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 مقدمة :
 .تعرض المغرب لسلسلة من الضغوط االستعمارية، 1830منذ احتالل الجزائر سنة 

 ؟ ؟ وكيف تم فرض الحماية على البالد كيف واجهها المغاربة ؟ و فما نوعية هذه الضغوط 

I- الضغوط العسكرية على المغرب : 

 : الضغط العسكري الفرنسي على المغرب من خالل معاهدة لال مغنية – 1
بعد  ، و(1844م غشت 14) معركة إيسلي انتهت بهزيمة الجيش المغربي في  ،دخل المغرب في مواجهة حربية مع فرنسا على الحدود الشرقية

تحديد قد تم  ، ومسألة الحدود بين المغرب والجزائر المحتلةتضمنت عدة شروط لتسوية  . و(1845مارس  18في معاهدة لال مغنية الهزيمة وقع الطرفان 

 .تتاح أمام الجيش الفرنسي فرصة التوغل في التراب المغربيحتى  تركت الحدود الجنوبية الشرقية غامضة، بينما الجزء الشمالي من الحدود بدقة

 : و انعكاسات حرب تطوانعلى المغرب من  االسبانيالضغط العسكري  – 2

في إبرام صلح أعقب ذلك  ، وم1860فبراير  6في  احتالل تطوان انتهت بتدخل الجيش االسباني و ،وقعت مناوشات إسبانية مغربية في الشمال 

أزم مداخيل موانئ البالد، مما لم تستطع ميزانية المغرب تغطيتها، فتم رهن  دفع غرامة مالية السبانيانص على عدة شروط، منها ، م1860أبريل  26

 .زاد من خطورة الوجود االستعماري في المغرب و اقتصاده

II- التهافت االستعماري على المغرب و بعض أسباب فشل اإلصالحات: 

 : تهافت الدول األوربية للحصول على امتيازات بالمغرب – 1

مع إسبانيا  ، وم1856 دجنبر 9في مع بريطانيا أهمها  ،متكافئة مع الدول األوربيةوقع المغرب عدة معاهدات غير  19خالل النصف الثاني من القرن  

انعكس سلبا على مما  ،جبائية وقضائية ومنحت لألوربيين امتيازات اقتصادية كلها  و. م1863 غشت 17في مع فرنسا  ، وم1861نونبر 20في 

 . يعطيها الشرعية القانونية ليؤكد تلك االمتيازات و ،م1880في يوليوزمؤتمر مدريد . وجاء زادت من النفوذ األوربي داخل المغرب و، اقتصاد البالد

 تكاثر )عجز تجاري، هبوط قيمة العملة المحلية، غزو العمالت األجنبية للسوق، مالية أزمة اقتصادية وأدت مختلف المعاهدات غير المتكافئة إلى  

  .األزمة السياسيةاالقتصادية و المالية من ، و عمقت األزمتين لسقوط في شباك االقتراض...(ا، المحمييناألورببين و عدد 

 : م19القرن  في النصف الثاني مناإلصالحات المغربية  – 2
 صالحات التي شملت ميادين متعددة :زمة سيتبنى المغرب سياسة اإلأوضاع االقتصادية المتمام الضعف العسكري و األأ

 : وربا وبناء معامل عسكرية...ألى إرسال بعثات إجانب و ألى استقدام مدربين إضافة باإل سيتم تكوين جيش نظامي في الميدان العسكري 

 : تم تطوير بعض المزروعات الصناعي، كالقطن و قصب السكر. في الميدان االقتصادي 

  : ضبط السكة و سك نقود جديدة.في الميدان المالي 

  وزارات، و تنظيم جهاز األمناء و إصالح إدارة المراسي. 5تضم االنتقال من حكومة بوزارة واحدة إلى حكومة  الميدان اإلداري :في 

  : المغرب. إلىوربا أنقل العلوم التي كانت مزدهرة في وربية قصد تلقي و العديد من الدول األلى إبعثات طالبية  إرسال تمفي الميدان التعليمي 

 : اإلصالحات المغربيةأسباب فشل  – 3
 سباب :ن مصيرها كان الفشل نتيجة لمجموعة من األأال تبناها المغرب، إاإلصالحات التي همية أرغم 

 الترتيبضريبتي ) الضرائب غير الشرعية ك مخالفة للشريعةالذين رأوا في بعضها  ،صالحات خاصة من طرف العلماءإلالمعارضة الداخلية التي لقيتها هذه ا 

 ) البعثات الطالبية (. سالمية في البالدالمؤسسات اإليسة للقضاء على دسخر في بعضها اآل و ،( المكوسو 

 صالحات.غير قادر على تحمل تكاليف هذه اإلالديون الخارجية المتراكمة ( و التي جعلته  ،جع المداخيلازمة للمغرب ) ترأالوضعية المالية المت 

 وربا.أت لتفادي مواجهة عسكرية مع و التي جعلته يقدم المزيد من التنازال ،الضغوطات الخارجية الشديدة التي تعرض لهل المغرب خالل هذه الفترة 

III- مراحل فرض الحماية على المغرب : 

 : م1906م و 1900جوانب من األزمة الداخلية المغربية و التنافس االستعماري حول البالد مابين   – 1
 ثورة بوحمارة، حيث عمت الفوضى سائر البالد، و من األحداث التي طبعت هذه المرحلة قيام أزمة سياسيةم 20عاش المغرب في مطلع القرن 

 فوقعت اتفاقيات ، حاولت فرنسا االنفراد بالمغرب. و بموازاة ذلك فقر مالية المغرب و سقوطها في يد األجانب، التي تسببت في م(1909 -م1902) 

القضية المغربية قضية بعد أن أصبحت  مؤتمر الجزيرة الخضراءم عقد 1906إسبانيا، إيطاليا(. و في سنة  )بريطانيا، و مساومات استعمارية مع منافسيها

 .قرارات تمس بسيادة المغرب، و خرج المؤتمر بعدة دولية

 : فرض الحماية على المغرب – 2

وقعت  م1912في سنة  و .)الشاوية، الشرق، سايس...(م 1911م و 1907بين ما احتلت عدة مناطق  إسبانيا األزمة الداخلية بالمغرب و استغلت فرنسا و 

 يبدأ االحتالل التدريجي للبالد.  على المغرب ليفقد المغرب سيادته و معاهدتا الحماية الفرنسية واالسبانية

 طرفاية(، الحماية الدولية )طنجة(.فني، يإ: الحماية الفرنسية )الوسط(، الحماية االسبانية )المنطقة الشمالية،  مناطق استعمارية 3قسم المغرب إلى  

 خاتمة :
وحاول مواجهته بواسطة اإلصالحات، لكنه سقط في شباك  19عاش المغرب تحت الضغط االستعماري طيلة القرن 

 . 1912الحماية سنة 

 

 اإلعدادية : ث السعادةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 الضغط االستعماري على املغرب

   : مفاهيم و مصطلحات
 المقصود بهم المغاربة الذين كانوا يتمتعون بحماية من قناصل الدول األجنبية. : المحميون 

 : ه القنصل، و هو ممثل لبلد أجنبي بالمغرب.المقصود ب القونصو 

 : و المولى عبدالعزيز بن الحسن.السلطان المولى الحسن  يعهدضريبة فرضت على المنتجات الفالحية في  الترتيب 

  أجنبية تحتفظ بالنظام المحلي و تقوم بتوجيهه ومراقبته. ل في وجود إدارةنظام استعماري يتمث :الحماية 

 : 1906المقصود بها الجزيرة الخضراء الواقعة بالجنوب االسباني التي عقد بها المؤتمرسنة  الخزيرات. 


