة التي هي أيضا سلطة، وفي 

المنعة والدفاع وحمى : نجد من مفاهيم الحماية ما يلي" لسان العرب"ى رأسها لالقواميس العربية وع

 .له في حمايته ومن معانيها الحامية وهم الجماعة الذين يحمون أنفسهمالشيء أي جع

ولكن إلى جانب الواقع، توجد نظرية رسمية وتصور نظري للحماية ال تخلو منهما كتب القانون 

الدولي العام، ذلك ألن الحماية تسربت على حين غفلة ومن الطريق الخفي، إلى حرم العلم القانوني، 

ولطخت شرفه وزيفت مبادئه وقللت من فضائله، وفي هذا الصدد كتب أحد الفرنسيين فانتهكت كرامته، 

إن الحماية ضرب من الوصاية حسب القانون الدولي، تقيم بين دولتين منظومة :" من أساتذة القانون قائال

دة، من الحقوق والواجبات المتبادلة، إذ أن دولة ضعيفة تفوض لدولة أخرى أقوى منها بعض حقوق السيا

مقابل التزام الدولة المستفيدة من التفويض أي القيام بحماية الدولة الضعيفة من األخطار التي تهدد كيانها، 

 .ومساعدتها على تطوير مؤسساتها والحفاظ على مصالحها

ويمثل هذا التعبير وجهة نظر فرنسية، ولكن ما هو إال إبهام من العقل وخليط من الحقائق المضادة 

روب الغباء، بل ويحمل عدة تناقضات بين طياته، حيث يتحدث عن بعض حقوق السيادة ونسيج من ض
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التي أصبحت كل السيادة، وأي حقوق تتحدث عنها فرنسا ففي وقت كان فيه المستوطنون الفرنسيون 

وأي واجب . معنىمواطنون من الدرجة األولى، بينما المغاربة مجرد أهالي بما يحمله المصطلح من 

ه فرنسا نحو المغرب، وأي عقد بين القوي والضعيف وهو مبني على السيطرة والقوة، إن التزمت ب

وهو جملة من أشكال االستعباد واالستغالل بشتى . الفرنسيين استعملوا هذا العقد الستنزاف خيرات البالد

طي حيث أنواعه، ألن هذا العقد ليس مؤقت بل نهائي وهو ما سيتضح من خالل خطاب المقيم العام ليو

بأن ليس هناك من بلد أخر غير المغرب يصلح له نظام الحماية، وأن هذا النظام ليس بمؤقت ولكنه : "قال

 ". نهائي

إن : وقد أكد هذا القول في سياق شرحه الخطاب للسلطان الذي تلقاه من الحكومة الفرنسية حيث قال

تصار ليس في الوصاية صفة نهائية، وباخمبدأ نظام الحماية مع ما يترتب عنه من عواقب، يستمر جاريا ب

، بالنسبة للدولة التي تمارسها سوى االمتيازات والمزايا والتمتع بالسلطة، في االستعمارية، أي الحماية

حين أنها ال تتضمن بالنسبة للمستضعف اليتيم المشغل، والمحكوم عليه بالبقاء تحت أبد الدهر سوى 

تحريم، إن هذا النظام الذي تقره دولة غاشمة لتفرضه على شعب تجريده من حقوقه ومسه بالحرمان وال

 .من ضحاياها، لنظام أكثر بطالنا وأشد نفاقا وإجراما

بهذا الشكل انكشف الوجه الحقيقي للحماية الفرنسية، والتي تعتبر خيانة وحيلة استعملتها فرنسا  

رعان ما تحول إلى استعمار واستغالل الحتالل األراضي المغربية رافعة شعار التهدئة واإلصالح، لكن س

حقيقيين، بعد عمليات تحضيرية سابقة استغرقت وقتا طويال، سياسيا ودبلوماسيا، والتي أعطت أكلها 

 .م7870مارس  91بفرض الحماية على المغرب يوم 

 

 .فرض الوصاية الفرنسية على المغربمالبسات  -9
بعد أربع سنوات من الحكم من بيعته عام  سلطان المغربلم يجد المؤرخون ما يصفون به وضعية 

ن إلى والمساند تحولو ظروفيث تبدلت الم، بح7870م، إلى غاية توقيع صك الحماية عام 7819

، تعبيرا يوضح الوضعية الحرجة التي وجد السلطان نفسه فيها وقد عارضه أقرب المقربين وهم مناوئين

السلطان إبان هذه الظروف التي فرضها عليه قد أصبح ل .عالم ومؤلفسلطان العلماء الذين ينتمي إليهم ك

أصبح  بحيث. بين نيران مطرقة المد االستعماري وسندان الفتن واالضطرابات الداخليةالواقع الجديد 

ال يفكر إال في التنازل على العرش،  باتف .المضطربة نتيجة الضغوطات النفسيةبصاحب األحوال  نعتيُ 

 .الحماية فرضوهو الجو الذي ساد قبل 

عضوا من بينهم  ةأحد عشرتتكون من أن وصلت بعثة فرنسية  ذمنذلك وقد تم التمهيد ل     

انطلقت ف. رينوالسفير أوجين م بقيادة 7870مارس  08دبلوماسيين وعسكريين وماليين إلى فاس 

فرنسا شتى م، واستعملت 7870مارس 01المفاوضات بين البعثة الفرنسية والمولى عبدالحفيظ رسميا يوم 

فكانت فرنسا تلجأ إلى أسلوب الترغيب واإلغراء أحيانا،  .معاهدةالعلى توقيع األساليب إلقناع السلطان 

عبد الحفيظ كان مترددا حتى أنه هدد بالتنازل على العرش، سلطان وأسلوب التهديد أحيانا أخرى، إال أن ال

إنني أفضل االستقالة بدل : "على لسان السلطانجاء  أنه ،وقد صرح رينو الذي كان يترأس البعثة الفرنسية

شاءت لكن ".  ى المغربيجعلني في نظر التاريخ مسؤوال عن إدخال فرنسا إلال الخضوع لفرنسا مما 

 .م7870مارس  91الموافق ل ه 7991ربيع الثاني  07يوم  األحوال أن كللت المفاوضات بفرض الحماية

عبد الحفيظ بناء على الخطة التي وضعتها فرنسا ونفذتها هكذا فرضت معاهدة الحماية على المولى 

بدقة، والتي فرضتها الضغوط العسكرية والسياسية والمؤامرات الخارجية والمصالح االستعمارية 

لمشاريعها داخل المغرب، قررت التخلص  نلفرنسا مقاومة السلطااتضح بمجرد ما و. المتعددة األطراف

 .، وتعيين المولى يوسف بدال عنهبداية المفاوضاتنازل على العرش منذ منه، بعدما أبدى رغبته في الت

ومنذ أن انتشر خبر توقيع معاهدة الحماية، اندلعت االحتجاجات في كل جهة خاصة في      

العاصمة فاس، حيث انطلقت شرارة الثورة من وسط الثكنة العسكرية، والتي أشعل فتيلها الجنود المغاربة 

لون تحت إمرة الضباط الفرنسيين، احتجاجا على قوانين الجندية الجديدة التي أحدثها الذين كانوا يعم

 .الفرنسيون بعد توقيع الحماية
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V- أساليب التغلغل الفرنسي في الضفة الجنوبية للمتوسط المغرب نموذجا: 

 :مقدمة

بعد و، 7870مارس 91توصلت فرنسا بعد فرض نظام حمايتها على المغرب بموجب معاهدة فاس 

 أنها لن تستطيع فرض سلطتها على المغاربة إال إلى ه،مع الدول األوربية الطامعة فيتسويات دبلوماسية 

أبريل  09لهذا الغرض اختارت لهذه المهمة رجال عسكريا هو الجنرال ليوطي بتاريخ  .بقوة السالح

