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  دصص3: اٌّذح اٌضٍِٕخ 

 

      
  

: ِمذِخ 
 .، رؼشض اٌّغشة ٌغٍغٍخ ِٓ اٌعغٛغ االعزؼّبسٌخ1830ِٕز ادزالي اٌجضائش عٕخ 

  فّب ٔٛػٍخ ٘زٖ اٌعغٛغ ؟ ٚ وٍف ٚاجٙٙب اٌّغبسثخ ؟ ٚوٍف رُ فشض اٌذّبٌخ ػٍى اٌجالد ؟

I -اٌعغٛغ اٌؼغىشٌخ ػٍى اٌّغشة:  

  : اٌعغػ اٌؼغىشي اٌفشٔغً ػٍى اٌّغشة ِٓ خالي ِؼب٘ذح ٌال ِغٍٕخ– 1
، ٚ ثؼذ (1844 غؾذ 14َ )ِؼشوخ إٌغًٍ دخً اٌّغشة فً ِٛاجٙخ دشثٍخ ِغ فشٔغب ػٍى اٌذذٚد اٌؾشلٍخ، أزٙذ ثٙضٌّخ اٌجٍؼ اٌّغشثً فً 

، ٚ لذ رُ ِغأٌخ اٌذذٚد ثٍٓ اٌّغشة ٚاٌجضائش اٌّذزٍخٚ رعّٕذ ػذح ؽشٚغ ٌزغٌٛخ . (1845 ِبسط 18ِؼب٘ذح ٌال ِغٍٕخ فً اٌٙضٌّخ ٚلغ اٌطشفبْ 

 .رزبح أِبَ اٌجٍؼ اٌفشٔغً فشصخ اٌزٛغً فً اٌزشاة اٌّغشثً دزى رشوذ اٌذذٚد اٌجٕٛثٍخ اٌؾشلٍخ غبِعخ، ثٍّٕب رذذٌذ اٌجضء اٌؾّبًٌ ِٓ اٌذذٚد ثذلخ

  : اٌعغػ اٌؼغىشي االعجبًٔ ػٍى اٌّغشة ِٓ ٚ أؼىبعبد دشة رطٛاْ– 2

إثشاَ صٍخ فً ، ٚ أػمت رٌه 1860َ فجشاٌش 6ادزالي رطٛاْ فً ٚلؼذ ِٕبٚؽبد إعجبٍٔخ ِغشثٍخ فً اٌؾّبي، أزٙذ ثزذخً اٌجٍؼ االعجبًٔ ٚ  

أصَ  ٌُ رغزطغ ٍِضأٍخ اٌّغشة رغطٍزٙب، فزُ س٘ٓ ِذاخًٍ ِٛأئ اٌجالد، ِّب دفغ غشاِخ ِبٌٍخ العجبٍٔب، ٔص ػٍى ػذح ؽشٚغ، ِٕٙب 1860َ أثشًٌ 26

 .صاد ِٓ خطٛسح اٌٛجٛد االعزؼّبسي فً اٌّغشة ٚ الزصبدٖ

II-اٌزٙبفذ االعزؼّبسي ػٍى اٌّغشة ٚ ثؼط أعجبة فؾً اإلصالدبد : 

  :رٙبفذ اٌذٚي األٚسثٍخ ٌٍذصٛي ػٍى اِزٍبصاد ثبٌّغشة – 1

ِغ ، ٚ 1856َ دجٕجش 9ِغ ثشٌطبٍٔب فً ، أّ٘ٙب ٚلغ اٌّغشة ػذح ِؼب٘ذاد غٍش ِزىبفئخ ِغ اٌذٚي األٚسثٍخ 19خالي إٌصف اٌضبًٔ ِٓ اٌمشْ  

أؼىظ عٍجب ٚلعبئٍخ ٚ ججبئٍخ، ِّب ِٕذذ ٌألٚسثٍٍٓ اِزٍبصاد الزصبدٌخ ٚ وٍٙب . 1863َ غؾذ 17ِغ فشٔغب فً ، ٚ 1861َ ٔٛٔجش20إعجبٍٔب فً 

ٌؼطٍٙب اٌؾشػٍخ ، ٌٍؤوذ رٍه االِزٍبصاد ٚ 1880َِؤرّش ِذسٌذ فً ٌٌٍٛٛصٚجبء . ٚ صادد ِٓ إٌفٛر األٚسثً داخً اٌّغشة، ػٍى الزصبد اٌجالد

 . اٌمبٍٔٛٔخ

ػجض رجبسي، ٘جٛغ لٍّخ اٌؼٍّخ اٌّذٍٍخ، غضٚ اٌؼّالد األجٕجٍخ ٌٍغٛق، ) أصِخ الزصبدٌخ ٚ ِبٌٍخأدد ِخزٍف اٌّؼب٘ذاد غٍش اٌّزىبفئخ إٌى  

 . األصِخ اٌغٍبعٍخ، ٚ ػّمذ األصِزٍٓ االلزصبدٌخ ٚ اٌّبٌٍخ ِٓ (...اٌغمٛغ فً ؽجبن االلزشاض

 : 19َ اإلصالدبد اٌّغشثٍخ فً إٌصف اٌضبًٔ ِٓ اٌمشْ – 2
 :صِخ عٍزجٕى اٌّغشة عٍبعخ اإلصالدبد اٌزً ؽٍّذ ٍِبدٌٓ ِزؼذدح أِبَ اٌعؼف اٌؼغىشي ٚ األٚظبع االلزصبدٌخ اٌّذأ

  ٚسثب ٚثٕبء ِؼبًِ ػغىشٌخأٌى إسعبي ثؼضبد إجبٔت ٚ أٌى اعزمذاَ ِذسثٍٓ إثبإلظبفخ   عٍزُ رىٌٛٓ جٍؼ ٔظبًِ:فً اٌٍّذاْ اٌؼغىشي... 

