
التنافس األوريب حول املغرب األقصى على ضوء 

 )1912-1884(الدولية  متراتاملؤ 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  ادرار – امحد درايةجامعة 

  اإلسالميةواالجتماعية والعلوم  اإلنسانيةكلية العلوم 

  اإلنسانيةالعلوم : قسم 

   ريخ املغرب العريب املعاصر:ختصص 

  : الرقم التسلسلي

  ريخ املغرب العريب املعاصر ختصص املاسرت يف تطلبات نيل شهادةمل مكّملةمذكرة 

  

  
  

  م  

  

  : حتت إشراف                       : من إعداد الطالب

  بوتدارة سامل. د                                                          غازي دمحم   
  

  اجلامعة  الصفة  الرتبة  اإلسم واللقب
  جامعة أدرار  رئيسا  أستاذ حماضر  عبد الكرمي بلبايل

  جامعة أدرار  مشرفا ومقررا  أستاذ حماضر أ  سامل بوتدارة
  جامعة أدرار  مناقشا  أستاذ حماضر  خيي عبد هللا

  
           

  

 م2019/م2018 ه1440-1439 :املوسم اجلامعي



 
   

 



  
  
 

  شكر وعرفان                                                          
لبارئ السماوات واألرض و فالق احلب و النوى الرمحان على العرش استوى األكرم من  

كع أر سجد محدا وشكرا و أعليه له  أإىل ما  من أي رحيم والذي وفقين وألرحمكرمي 
  إجالال وإكبارا 

واحلمد َ الذي تتم بفضله األمور وصلى َا على سيد دمحم األمني و ألنه من ال 
  يشكر َا زالت عنه النعم 

 يف إجناز هذا عو عاين الشكر و العرفان ملن كان يلم  خط كلأهذا و  يرفع قلمأ أا ه
  .البحث و صرب علي

  .االحرتامفله كل التقدير و  بوتدارة ساملالدكتور  املشرفاألستاذ كثريا 

  . دراراجبامعة  اإلنسانيةإىل كل أساتذة قسم العلوم و 

 الشكر موصول وجزاكم هللا خیراقول لكم لكل ھؤالء أ

 

 

 

 

 



 

 

  إھداء                 
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  ".اجلنة حتت أقدام األمهات :"الرسول صلى اَ عليه وسلم إىل من قال فيها 

لشموع و  اليت سهرت الليايل من أجل راحيت إىل    أضاءت يل الدرب 

  .إىل أول اسم تلفظت به شفاهي أمي مث أمي مث أمي رعاها هللا و أطال يف عمرها 

وعلمين الصرب إىل الذي سهل يل طريق العلم و املعرفة ,إىل من تعب و ضحى من أجلي 
  .حفظه َا " أيب العزيز"والثبات وحب اخلري 

  . خااليت وأعمامي وأوالدهم إىل أخوايل و , خويتإ :إىل عائليت املتواضعة 

  .كلهم  أصدقاينإىل 

 .األقارب واألحباب وكل من ساعد يف هذا العمل من قريب ومن بعيدإىل كافة األهل و 



  

  

  

  

  

  

  

  املقدمة
  

  
  
  



 املقدمة
 

 أ  

افت        شهد املغرب األقصى يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
ا والسيطرة على ثروات املغرب، جمموعة من الدول األوربية حوله، وهذا األخري  لتوفري سوق ملنتجا

وخاصة أن املغرب األقصى حيتل موقعا اسرتاتيجيا ممتازا على  مواجهة الضغط األوريب، وجد نفسه يف
عتباره من أهم الطرق التجارية بسبب سواحله وهذا ما حوض البحر األبيض املتوسط، جعله  و

مؤشر للبداية التحدي ضد 1830احتالل الفرنسي للجزائر وكان ،كربىمنطقة الصراع بني قوى  
زامعد املغرب خاصة ب  . 1844يف معركة اسلي اال

فرنسا مل تكن الدولة الوحيدة الطامعة يف املغرب،بل وجدة نفسها يف مواجهة منافسات  أنإال 
استعمارية ذات مصاحل يف املغرب ويف مقدمتها بريطانيا اليت ظلت أول قوة صناعية وجتارية يف العامل 
اية القرن التاسع عشر،وأملانيا اليت استطاعت منافسة فرنسا عسكر وإجنلرتا  إىل حدود 

ناعيا،وإيطاليا اليت تعد من الدول الصاعدة يف امليدان االستعماري واالقتصادي،إضافة إىل إسبانيا ص
األمر  ا للتنافس األوريب االستعماري،وهذه الدول جعلت من املغرب ميد املتواجدة يف سبتة ومليلية،

ملؤمترات وء االتنافس األوريب حول املغرب األقصى على ض: الذي دعا إىل اختيار موضوع
   .)1912- 1884(الدولية

  : أمهية الدراسة
  : تتمثل أمهية دراسة املوضوع يف النقاط التالية

  السعي من أجل إظهار أهم مالمح التنافس األوريب حول املغرب األقصى-
ة الدول األوربية واحلفاظ على - إبراز أهم اإلصالحات اليت جلأ إليها املخزن املغريب من أجل جما

  املغرب وسيادتهاستقالل 
ا السياسية والعسكرية واالقتصادية-   حماولة معرفة عالقة املغرب مع الدول األوربية وانعكاسا
دف إىل التخلص من الدول األوربية من أجل إنفرادها - العمل من أجل توضيح سياسة فرنسا اليت 

  يف السيطرة على املغرب 
  اإلسبانية -ية املزدوجة الفرنسيةإبراز أهم األحداث اليت أدت إىل توقيع احلما-