 .لتجربته االستعمارية بالهند الصينية ومدغشقر وبالجزائر  7870

ولتبرير استعمال القوة وشرعنة وتسهيل التدخل، تم الغزو باسم السلطان تحت دريعة تعزيز 

ففي مغرب . شريفة، إال أن وسائل التدخل اختلفت حسب الظروف المحليةسلطته على كامل اإليالة ال

السهول، هيئ التوغل العسكري بحركة واسعة سياسية واقتصادية، مبنية على تطوير االختالط، 

وذلك لخلق ظروف تساعد على معرفة دقيقة للمنطقة   والمعامالت التجارية مع الساكنة الخاضعة حديثا،

اإلمكانيات العسكرية، والقواد الكبار الذين أزيحوا من مناصبهم بفعل المنافسة الحادة والثورات المحلية و

من هنا بدأت عملية تقسيم وتفكيك الساكنة الجبلية التي كانت بالفعل مهمة، تحًمل . بينهم وبين خصومهم

عض األنصار مسؤوليتها ضباط االستعالمات الذين حاولوا التوغل في المناطق المتأججة قصد استقطاب ب

 .والمتعاونين والتحضير للعمل العسكري

السياسة وهذه اإلجراءات لم تعط نتائج مهمة، رغم أنها في بعض المناطق كانت هذه إال أن 

لكن هذه السياسة ستتعرض للفشل في مجموعة من المناطق . كافية لجلب خضوع نسبة مهمة من المغاربة

 .سطالمغربية خاصة في الجنوب وباألطلس المتو

 

 

 :استغالل سلطات المخزن وشرعنة االحتالل وتسهيل عملية التغلغل -0

 

اعتبرت سلطات االحتالل الفرنسي نفسها مساعدة للمخزن المغربي إلخضاع المناطق التي 

، ففي هذا الشأن قال روم "بالد السيبة" كانت تعتبرها رافضة للسلطة المركزية والتي كان يطلق عليها

ء البالد تعيش في حالة ثورة وكان من الواجب إخضاع هذه البقاع للسلطة كانت بعض أجزا: "الندو

إذن فقوات " جميع أنحاء المغرب" بالد المخزن"المركزية، وهذا بدوره يعني أنه البد من أن تشمل 

االحتالل كانت ترمي إلى استعادة السلطة الشريفة على البالد المتمردة بذريعة تالشي السلطة المركزية 

 .ية وعجزها عن توحيد البالدالمغرب

أبريل من  09وتعيين الجنرال ليوطي في  7870مارس  91بعد توقيع معاهدة الحماية في ف

نفس السنة مقيما عاما بالمغرب سيشرع في تنفيذ خطته الرامية إلى إشراك المخزن في عمليات التهدئة 

ع الشعب اخضإهما إال بمواصلة يستطيعان تنفيذ مشروعاتال ليوطي وجهازه اإلداري "االستعمارية 

 .بناء على وثيقة الحمايةللسلطة الشريفة 

وبسبب هذا التقارب الحاصل بين سلطات المخزن وقوات االحتالل وجه السلطان موالي 

بعثة إلى تافياللت إلعطاء التعليمات والتوجيهات الضرورية للخليفة على  7871يوسف في شهر شتنبر 

ل عن كل حركة مناوئة للسلطات الفرنسية، ودعا وفة منذ هذا التاريخ عن العدأعلن الخليف. هذه المنطقة

 78وقام الخليفة موالي المهدي مع مائة من أعيان تافياللت يوم . السكان إلى احترام توجيهات السلطان

توجيه القوات  حبزيارة السلطات االستعمارية المقيمة آنذاك في بوذنيب وطلبوا بالحا 7871أبريل 

رنسية إلى تافياللت لتهدئتها، كما قام الخليفة بتقديم نفس الطلب خالل سفره إلى الرباط في أكتوبر الف

7871. 

 اعتماد سياسة الحماية كأسلوب من أساليب التغلغل االستعماري -9

 

ال توجه .. إنها حماية وليست حكما مباشرا: "لقد لخص ليوطي سياسة الحماية في الوصف التالي

التقاليد ال تحاول تغيير أية عادة، وفق بين الطبقة الحاكمة وبين مصالحنا، سر في  إساءة إلى أي من
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، ليوطي "استعمار مقنع"مكنت هذه السياسة االستعمارية التي تعتبر بمثابة ". حكمك مع المخزن ال ضده

 .7805من تحقيق أهدافه المنشودة، في عدة مناطق إلى غاية 

كان في المغرب يطلبون الحماية وهذا ما صرح به وزير وكانت سلطات الحماية تدعي أن الس

وحتى نحافظ بشكل أفضل على هؤالء : "... أمام الجمعية قائال 7809يونيو  09الحربية الفرنسية يوم 

السكان الذين ال يطلبون سوى حمايتنا، نقوم ببعض العمليات البسيطة، ولكنها مهمة من الوجهة التكتيكية 

فالوزير بانلوفي ". رتفعات التي نقوم باحتاللها تصلح ألن تكون معقال لعمل دفاعيالعسكرية ألن هذه الم

Painlevé يتحدث هنا عن جبال األطلس وتافياللت آخر معاقل المقاومة المغربية. 

 

 :استغالل نفوذ الزوايا واستمالة شيوخها لنصرة ومساندة التوسع االستعماري -3

 

فتمت  ،، حيث استغلت تعطشهم للمال والسلطةتمكنت فرنسا من إغراء بعض شيوخ الزوايا

استمالتهم للتعاون مع سلطات الحماية وتزويدها بالمعلومات االستراتيجية لتهيئ الحمالت العسكرية، 

وخير مثال على ذلك مساندة الوزانيين ومساعدتهم للفرنسيين في التوغل في الواحات الصحراوية منذ 

حيث قام شيخ الزاوية سيدي علي بن العربي الهواري بمساندة قوات وفي الجنوب الشرقي بفركلة . البداية

ليتالقى مع الباشا الحاج " تودغا"ورد الشيخ سيدي علي بن العربي الهواري إلى ( 7991)االحتالل العام 

 ...".التهامي والقائد حمو

اد فحسب السوسي فقد تمكن الكالوي من استمالة شيخ زاوية فركلة ومعه فريق من آيت مرغ

. لمساعدته على تشتيت مقاومة آيت عطا ليتم إخضاع منطقة نفوذهم في صاغرو وكل الجنوب الشرقي

وفعال تمت معارك عديدة بين الطرفين في المنطقة مهدت الطريق أمام االحتالل الفرنسي، وبذلك تكون 

 .سياسة القواد قد آتت أكلها في هذه الجهة

 

 

 :األعيان في عمليات الغزو االستعماريمساهمة القواد الكبار وشيوخ القبائل و -1

إن كال من المتوكي والكندافي والعبدي وكذلك الكالوي يمثلون هذا االتجاه، لدرجة أن الفرنسيين 

أخذوا يرجون فكرة المساهمة العسكرية المغربية في عملية الغزو، لكن هذه الفكرة ليست سوى نظرة 

في منظور ليوطي في هذا الشأن هو أنه حول مساندة  مستوحاة من التاريخ األوربي، وكل ما هو جديد

هؤالء القواد إلى تحالف متين فاسند لهم مهام قيادة الجيوش وتوجيهها في القتال بنهج طرق تقليدية لتنفيذ 

 .جزء من المخطط العام في البالد

 (Eugéne Guernier)وهذه األسر التي اشتهرت بتعاملها مع االستعمار وصف أوجين كيرنيي 

 ".أول بارونات اإلسالم"أفرادها بـ 

وعلى ضوء هذه الفكرة يمكن ذكر مساهمة التهامي الكالوي في إخماد مقاومة تافياللت باعتباره 