  رُ رطٌٛش ثؼط اٌّضسٚػبد اٌصٕبػً، وبٌمطٓ ٚ لصت اٌغىش :فً اٌٍّذاْ االلزصبدي. 

  ًٌظجػ اٌغىخ ٚ عه ٔمٛد جذٌذح: فً اٌٍّذاْ اٌّب. 

  ٚصاساد، ٚ رٕظٍُ جٙبص األِٕبء ٚ إصالح إداسح اٌّشاع5ًاالٔزمبي ِٓ دىِٛخ ثٛصاسح ٚادذح إٌى دىِٛخ رعُ  :فً اٌٍّذاْ اإلداسي . 

  ًٍٍّاٌّغشةإٌىٚسثب أٌى اٌؼذٌذ ِٓ اٌذٚي األٚسثٍخ لصذ رٍمً ٚ ٔمً اٌؼٍَٛ اٌزً وبٔذ ِضد٘شح فً إ ثؼضبد غالثٍخ إسعبي رُ: فً اٌٍّذاْ اٌزؼ . 

 :  أعجبة فؾً اإلصالدبد اٌّغشثٍخ– 3
 :ن مصٌرها كان الفشل نتٌجة لمجموعة من األسباب أال اإلصالحات التً تبناها المغرب، إهمٌة أرغم 

 الترتٌبضرٌبتً الضرائب غٌر الشرعٌة ك ) مخالفة للشرٌعة الذٌن رأوا فً بعضها ،صالحات خاصة من طرف العلماءإلالمعارضة الداخلٌة التً لقٌتها هذه ا 

 .(البعثات الطالبٌة  ) دسٌسة للقضاء على المؤسسات اإلسالمٌة فً البالدفً بعضها اآلخر   و، (المكوسو 

 و التً جعلته غٌر قادر على تحمل تكالٌف هذه اإلصالحات ( الدٌون الخارجٌة المتراكمة ،جع المداخٌلاتر )زمة للمغرب أالوضعٌة المالٌة المت. 

 ورباأ و التً جعلته ٌقدم المزٌد من التنازالت لتفادي مواجهة عسكرٌة مع ،الضغوطات الخارجٌة الشدٌدة التً تعرض لهل المغرب خالل هذه الفترة. 

III-ِشادً فشض اٌذّبٌخ ػٍى اٌّغشة :  

 : 1906ََ ٚ 1900 جٛأت ِٓ األصِخ اٌذاخٍٍخ اٌّغشثٍخ ٚ اٌزٕبفظ االعزؼّبسي دٛي اٌجالد ِبثٍٓ  – 1
 )صٛسح ثٛدّبسح ، دٍش ػّذ اٌفٛظى عبئش اٌجالد، ٚ ِٓ األدذاس اٌزً غجؼذ ٘زٖ اٌّشدٍخ لٍبَ أصِخ عٍبعٍخَ 20ػبػ اٌّغشة فً ِطٍغ اٌمشْ 

فٛلؼذ ارفبلٍبد ٚ ، دبٌٚذ فشٔغب االٔفشاد ثبٌّغشةٚ ثّٛاصاح رٌه . فمش ِبٌٍخ اٌّغشة ٚ عمٛغٙب فً ٌذ األجبٔت، اٌزً رغججذ فً (1909َ- 1902َ

اٌمعٍخ اٌّغشثٍخ لعٍخ  ثؼذ أْ أصجذذ ِؤرّش اٌجضٌشح اٌخعشاءَ ػمذ 1906ٚ فً عٕخ . (ثشٌطبٍٔب، إعجبٍٔب، إٌطبٌٍب) ِغبِٚبد اعزؼّبسٌخ ِغ ِٕبفغٍٙب

 .لشاساد رّظ ثغٍبدح اٌّغشة، ٚ خشط اٌّؤرّش ثؼذح دٌٍٚخ

 :  فشض اٌذّبٌخ ػٍى اٌّغشة– 2
َ 1912ٚ فً عٕخ . (...اٌؾبٌٚخ، اٌؾشق، عبٌظ)َ 1911َ ٚ 1907ثٍٓ ِب ادزٍذ ػذح ِٕبغك  إعجبٍٔب األصِخ اٌذاخٍٍخ ثبٌّغشة ٚ اعزغٍذ فشٔغب ٚ 

 .  ػٍى اٌّغشة ٌٍفمذ اٌّغشة عٍبدرٗ ٚ ٌجذأ االدزالي اٌزذسٌجً ٌٍجالدِؼب٘ذرب اٌذّبٌخ اٌفشٔغٍخ ٚاالعجبٍٔخٚلؼذ 

 .(غٕجخ)، اٌذّبٌخ اٌذٌٍٚخ (إٌّطمخ اٌؾّبٌٍخ، إٌفًٕ، غشفبٌخ)، اٌذّبٌخ االعجبٍٔخ (اٌٛعػ)اٌذّبٌخ اٌفشٔغٍخ :  ِٕبغك اعزؼّبسٌخ 3لغُ اٌّغشة إٌى  

 :خبرّخ 
 ٚدبٚي ِٛاجٙزٗ ثٛاعطخ اإلصالدبد، ٌىٕٗ عمػ فً 19ػبػ اٌّغشة رذذ اٌعغػ االعزؼّبسي غٍٍخ اٌمشْ 

  .1912ؽجبن اٌذّبٌخ عٕخ 
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