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 6: الذسط سقن 

حصراى : الوذج الضهٌٍح 

   
  :  هقذهح

. عاش المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل فترة االضطرابات
 م 18بماذا تميزت سياسة المغرب الخارجية خالل القرن  فمن تحمل مسؤولية الحكم بعد ذلك ؟ و 
 ؟ م19بداية القرن  و
Ι - سٍاسح االًفراح: السلطاى سٍذي هحوذ تي ػثذ هللا 

 : هظاُش سٍاسح االًفراح- 1

 :االًفراح الرجاسي  

 ٔ ، ٘األطهغٛخ ( انًشاعٙ  )س إصالذ يؼظى انثغٕ ثُبء ٔ اْزًبو انغهطبٌ ثجُبء األعطٕل انجسش. 

 (اإلػفبء يٍ انضشائت  ) شدٛؼّ ندهت انزدبس األٔسثٍٛٛ ثئعمبط ٔظٛف األػشبسد. 

 :االًفراح الذٌثلْهاسً  

  الفرنسية معاهدة تضمن اإليالةإبرامه اتفاقيات مع دول أوربية لتشجيع المبادالت التجارية، مثل عقده مع 
 .هذه اإليالة عدة تسهيالت وامتيازات (قناصل) قونصواتلـتمنح حرية التنقل و التجارة، و 

  :دّافغ سٍاسح االًفراح- 2

رًثهذ فٙ سغجخ انغهطبٌ االعزفبدح يٍ انشٔاج انزدبس٘ انكجٛش انز٘ ػشفّ انؼبنى فٙ ْزِ انًشزهخ ثبنًسٛظ 

. (أيشٚكب، أٔسثب، إفشٚمٛب ) انز٘ ػشف ثبنزدبسح انثالثٛخ ثٍٛ انمبساد انثالثخٔ  ،األطهُزٙ

  : سٍاسح االًفراحًرائج- 3

:   ػذح َزبئح يُٓب االَفزبذرشرت ػٍ عٛبعخ 

 . انزُبفظ انزدبس٘ ثٍٛ انذٔل األٔسثٛخ 

 .يُٛبء انصٕٚشح خبصخ انزدبسح انخبسخٛخرطٕس انًٕاَئ األطهغٛخ انًفزٕزخ ػهٗ  

 . أٔسثب نصبنر انًجبدالد انجسشٚخ يغ انغٕداٌ ٔ انششقرمهص انًجبدالد يغ  

 .رضاٚذ ػذد األخبَت فٙ انًٕاَئ انًغشثٛخ ٔ زصٕنٓى ػهٗ ػذح ايزٛبصاد يًٓخ 

П -  سٍاسح االحرشاص : الوْلى سلٍواى

 :ص دّافغ سٍاسح االحرشا -1

 :اجرواػٍح ّ اقرصادٌح  

 ،...غالء انًؼٛشخ ٔ فٙ َمص انًسبصٛم انضساػٛخ  (انطبػٌٕ)األٔثئخ ٔ رغجت رؼبلت عُٕاد يٍ اندفبف 

.  رًُغ رصذٚش انسجٕة ٔانًٕاشٙ إنٗ انخبسج ألٌ رنك ٚؤد٘ إنٗ غالء أثًبَٓبٖٔفأصذس انفمٓبء فزب

 : ػسكشٌح ّ سٍاسٍح  

 أصجسذ األساضٙ انًغشثٛخ فٙ ْزِ انفزشح يٓذدح ثبالعزؼًبس زٛث اشزذ انصشاع االعزؼًبس٘ ثٍٛ فشَغب

  .رٓذٚذ فشَغب ثبززالل انًغشةٔ ثشٚطبَٛب ثًضٛك خجم طبسق خبصخ ثؼذ اززالل فشَغب إلعجبَٛب  ٔ

 :هظاُش سٍاسح االحرشاص  -2

 .ثجالد أٔسثبيُغ رصذٚش انسجٕة ٔانًٕاشٙ نهُصبسٖ ، كًب يُغ انًغبسثخ يٍ انزدبسح  

 . ٔ إلفبل يؼظى انًٕاَئ انزدبسٚخ(انًشاكت انجسشٚخ)خهص يٍ األعطٕل انًغشثٙ انذ 

 الوشاجشج هغ األجاًة حرى   االصطذام ّلرجٌة اذخز ُزٍ اإلجشاءاخ االحرشاصٌح  قذإرا كاى الوْلى سلٍواى

دتلْهاسٍح هغ تشٌطاًٍا سؼى هي   فإًَ تالوقاتل كاًد لَ ػالقاخ ذجاسٌح ّ،ال ٌوٌحِن هثشسا لغضّ الوغشب

 .، ُّْ دلٍل ػلى أى سٍاسح االحرشاص لن ذكي ذؼًٌ االًغالق الراماألسثاىخاللِا اسرشجاع هذٌٌح سثرح هي 

: ًرائج سٍاسح االحرشاص  -3

 رمهص يذاخٛم انذٔنخ يٍ انزدبسح انخبسخٛخ. 

 رؼٕٚض ْزا انُمص ثبالْزًبو ثبنزدبسح انصسشأٚخ . 

 انزشكٛض ػهٗ انضشائت . 

 ٌٕػٕدح انزدبس األخبَت إنٗ ثهذآَى خٕفب يٍ ٔثبء انطبػ . 

 رمهص انًؼبْذاد انذثهٕيبعٛخ. 

  :خاذوح 

 ػشفذ عٛبعخ انًغشة انخبسخٛخ ٔخٍٓٛ يخزهفٍٛ ثٍٛ فزشح زكى انغهطبٌ عٛذ٘ يسًذ ثُٓدّ عٛبعخ االَفزبذ 

 .ثٍٛ فزشح زكى انًٕنٗ عهًٛبٌ انز٘ َٓح عٛبعخ االززشاص ٔ

 

ٔصٚش انجسش ٔ شؤٌٔ األخُبط - انطبػٌٕ - انمَٕصٕ- اإلٚبنخ - ٔظٛف األػشبس - : هفاٍُن ّ هصطلحاخ 

سشٍذ لؼرٍك : األسرار 

 الثاًٌْح اإلػذادٌح اإلهام ػلً