 هعادأ 7870ُعين منذ عهد عبد الحفيظ باشا على مراكش ثم أُقيل من منصبه وفي " القواد الكبار"من 

 :ي عمليات إخضاع جهات مختلفةليوطي إلى نفس المنصب وشارك القوات الفرنسية ف

 .7801حارب المجاهدين في تودغة سنة  -

 .في صفوف الجنرال دوكان 7800حارب سنة  -

 في تودغا ضد المجاهدين 7897سنة " حركاته"قاد  -

 .7851شارك في صفوف الجيش الفرنسي بمعارك جبل بادو وفي جهات أخرى عديدة، وتوفي سنة  -

الصنف المهدي الناصري إمام مسجد تنغير الذي أرسل ويمكن أن ندمج حسب السوسي ضمن هذا 

السالم على من اتبع الهدى وبعد فقد ( تينغير)الحمد هلل المهدي في : " إليه التوزونيني رسالة يقول فيها

طلع النهار، وارتفع الغبار، وفتح هللا بطلعتنا على المسلمين وأتت تزعم أنك أهل زمانك، وأنت أمام أولئك 

وواليت الكالوي والفرنسيين، ولم تبال بأمر الجهاد، وستعاني إن ظفرنا بك )...( عمل بعملك على أنك لم ت

 ".ما يسوؤك بحيث ال يخلصك أحد من أيدينا والسالم

 :سياسة بث روح التفرقة وإثارة الصراع لخلق ذريعة التدخل -5
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للسلطات إن الصراعات االجتماعية التي كانت تتم بين المجموعات السكانية كانت تتيح 

االستعمارية فرصة استغالل هذه التناقضات بفعل معرفتها العميقة بالتشكيلة االجتماعية والبنى القبلية، 

 .فسهلت هذه الوسيلة مهمة إحكام السيطرة على جهات مختلفة من البالد

وكانت السلطات االستعمارية تعمل على تعميق هذه التناقضات االجتماعية بتحريض قبائل، 

فكانت تسعى إلى مغالطة الرأي العام الفرنسي، . ها لالعتداء على غيرها لخلق ذريعة التدخلومساعدت

حيث كانت تعمل على إخفاء حقيقة ما يجري في المغرب، وقد تم التعبير عن رأي الحكومة الفرنسية إزاء 

 مراء بأن ال تزال في المغرب قبائل عديدة غير خاضعة، وينبغي أن نقول بال: " التمرد المغربي بـ

الحوادث ال تزال كثيرة الوقوع، فثمة عصابات غير منتظمة تنقض على إحدى المناطق وتختطف 

، فكأن هذه النزاعات ليست لسلطات الغزو يد ..." السكان، وتطالب بالفديات وتنهب وتضرم النيران

التي كان بانلوفي  "الخطوات الصغيرة"فهذه السياسة كانت تسمح لها باعتماد ما كان يعرض بـ  ! فيها

Paul Painlevé وزير الحربية ينصح بنهجها في عهد المقيم العام تيودور ستيك. 

وكانت سلطات الحماية بعد فرض سيطرتها اعتمادا على هذه الخطة تنصب زعماء الحرب الذين 

ة، وهذا ما يعينهم السكان لقيادة المقاومة، على رأس قبائلهم بعد استمالتهم لخدمة المصالح االستعماري

حدث بفركلة مثال مع الزعيم علي أوطرمون الذي عين قائدا على آيت مرغاد بعد استسالمه، ونفس 

 .الشيء حدث بصاغرو مع عسو أوبسالم الذي عين على رأس آيت عطا بعد أن عقد الصلح مع الفرنسيين

اطق الحيوية من لقد كان االعتماد على سياسة الحصار االقتصادي والسيطرة على الموارد والمن 

اتخذت :".... ففي هذا الشأن يقول الجنرال هوري. األساليب الفعالة المحببة لدى السلطات االستعمارية

مع )أوال محاصرة قاسية لمنع اتصال المقاومين مع الخارج : قرار استخدام أسلوبيين قويين للضغط

ثم القصف العنيف نهارا بواسطة .. .ومنع استعمال العيون التي كانوا يحاولون الوصول إليها( غيرهم

المدفعية وآلية المشاة والطيران ومواصلة القذف بدون انقطاع أثناء الليل، وعلى الطرق التي اعتاد 

 ...".المحاصرون أن يسلكوها، وعلى المخابئ التي يستخدمونها

في فسياسة الحصار هذه كانت تحرم السكان المحاصرين من كل موارد العيش داخل مخابئهم 

، والكهوف داخل الجبال الوعرة، ومما كان يزيد في تدهور أوضاعهم أنهم كانوا يعيشون مع اتالمغار

قطعان مواشيهم وبسبب الحصار كانت هذه الحيوانات تتعرض باستمرار للهالك مما يؤدي إلى عدم تحمل 

 .المحاصرين للعيش وهذه المالجئ خاصة وأنهم مجردين من كل وسائل العيش

الهجمات التي كانت تشن خصوصا في األطلس الكبير وتافياللت وصاغرو كانت  ولتبرير

االستحواذ على الثروات المعدنية والمصادر المائية واألراضي الصالحة، سعى إلى سلطات الحماية ت

وكانت تسعى إلى تحقيق االحتالل النهائي للمرتفعات الجبلية باعتبارها تشرف على السهول وتشكل حسب 

وهذا اإلخفاء المنظم للطابع الحقيقي للعمليات العسكرية يفسره الجنرال كيوم " معاقل المقاومة" زعمها

السلطات المدنية والعسكرية " سياسة جمود: "ويفسر ذلك حسب قوله ،من البرلمان والرأي العاموف بالخ

" التهدئة"ليب مختلف أسا"  Pierre Valéry وقد وصف ضابط الشؤون األهلية بيير فاليري". الفرنسية

وميز فيها بين العمل السياسي الذي يستهدف جلب تعاطف الزعماء، أو إذا تعذر ذلك إشارة بعضهم على 

البعض اآلخر، والعمل االقتصادي الذي يكتسي حسب رأيه شكلين الشكل السلطوي حيث يرافق الضغط 

أغلب األوقات يكون على  وفي .ل معه العمل العسكريءتضاي" شكل اجتذاب"العسكري تدابير الحصار و

 .العمل العسكري أن يمد يد العون للعمل السياسي

يتضح أن السياسة التي نهجتها سلطات الحماية مبنية على احترام العادات واألعراض التقليدية كما 

تم تبني التحالف مع الحكومة المغربية والسلطات إذ تم الحرص على الحفاظ على هيبة السلطان 

التنسيق بين العمل الديبلوماسي والعسكري كان ضروريا ألن السكان استماتوا في الدفاع والمخزن، لكن 

 .عن بلدهم وحريتهم ورفضوا الخضوع آلية سلطة أجنبية

ال  افإنهجال المتوسطي، مهما كانت أنواع األساليب الديبلوماسية التي استعملتها فرنسا في  الم

الجزء الغربي الجنوبي من المجال امل الحاسم في إخضاع يمكن أن تخفي رغم مساهمتها الفعالة، الع

يجب استعمال قوة السالح " في قوله De Segonzac، وهذا ما عبر عنه الماركيز دوسيكنزاك المتوسطي

 ".من أجل إخضاع المغرب، وهذا الحل العنيف لن يخيفنا
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ية التي اعتمدها رغم أن التكاليف الباهضة لالستراتيجية العسكر: ـ أسلوب الضغط العسكري

االستعمار الفرنسي في المغرب، فإنها كانت الوسيلة الحاسمة إلخضاع المغرب، عبر مجموعة من 

بما فيها من ذبابات  ،والوسائل العسكرية المتطورة ،التي استعملت فيها مختلف أساليب العنف ،العمليات

 ،واإلضافية ،القوات النظاميةوطائرات ومدافع ثقيلة وخفيفة ورشاشات وغيرها، وفيالق منظمة من 

: فقد صرح الجنرال كورو مفضال أسلوب الضغط العسكري على باقي وسائل التوغل. والقوات المتحركة

إن التجربة تؤكد أن االحتالل المفروض بالسالح يكون أقوى وأطول من االحتالل الذي يتسلل بالطرق "

، لكن هذه المجهودات التي تمت الدعوة إلى "ابيةالسلمية المعروفة، فالمجهودات تعطي دائما نتائج إيج

بدلها إلخضاع المغرب لم تحقق األهداف المرجوة منها، وظلت عاجزة عن اقتحام الجبال طيلة الثلث 

 .خاصة في المناطق الجبلية 7891األول من القرن العشرين واستمرت عمليات الغزو إلى سنة 

وعن  ،التي جندها الغزاة للتغلغل في المغرب ،وقد عبر الجنرال كيوم عن الطاقات العسكرية

لم تستسلم آية قبيلة دون مقاومة، بل أن بعضها لم يلق سالحه : "التي نظمها السكان قائال ،المقاومة العنيفة

واتسمت كل  .حتى استنفذ كل وسائل المقاومة ولم تقدم أي قبيلة والءها لنا إال بعد أن هزمناها بأسلحتنا

وكلما توقفنا أنشأ المغاربة جبهة جديدة احتفظوا بها بواسطة سلسلة من . تقدمنا بالقتالمرحلة من مراحل 

أرغمت قواتها سنوات طويلة أن تقف موقف اليقظة والحذر، معرضة لألخطار في موقف  ،التحصينات

 ".عسكري مشين

ستقالل، ترفض الخضوع للنير أوال ألن لها شعورا حادا باال" وهذه المقاومة التي تحدث عنها

لكنها تعرف أيضا بأن األراضي الجماعية التي هي في حوزتها حاليا، سيستحوذ عليها الغازي عذا، ألنه 

فهذه قوله للشيوعي الفرنسي مارسيل كاشان الذي عارض " بحكم كونها جماعية، فإنه يعتبرها دون مالك

إن : "حربية الفرنسي، وقال كذلكوزير ال Painlevéالتي كان يدعو إليها بانلوفي " إخماد الفتن"سياسة 

توغلكم ليس سلميا وال يمكن أن يكون كذلك فال يتم التوغل سلميا في بلد يريد سكانه أن يظلوا أحرارا 

الحملة العسكرية "من طرف الحكومة الفرنسية آنذاك و" التوغل السلمي المزعوم"، واعتبر "ومستقلين

وشكلين لعمل نفس "لفرنسية، وجهين لنفس العملة، التي كانت تدعو إليها بعض األحزاب ا" الكبرى

 ".اإلمبريالية

وقد الحظ الجنرال تيفيني بأن القوة وحدها كفيلة بأن تقطع الدابر وأن تحسم في أمر إخضاع 

، فإن منشقي األطلس الكبير سيمتنعون أوال عن 7899، وصاغرو في 7890المناطق التي استماتت سنة 

مهم احتماال إال بقوة الضرورة، وذلك بعد بضعة ردود فعل قوية سنكسرها المفاوضات، ولن يقع استسال

بسهولة بأسلحتنا األوتوماتيكية ومدافعنا المركزة في المواقع المختارة وطيراننا المداوم على االرتباط 

وأمام استحالة تكسير األزمة التي ستشتد عليهم سيعمد؛ المتمردون المنهكين بالجوع والعطش . بجنودنا

والمبادين بالنار، وبعد أن يكونوا قد أنقذوا الشرف؛ إلى االستسالم أخيرا حينئذ سنجردهم من أسلحتهم 

 ".ونكون بذلك قد أخمدنا فتنة الجبل بأكمله

هكذا إذن يتضح أن التاكيتك المعتمد للتوغل في آخر معاقل المقاومة، يزاوج بين العمل العسكري 

والتجويع المنتهجة ضد عناصر المقاومة إلرغامهم على  والحصار االقتصادي وسياسة التطويق

 .االستسالم بعد أن تتم إبادة أعداد كبيرة منهم

اعتمادا على عدد مهم من الفيالق العسكرية والجيوش التي اختلفت تقديراتها وتضاربت اآلراء 

جمالي عددها اإل 81111فحسب المصادر األجنبية وصلت الجيوش ما يقوف . حولها وحل خسائرها

، ففي أكتوبر "التهدئة" الفرنسية واإلسبانية المنظمة والمخصصة لعمليات"بالمغرب أي مجموع القوات 

جنرال والمارشال بيتان  11فرقة تحت إمرة  90مثال وصل عدد الجيوش الفرنسية المقاتلة إلى  7805

(Pétain )بأن عدد الجيوش سربا من الطائرات علما  88وعشرات اآلالف من الجنود اإلضافيين و

اختلف من سنة إلى أخرى تبعا لألحداث التي كان المغرب مسرحا لها، وألوضاع فرنسا واألوضاع 

 19111-7878وفي سنة  11111، 7879وعام  51111وصل العدد  7870ففي سنة . العالمية عامة

اوز هذا رجل وأنه تج 791111بأن عدد الجيوش وصل ( Louis Voinot)فوانو  وقد كتب لويس. رجل

قتيل منهم  01111بلغ حوالي  7898و 7811العدد خالل حرب الريف، وحدد الخسائر ما بين سنتي 
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ألف جريح، لكن هذه األرقام ال تعبر عن الحقيقة إذا أخذنا بعين  75قتيل من المغاربة و 9111حوالي 

 . لمدنيين والعسكرييناالعتبار األسلحة المدمرة المعتمدة في عمليات الغزو التي لم تكن تميز بين ا

 : خاتمة

لقد أسهمت التجارب االستعمارية الفرنسية بكل من الجزائر وتونس في صقل التجربة 

االستعمارية الفرنسية بالمغرب الذي تفنن خاللها المقيم العام ليوطي في تطبيق مسلسله االستعماري بذهاء 

اتيجية استلهمها من ماضيه االستعماري بالهند كبير اعتمادا على إنتاجات البعثة العلمية وبناء على استر

الصينية ومدغشر وبالجنوب الوهراني وتمكن من تحقيق الحلم الذي طالما راوده وهو تأسيس 

 .إمبراطورية استعمارية بشمال إفريقيا

 

IIIV : وسائل الغزو الفكري وآلياته في المجال المتوسطي 

 :مقدمة

بكل من الجزائر وتونس، سوى  غزو الفكريمجال ال عاشتها فرنسا في يتال ربالم تكن التج

محاولتين محتشمتين في إصالح الوضع التعليمي الذي جعلته صرحا لتمرير سياستها االستعمارية 

بالجزائر، وتنفيذ مخططاتها االستغاللية بتونس، وذلك بالعمل على تكوين نخبة من المتعاونين والوسطاء 

، الضفة الجنوبية الغربية للمتوسطستعمار والحماية من االستقرار بالذين لوالهم لما تمكنت إدارة اال

فالخطابات والدعايات التي نشرتها األدبيات الفرنسية، سواء تلك التي كانت تُلقى في المناسبات الفرنسية 

الرسمية أو تلك التي وجهت إلى وزارة الخارجية، كانت بعيدة كل البعد عما تقوم به السلطات الممثلة 

رنسا بشمال إفريقيا، لذلك فالتجربة الفرنسية بالجزائر وتونس لم تخرج عن المعتاد، بل هي تكريس لف

لوضع عاشته فرنسا في أول األمر بالجزائر وارتكبت خالله أخطاء فادحة، شردت بسببها فئات من 

شعارها المجتمع الجزائري، وحاولت القضاء على هويته بسبب سياسة االحتواء واإلدماج التي رفع 

، ثم المستوطنون الذين كانت رغبتهم وهدفهم من ي أول األمر والسياسيون فيما بعدالعسكريون ف

وبمعاملهم  ،المؤسسات التعليمية هو تكوين فئة من العمال، للعمل في ضيعاتهم واستغاللياتهم الزراعية

 .التي كانت في أمس الحاجة إلى عمال من هذا الصنف

 

 .محاوالت اإللحاقالعمومي في المغرب والتعليم  -0

 

، شرعت سلطاتها في استغالل 7870مارس  91بعد توقيع الحماية الفرنسية على المغرب في 

آليات ووسائل متباينة لفرض سيطرتها على المغرب، فمزجت فيها بين العمل العسكري، والسيطرة 

ير المكلفة، من أجل التوغل في أوساط الفكرية التي وجدت فيها سلطات الحماية الوسيلة المفيدة وغ

المغاربة المسلمين، ناهيك عن اليهود الذين احتضنوا الفرنسيـين حيث كانوا أول من بارك مجيئهم إلى 

 . المغرب، نظرا للدعم والمساعدة التي قدموها للقوات الفرنسية أثناء توغلها في البوادي والمدن المغربية

في سياسة الحماية الفرنسية، كان من أهم وسائل الغزو التي إن المزج بين العسكري والفكري 

، إن لم نقل "التهدئة"دشنها الجنرال ليوطي، حيث اعتمد على المدرسة والمعلم كعنصرين أساسيين في 

الغزو، من أجل تخفيف الخسائر المادية والمعنوية في صفوف قوات االحتالل، مما اضطر هذه اإلدارة 

وقد أسست على إثر ذلك مصلحة  .تشتغل من خالله اعتمادا على المدرسة والمعلمإلى التفكير في إطار 

، ستعرف تطورا كبـيرا، بتطور متطلبات السياسة التعليمية وفق المناطق التي تم 7870للتعليم خالل سنة 

لك احتاللها، بما فيها من منجزات وبنايات تتوافق ونسبة األطفال الذين هم في سن التمدرس، فتطورت ت

 .7801يوليوز  01الموافق لـ  7999ذي القعدة  8المصلحة إلى مديرية للتعليم العمومي بمقتضى ظهير 

 :مسؤولية المديرية ومهامها -0
تحوالت كبـيرة ساهمت في تراجع  7870مارس  91عرف النظام اإلداري في المغرب منذ 

 Hubert Lyauteyرال هوبـير ليوطي سلطة المخزن، مقابل إدارة الحماية التي أسسها المقيم العام الجن



49 
 

، التي قامت على مجموعة  من المديريات والمصالح ذات الطابع المالي واالقتصادي واالجتماعي والتي 

كانت تخضع لسلطة الموظفين السامين الفرنسيين المستفيدين من سلطة حقيقية كمديرية المالية واألشغال 

والمصالح التي أُْنِشئت في المغرب بما فيها البريد والمواصالت العمومية، باإلضافة إلى أولى المديريات 

 .السلكية والالسلكية والصحة، ومديرية التعليم العمومي

فكيف تبلورت مهام مديرية التعليم العمومي؟ ما هي مشاريعها؟ وما هي أهدافها ومبادئها؟  

 لمدن المغربية؟ وإلى أي حد تمكنت من التوفيق والموازنة في مشاريعها بين مختلف ا

باشر المقيم العام الجنرال ليوطي عمله في المغرب، بتكليف لجنة لدراسة احتياجات البلد 

الجديد في مجال التعليم بعدما خضع لحماية دولته ، فعمل على تأسيس مصلحة للتعليم بالمغرب ووضع 

بتونس  Alaoui" علوي"ية المفتش األكاديمي والمدير السابق إلعداد 7870على رأسها منذ فاتح نونبر 

 Ecoles deوقد ألقيت على كاهله مهام أساسها إصالح المدارس المؤقتة . G.Lothكوستاف لوط 

fortunes  من أجل االستجابة لالحتياجات المتنامية للجالية األوربية المقيمة بالمغرب واالستعداد لعملية

 .غزو المغاربة بدون تراجع

ربية الخاضعة للسلطتين العسكرية واإلدارية، بدأت عملية ومع اتساع رقعة األراضي المغ

وقد شرعت سلطات الحماية في . استغالل الوسيلة التعليمية من أجل بسط النفوذ الفرنسي على المغرب

 .اليهود هذا اإلطار في توسيع شبكة مدارسها الخاصة بأبناء المغاربة سواء منهم المسلمين أو

مصلحة المعنية بتسيير المؤسسات التعليمية في المغرب، إلى وقد فرض عليها ذلك تطوير ال 

، لكي تكون 7801يوليوز  01هـ الموافق لـ  7999ذي القعدة  1مديرية للتعليم العمومي بمقتضى ظهير 

في مستوى متابعة التطورات التي تعرفها مسألة تعليم المغاربة عامة، بعدما اتسعت دائرتها وتزايدت 

 .متطلباتها

مهمتها التعليمية تشمل األمور التربوية والعلمية والفنية، ومسائل التعليم االبتدائي  فأصبحت 

وقد خصصت للفرنسيـين مدارس أوربية، ضمت .  والثانوي والصناعي الخاص بالمغاربة والفرنسيين

دائي، ثم مدارس ابتدائية بالمدن والبوادي وتدرجت مستوياتها من روض األطفال إلى األقسام النهائية لالبت

التعليم الثانوي الذي احتفظت بمؤسساته أغلب المدن الكبرى، بما فيها الدار البيضاء والرباط ومراكش  

ومكناس وفاس ثم وجدة، باإلضافة إلى مؤسسة المعهد العالي للدراسات المغربية واللهجات البربرية  

لمخزن الشريف بالظهير المؤرخ بالرباط، بينما خصصت للمغاربة مدارس منفصلة عن سابقتها، أسسها ا

هـ 7919ذي الحجة  70الذي سيغيره ظهير  7879فبراير 79هـ الموافق ِل 7998ربيع الثاني  79بـ 

، فكانت على رأسها مدارس ابتدائية أخذت تسمية مدارس أبناء األعيان بالمدن 7888نونبر  09الموافق 

، وجزائرية بالدرجة األولى، ويُتوج تعليمها ومدارس فالحية ومهنية تشرف عليها أطر فرنسية ومغربية

بالشهادة االبتدائية اإلسالمية، ثم مدارس التعليم الثانوي اإلسالمية، التي تابع بها أبناء المغاربة المسلمون 

هـ الموافق 7998ربيع الثاني  70دروسا في اللغة العربية والعلوم المختلفة، وقد أسسها الظهير المؤرخ بـ 

 . 7871 فبراير 71ل 

وباتساع مناطق االحتالل بدأت مسؤولية المديرية العامة للتعليم العمومي تأخذ أبعادا تالئم 

حجم المناطق التي تم إخضاعها، لذلك  فإن مصالحها  استمرت في التجدد والتطور، وفق المسؤولية 

في ذلك من تجاربها السابقة  الملقاة على عاتقها لقيادة المسألة التعليمية بالمغرب إلى بر األمان، مستفيدة

بكل من الهند الصينية ومدغشقر، والجزائر ثم تونس، خصوصا بعد الحرب العالمية األولى، حيث أولت 

 . سلطات الحماية اهتماماتها للمشاكل التي أرغمتها الحرب على تجاهلها

مصلحة وقد شكلت بذلك أكبر مرحلة للبناء، ظهرت على إثرها مجموعة من المصالح، منها  

األبحاث، ومصالح فنية مرتبطة بالمديرية العامة للتعليم العمومي، جاءت نتيجة تطور عملية االحتالل، 

وبداية تحرك أبناء المغاربة نحو المدارس العصرية، مما جعل المديرية تعرف تحوال على مستوى 

ذي القعدة  8اريخ المغير لظهير تأسيس المديرية بت 7801غشت  91هيكلتها، فصدر في شأنها ظهير 

 :والظهائر المتممة له والتي ثم تغييرها وتتميمها على الشكل التالي 7801يوليوز  01، الموافق لـ 7999

 :الفصل الثاني
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ُوضعت مديرية التعليم العمومي والفنون الجميلة واآلثار القديمة تحت سلطة مدير عام، وتتضمن 

 :ةالمصالح العمومية المتعلقة بالميادين التالي

 .تعليم المغاربة -

 .تعليم عالي وثانوي وتقني  ومؤسسة البحث علمي -

 .التعليم االبتدائي والمهني األوربي -

 (.المغربية)الفنون األهلية  -

 .اآلثار قبل إسالمية الفنون الجميلة والمعالم التاريخية،القصور اإلمبراطورية واإلقامات -

 :لتاليمهام كل مصلحة، على الشكل ا الفصل الثالثوقد حدد 

 :مصلحة التعليم الخاص بالمغاربة *

 .وتهتم بتنظيم وإدارة ومراقبة المدارس الخاصة بالمغاربة من جميع األصناف

 :مصلحة التعليم العالي والثانوي والتقني ومؤسسة البحث العلمي *

العلمي،  مهمتها تنظيم وإدارة ومراقبة المؤسسات التعليمية العليا، الثانوية والتقنية ومعاهد البحث

 .والخزانات واألرشيفات

 :مصلحة التعليم االبتدائي والمهني األوربي *

 .وتشرف على تنظيم وإدارة ثم مراقبة مدارس التعليم االبتدائي والمهني بجميع أصنافها

 :مصلحة الفنون المغربية *

مرتبطة مهمتها تـنظيم وإدارة ومراقبة الصناعات الخاصة بالفنون األهلية، وتعليم الحرف ال

 .بالصناعات والفنون المغربية بصيانتها والعناية بها مع الحفاظ على المتاحف الخاصة بها

مهمتها هي الحفاظ على المدن : مصلحة الفنون الجميلة والمعالم التاريخية، والقصور واإلقامات *

مبراطورية، واإلقامات المغربية العتيقة، ترتيبها، وترميم المآثر والمعالم التاريخية وإصالح القصور اإل

الفخمة، وبناء المتاحف ثم مراقبة مشاريع بناء العمارات والمؤسسات  العمومية بالحفاظ على تناسقها 

 .خصوصا في المدن الجديدة

وهدفها إعادة البحث والمحافظة على كل ما له عالقة بالقديم ما : مصلحة اآلثار ما قبل إسالمية *

 .ش مصلحة الحفريات، ثم إدارة وتفتي"قبل إسالمي"

وبتطور خريطته  ،بتوسع خريطة االحتالل الفرنسي في المغرب ،ارتبط تطور هذه المؤسسة وقد

إلى  ،فتحولت بسبب ذلك من مديرية للتعليم .التي اتسعت دائرتها بعد الحرب العالمية األولى ،المدرسية

لى مسؤولياتها قطاعات أخرى حيث أضيفت إ 7807فبراير  09مديرية عامة للتعليم العمومي بتاريخ 

أخذ اسم  7807شتـنبر  97وانبثق منها مجلس يهتم بتعليم المغاربة بتاريخ  .كالفنون الجميلة واآلثار

 .المجلس األعلى للتعليم الخاص بالمغاربة

وستتبلور أهمية دور هذه المصالح في عملية تـنظيم المؤسسات التعليمية بكل أنواعها، التي أشرف 

ر عام اهتم بتعيين وتنصيب الموظفين المرتبطين بمديريته وتحديد أجورهم وبناء المدارس، عليها مدي

واإلشراف على مهمة تنظيم البرامج التعليمية، لكن تحت وصاية المقيم العام ومختلف المصالح المهتمة 

الشريفة ومديرية الشؤون   Direction des affaires indigènesبالتعليم كمديرية الشؤون األهلية 

Direction des affaire chérifienne . 

وبتعدد أنواع التعليم الذي أشرفت على تأسيسه إدارة الحماية بالمغرب، تنوعت مسؤوليات مديرية  

التعليم العمومي، التي حاولت احتواء الوضع بتقسيم مصالحها اإلدارية إلى سبع مقاطعات تفتيشية تحملت 

التعليم اإلسالمي الخاص بالمغاربة المسلمين ومصلحة التعليم األوربي مسؤولية تسييرها كل من مصلحة 

التي جمعت في  نفس الوقت عملية اإلشراف على التعليمين اليهودي واألوربي في مستواه االبتدائي، 

 .ومصلحة التعليم الثانوي والتقني األوربيين

ؤسسات التعليمية التابعة لكل وقد أوكلت المديرية العامة للتعليم العمومي مسؤولية تسيير الم

يضم ست مفتشيات للتعليم الثانوي  7891مصلحة على حدة إلى مفتشين وفق تقسيم مؤرخ بفاتح أكتوبر 

 :واالبتدائي والمهني اإلسالمي حسب الترتيب التالي

 :المؤسسات المرتبطة مباشرة بالمديرية العامة
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العليا الفرنسية والمغربية ثم اإلعداديات  وتضم اإلعداديات اإلسالمية لمدينة الرباط بأقسامها

اإلسالمية بكل من فاس ومراكش واإلعدادية البربرية بآزرو باإلضافة إلى مدرسة أبناء األعيان بالدار 

البيضاء، ثم المدرسة اإلسالمية للبنات بطريق سيدي فتاح بالرباط واألخرى بالعكاري ثم مدرسة الكتاب 

 .بنفس المدينة 

 :يم االبتدائي اإلسالمي  للمنطقة الشمالية للحماية الفرنسية ومقرها الرباط وتضم مفتشية التعل

 (.المحمدية)فضالة : جهة الدار البيضاء

 .بتسعة مدارس: جهة الرباط

 .بستة مدارس: منطقة القنيطرة

 .بسبعة مدارس: منطقة اإلدارة الدولية بطنجة

  وتضم ومقرها مدينة مكناس مفتشية التعليم االبتدائي اإلسالمي بوسط المغرب: 

جهة مكناس بأحد عشر مدرسة تتوزع بين مكناس وناحيتها، ثم جهة فاس بتسعة عشر مدرسة تضم 

 :مدارس للبنات وأخرى للذكور نـجملها في الجدول التالي

التابعة لمفتشية التعليم االبتدائي اإلسالمي  7891مدارس جهة فاس في حدود فاتح أكتوبر : جدول 

 (.مكناس)الوسطى  للمنطقة

 المدارس المهنية المدارس القروية المدارس الحضرية

 اإلناث الذكور

فاس 

 العدوة

 فاس المهنية عين شكاك باب الحديد فاس

 صفرو المهنية عين سبيت فاس مدينة فاس الدوح

  بهاليل فاس الجديد فاس الجديد

  بـير طم طم  فاس اللمطيين

  بولمان فاس االعيان

 المنـزل انوز

يموزاركندرإ  

 قرية بادمحم

 

 

وتدخل ضمن الجهة الوسطى، منطقة تازة بأربعة مدارس، ثم منطقة األطلس المتوسط بمدرسة 

 .واحدة في مدينة خنيفرة ومنطقة تافياللت بما فيها بوذنيب وأرفود وقصر السوق

 مفتشية التعليم االبتدائي اإلسالمي لجنوب المغرب  ومقرها الرباط: 

بأربعة مدارس، والمنطقة ( الجديدة)تضم جهة الدار البيضاء بستة عشرة مدرسة، ومنطقة مزكان و

 .بأربعة مدارس ثم جهة مراكش باثني عشرة مدرسة( موكادور)المشتركة بين كل من آسفي والصويرة 

 إال أن الغريب في األمر هو أن مدارس منطقة الجنوب كانت تابعة لمفتشية المنطقة الوسطى في

ويوضح هذا سوء . الوقت الذي يجب أن تدخل في التقسيم الخاص بمغرب الجنوب التابع لمفتشية الرباط

توزيع  الخريطة المدرسية في منطقة الحماية الفرنسية وتعقد التقسيم الذي اعتمدته مديرية التعليم العمومي 

 . بمغرب الحماية

  حدى عشرة مدرسةوتضم جهة وجدة بإ: مفتشية التعليم االبتدائي بوجدة. 
   منطقة أكادير بأربعة مدارس: مفتشية التعليم االبتدائي بمراكش وتضم. 

ولكي تحافظ المديرية على ارتباطها بالمخزن، أسست منذ السنوات األولى للحماية مندوبية 

لتي للصدارة العظمى بالتعليم اإلسالمي التي خضعت لسلطة المقيم العام الفعلية حيث تم تحجيم سلطتها ا

 .استعملها لصالحه قصد التقرب من المغاربة و كسب ثقتهم

 هذه اإلجراءات التي أقدمت عليها سلطات الحماية بالمغرب في مجال التعليم إلى استحضار تدعو

. إحدى المبادرات الحسنة التي دعت المخزن منذ بداية القرن العشرين إلى إصالح التعليم والنهوض به

جماعة لسان المغرب برئاسة عبد الكريم مراد وابن سعيد الذين ضمنوا مشروع  وتأتي على رأسها مبادرة
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فصوال تخص إصالح التعليم بالمغرب  7819أكتوبر وفاتح نونبر77بين  الذي تقدموا به ما الدستور

 .توضح شغف المطالبين باإلصالح الذي لم يكن في حاجة إال لمن يضعه حيز التطبيق

الحماية، لكن على النمط الغربي، حيث أصبحت مدارسها فرنسية وهذا ما أقدمت عليه سلطات 

بالمناهج واألطر مغربية بالتالميذ، فحل مشروع اإلصالح الغربي محل المشروع المطروح من مجموعة 

والذي تضمن توزيعا واضحا قسمه الفصل الرابع والثمانون؛ بعد تحديده  للمدارس ، لسان المغرب

 :و رتب؛ على الشكل التاليالوطنية في ثالث مستويات أ

 :المدارس االبتدائية -*

وهي ضرورية في كل بلدة وقبيلة، كبـيرة أو صغيرة، للذكور واإلناث وهذه المدارس تكون 

مقصورة على بث اآلداب وتهذيب األخالق وتعليم القراءة والكتابة باللغة العربية وأصول ومبادئ العلوم 

 .األخرى الضرورية

 :ويةالمدارس الثان -*

وهي الزمة للذكور فقط في البلدان الكبرى ال غير، وتدريس العلوم فيها يكون بالطرق الحديثة 

 .والكتب العصرية بحسب قانون المدارس

 

 :المدارس العليا أو الكليات -*

 

السلطنة إال كلية واحدة وهي جامع القرويين، غير أنه من الواجب إجراء  ال يقتضي أن يكون في

في كل شؤون هذه الجامعة المادية والمعنوية، وإدخال تدريس العلوم الالزمة، ووضع  تحسين وإصالح

 .قانون خاص، تجري على موجبه

وتأتي المادة الخامسة والثمانون، من أجل الحديث على أنه من واجب وزارة المعارف أن تجبر 

من سن السادسة، وكل والد خالف اآلباء بقوة الحكومة على إرسال أوالدهم الذكور إلى المدارس االبتدائية 

 .هذا القانون يكون تحت طائلة الجزاء، أما المدارس الثانوية فالدخول فيها اختياري

وخصصت لمسألة تعليم البنات المادة السادسة والثمانون تنص على أن مدارسهن تكون في أول 

 .اريةاألمر ابتدائية والذهاب إليها بالتحريض والترغيب، وليس بالوسائط اإلجب

ويأتي الحديث على المدارس الصناعية والزراعية بعد خمسة أعوام من فتح المدارس العلمية حسب 

بينما تناولت المادة الثامنة والثمانون ، قضية مجانية التعليم . ما نصت عليه المادة السابعة والثمانون

خزينة الدولة، وبعضها من ريع  ونفقات التعليم التي ينظر فيها منتدى الشورى ويقررها، فيأخذ بعضها من

 .األوقاف وأمالك الدولة وبعضها من األمة، وخصوصا من األغنياء

يجب أن يُنتخب المعلمون األكفاء من : أما بالنسبة لألطر التعليمية، فتقول المادة التاسعة والثمانون

ا أبناء العلم الوطنيين المتنورين، ومن الغرباء الحائزين على شهادة المدارس ال مشهورة بقطع النظر عمَّ

 .ُهْم عليه من الجنسيات واألديان

وتوضح المادة األخيرة من هذا المشروع، بأن على كل واحد من الراغبين في نشر العلم، سواء 

وهذه المدارس األجنبية . كان وطنيا أو أجنبيا أن ينشئ مدرسة أو مدارس لتعليم العلوم والصنائع أو غيرها

 .وزارة المعارف، ويحق لآلباء أن يرسلوا أوالدهم إليها ال تكون تحت مراقبة

وبتصفحنا لبنود هذا المشروع الدستوري، أال يمكننا القول، بأن سلطات الحماية قد وجدت أرضية 

أولية للعمل في مجال التعليم الخاص بالمغاربة، خصوصا وأن مشروع إدارة الحماية في ميدان التعليم 

 ة لمشروع جماعة لسان المغرب لكن بخلفية استعمارية، جندت اإلقامة العامة  بالمغرب يعتبر نسخة مطابق

 Maurice Leglay  وموريس لوْجاَلْي  Paul Martyجل منظريها بما فيهم بول مارتي 

، من أجل التحضير لغزو "Louis Brunot"، ولويس برونو "Georges Hardy"وجورج هاردي 

 . تجرب به ما اكتسبته من نتائج خالل التجارب السابقةعقول المغاربة وتحويلهم إلى مختبر 

 :ـ مبادئ المديرية العامة للتعليم العمومي وأهدافها 3
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اعتبر المقيم العام الجنرال ليوطي، المدرسة كوسيلة أساسية للمدنية والتحضر، لكنه تحفظ 

ة أساسية وفعالة للغزو، لذلك أصبحت بالنسبة له وسيل. في مناقشة شكلها، ولم يتوان في تبرير وجودها

 . وجهازا للتقرب والتدجين، أكثر من أية مؤسسة أخرى

فهي إذن قادرة عند استعمالها بحكمة، على تشكيل اندماج وتآلف معنوي، تَحدد على 

المستوى األولي في خلق نوع من العالقة واالرتباط، ما بين األطفال وآبائهم ورغبات السلطات الحامية 

سة بذلك لعالقة طبيعية وغير مشبوهةمن جهة أخرى، مُ   .َؤّسِ

أما على المستوى العالي، فهدفها بالدرجة األولى هو تحضير نخبة قادرة على فهم البرامج 

 .التي تسطرها المؤسسة التعليمية العليا التابعة إلدارة الحماية، من أجل تقديم مساعدتها النافعة والمفيدة

يوطي للمدرسة، ولألهداف الواجب تحقيقها، معتمدا تلك هي أهم التصورات التي وضعها ل 

على حنكة وتجربة أكبر منظري السياسة التعليمية، الذين أبدوا شهادات واضحة عبرت عن نواياهم 

بأنه من أجل تغيير األفراد :" قائال 7871االستعمارية، وعبر عنها جورج هاردي حسب ما كتبه في سنة 

فإن الوسيلة األنجع، هي أخذ )...( تفانين في خدمتنا، وصالحين لمقاوالتناالبدائيين بمستعمراتنا، وجعلهم م

لكي يصبح ساعدا طيعا في المقاولة " المغربي طفال، وفتح في وجهه المدارس التي ستهذب عقله ألجلنا

 .الفرنسية، فتـنال بذلك منه المدرسة ما لم تستطع أن تحققه اآللة الحربية

الفرنسي للمستعمرات صورولت من أجل تأكيد فعالية ودور ويضيف في هذا الشأن الوزير 

لكن شريطة ")...( األهالي"أكيد أنه من واجبنا كممثلين للدولة الحامية تعليم :" 7809المدرسة قائال سنة

أن يكون هذا الواجب مرتبط بشكل فعال مع مصالحنا االقتصادية، فالتعليم يسمح لنا إذن بتحسين قيمة 

، ومضاعفة كفاءاتهم (األهالي)ري، وبالرفع من قيمة الذكاء عند العمال المغاربة اإلنتاج االستعما

ومواهبهم، باإلضافة إلى أن هذا يمكننا من تشكيل وتدريب نخبة من المتعاونين من أوساط اليد العاملة 

نون الطلب المتنامي للمقاوالت االستعما  " .ريةليعوضوا النقص العددي في العمال األوربيين، ويَُؤّمِ

بمدغشقر، حيث اعتبر هو  وتنسجم هذه الصيغة مع المبدأ والتصور الذي تبناه غالينيـي 

وتكريس الوضع القائم، عن طريق اختـزال دورها " كأداة أساسية لتوفير اليد العاملة"اآلخر المدرسة 

صلية حيث قال في بشكل يَُحول دون مساهمتها في التغيير االجتماعي، فتحتفظ بذلك كل فئة بمكانتها األ

 هذا الشأن

سيكون على الفالح عند تخرجه من المدرسة أن يصير بدوره عامال، وابن :" بصراحة تامة

التاجر تاجرا وابن الموظف موظفا، وبالتالي فعلى الطفل أن يتلقى تكوينا يتكيف مع ذلك الوسط الذي نشأ 

 ".ت بساطة هذا الدورفيه، حتى يجعله قادرا على أن يلعب دوره االجتماعي مهما بلغ

فهذه العبارات وتلك األخرى التي عبر من خاللها المهتمون بالسياسة التعليمية بالمغرب 

خالل فترة ، جعلتهم يرسمون لها أهدافا، ويحددون لها مبادئ، تصب في نفس االتجاه، إال أنها تبقى دائما 

مكن استثناؤه خارج دائرة اللعبة السياسية رهينة بالشروط المادية والمعنوية للمجتمع المغربي، الذي ال ي

في مجال التربية والتعليم، باعتبار التقسيم الذي تبنته سلطات الحماية للمجتمع المغربي، كان هو الموجه 

 . األساسي والمحور الذي دارت عليه رحى المدرسة الفرنسية بالمغرب

ممارسة والفعل الذي ستقدم إذن فإن هذه المبادئ ، وهذه األهداف ستـتضح بشكل جلي في ال

 .7851إلى غاية  7870مارس  91عليه سلطات الحماية طيلة إقامتها بالمغرب منذ 

ولتحديد هذه المبادئ واألهداف بشكل دقيق، تبقى عملية استحضار مختلف الدراسات التي 

قامة العامة خلفها منظرو السياسة التعليمية إلدارة الحماية بالمغرب، ومواقف جل من أشرفوا على اإل

بالمغرب هي السبيل الوحيد لتوضيح مغزى السياسة التعليمية التي نهجتها إدارة الحماية في المغرب، 

وعلى رأسها مواقف المقيم العام الجنرال ليوطي الذي دعا إلى استحضار التجربتين الجزائرية والتونسية 

ات،التعليم نموذجا، حيث أقدم على تأسيس لالستفادة منهما، وإلى إشراك المغاربة في تسيير بعض اإلدار

، والُمَكّون من التهامي اعبابو وزير األحباس 7871يوليوز  9المجلس األعلى للتعليم اإلسالمي يوم 

وأحمد الجاي وعبد الرحمان بنيس ودمحم الحجوي وأحمد بن المواز وإدريس المقري والتهامي بناني ودمحم 

بركاش ثم الحاج عمر التازي فمحمد بن أحمد بنشقرون، رغبة في  بن عبد الهادي زنيبر وعبد الرحمان

 .المغاربة والحكومة الشريفة على وجه الخصوص در الرماد في عيون
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وكانت من أعلى مواقف الجنرال ليوطي فكرة عدم تحويل المغرب إلى جزائر جديدة، ألنه 

تنفيذه بتونس، بالحفاظ على جميع  ال يرى لذلك نجاحا حقيقيا، فما كان عليه إذن سوى أن ينهج ما تم

مؤسسات المغرب التقليدية، واالكتفاء بوضعها تحت مراقبة موظفين فرنسيـين باإلدارة المركزية بالرباط 

وباإلدارات الجهوية والمحلية المتمركزة بالمدن والبوادي التي  يترأسها المراقبون المدنيون وضباط 

جحوا في إنجاز دراسات وأبحاث مفصلة ودقيقة حول عادات الشؤون األهلية وبعض الموظفين الذين ن

وتقاليد واقتصاد المناطق التي تحملوا مسؤولية  تسييرها واإلشراف على مؤسسات الحماية بها، حيث 

 .7871تمكن بعضهم من إنجاز منوغرافية حول مدينة صفرو  سنة 

ة، ألنها كانت في حاجة وقد اعتُبرت هذه الدراسات حجر الزاوية لسياسة الحماية الفرنسي

إليها منذ البداية، لذلك جندت المعلمين الفرنسيين وبعض الجزائريين من أجل التوغل داخل أوساط 

المغاربة للقيام بتحريات حول ظروف عيشهم بمساعدة سلطات المراقبة ومفتشي وموظفي مصالح 

صرا محوريا سيُقيِّم على أساسها ولقد اْعتَبرت أن أبحاثا من هذا النوع  تشكل عن. الفالحة والضرائب

منظرو السياسة التعليمية نوعية احتياجات الساكنة المغربية من المؤسسات التعليمية وسيعملون على 

تكييفها مع الواقع واالحتياجات االقتصادية ومع وتيرة  اتساع الخريطة المدرسية طبقا إلمكانيات إدارة 

 .جهوداتها المالية المخصصة للتعليمالحماية التي كانت تسعى إلى عدم تشتيت م

إن المبدأ األساسي لسلطات الحماية في مجال التربية والتعليم كان هو تكريس : خاتمة

التبعية، والمحافظة على البنيات التقليدية المغربية بإعادة إنتاج نفس العالقات االجتماعية، مع التركيز 

ري ليس إال، وبهدف اختراق المجتمع المغربي بشكل أساسي على المدرسة كإحدى وسائل الغزو الفك

 .7851بشكل حضاري؛ كما زعم ذلك منظرو السياسة التعليمية؛ وستتضح نتائجه الواقعية بمغرب ما بعد 

 :خاتمة عامة

لقد ساهمت سياسة دول الضفة الشمالية من المتوسط منذ بداية القرن الخامس عشر في تحويل 

بين مختلف مكونات الحوض الدينية والسياسية، فاختلقت مجموعة  المجال المتوسطي إلى بؤرة صراع،

من األسباب، ونهحت مجموعة من االستراتيجيات كان مجملها يقضي بضرورة تبني قول بروديل من 

فانطالقا من هذه الفرضية وبهذه القناعة سارعت الدول . يتحكم في البحر المتوسط يتحكم في كل شيء

سريع وثيرة السيطرة على الضفة الجنوبية والنيل من ثرواتها البشرية المطلة على المتوسط إلى ت

والطبيعة، وتمكنت بمختلف وسائلها وآلياتها إلى تحويل مجاالت الحوض الغربي الجنوبي إلى مقاطعات 

 . تابعة غير مستقلة ومغلوب على أمرها لمدة طويلة من تاريخها
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