 املقدمة
 

 ب  

  : دوافع اختيار املوضوع
  :تتمحور دوافع اختيار املوضوع يف النقاط التالية

  الرغبة يف دراسة املوضوع والبحث فيه-
معرفة أهم األحداث التارخيية املعاصرة يف املغرب األقصى يف القرن التاسع عشر وخاصة أن هذه -

لتنافس األوريب    حول املغربالفرتة متتاز 
  معرفة أهم دوافع هذا التنافس ونتائجه-
امعرفة أهم الوسائل اليت - ا على املغرب اعتمد   الدول األوربية يف حماولة بسط سيطر

  :اإلشكالية
حملاولة معرفة أهم أحداث التنافس األوريب حول املغرب األقصى قمنا بدراسة املوضوع من خالل 

  :اإلشكالية التالية

  مظاهر التنافس األوريب حول املغرب األقصى؟ما هي أهم 
ولإلجابة عن هذا التساؤل حمل البحث والدراسة،طرحنا جمموعة من التساؤالت الفرعية اليت تتمثل 

  :فيما يلي
  فيما تتمثل أهم إرهاصات التنافس األوريب حول املغرب األقصى؟-
ملغرب من أجل احلفاظ-   على سيادته واستقالله؟ ما هي امليادين اليت مهتها اإلصالحات 
ر وانعكاسات التنافس األوريب على العالقات املغربية األوربية؟-   ما هي أ
  ما هي حصيلة االتفاقيات األوربية حول املغرب األقصى؟-

  : خطة الدراسة
ويف حماولة اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع فقد قسمته على هذه املقدمة وفصل متهيدي وفصلني 

  .وخامتة
تناول الفصل التمهيدي اإلرهاصات األوىل للتنافس األوريب حول املغرب  :صل التمهيديالف-

األقصى املتمثلة يف املواجهات العسكرية بني املغرب والدول األوربية يف مقدمتها فرنسا يف معركة اسلي 



 املقدمة
 

 ج  

سألة املغربية إلضافة إىل أهم املؤمترات الدولية اليت تعاجل امل ،1860وإسبانيا يف معركة تطوان1844
فقد تناولت فيه دعوة السلطان احلسن األول ممثلي األجانب يف املغرب 1880انطالقا من مؤمترمدريد
مؤمتر يهدف إىل تقرير وسائل إلغاء احلماية القنصلية أو تقليلها نتيجة  يفلالجتماع والتباحث 

- 1884(إىل مؤمتر برلني إضافة الستغالل الدول األوربية حق احلماية القنصلية أبشع االستغالل،
الذي جاء من أجل توضيح معامل االستعمار ووضع حد لالصطدام بني القوى  )1885

املتصارعة،ومن ضمن نتائجه اخلالف حول مناطق النفوذ وبروز عدة أزمات من بينها األزمة 
  ) 1906- 1905(املغربية

لية األوربية من مؤمتر برلني عنوانه املغرب يف مواجهة الضغوط واملخططات اإلمرب  :الفصل األول-
وقد تناولت فيه اإلصالحات املغربية يف النصف الثاين من  ،1900إىل مطلع القرن عشرين1884

القرن التاسع عشر العسكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية للتدارك األوضاع املرتدية يف تلك 
إلضافة إىل عالقة املغرب ببعض الدول  األوربية اليت كان هلا دورا مهما يف املسألة املغربية وهي الفرتة،

وحاولت فيه إعطاء صورة واضحة هلذه العالقات لكل دولة مع  فرنسا واسبانيا وأملانيا وبريطانيا،
  .املغرب

دة الضغط االستعماري األوريب حول املغرب األقصى  :الفصل الثاين- -1900فخصص للدراسة ز
فاقيات الودية بني الدول األوربية للتخلي عن رغبتها يف احتالل املغرب االت هتناولت في ،1912

واألزمة املغربية األوىل اليت أوجبت على املغرب  مقابل تنازل فرنسا عن حقها يف بعض املستعمرات،
من أجل وضع حد للسيطرة األوربية على  1906مؤمتر اجلزيرة اخلضراءمتمثال يف عقد مؤمتر دويل 

اية األمر مل تستفد املغرب من هذا املؤمتر بل زاد من حدة التنافس من خالل  هناملغرب،إال أ يف 
وانتهى هذا لتنافس األوريب بفرض  ،1907احتالل بعض أجزاء من املغرب كوجدة والدار البيضاء

  .1912اإلسبانية على املغرب األقصى-احلماية املزدوجة الفرنسية
أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل اإلجابة عن اإلشكالية ويف النهاية خامتة اليت ذكرت فيها -

  .إلضافة إىل جمموعة من املالحق املطروحة،



 املقدمة
 

 د  

  :املنهج املعتمد-
  :للوصول إىل اهلدف املنشود من هذه الدراسة اعتمدت املناهج التالية

صى يف القرن وذلك من خالل وصف أهم األحداث التارخيية للمغرب األق :املنهج التارخيي الوصفي-
ا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، إلضافة إىل وصف  التاسع عشر واألوضاع احمليطة 
ملسألة املغربية سواء كانت أوربية أو مغربية   .الشخصيات اليت كانت هلا عالقة 

وربية وذلك من خالل الوقوف على الكثري من اخلبا الدفينة للدول األ :املنهج التارخيي التحليلي-
  .وذلك من خالل دراستنا لعالقات املغرب ببعض الدول األوربية اجتاه املغرب األقصى،

  :أهم املصادر واملراجع-   
كتاب :على جمموعة من املصادر واملراجع فمن املصادر املعتمدة نذكر ييف حبث تلقد اعتمد-

والعالئق  ألخبار دول املغرب األقصى لصاحبه أبو العباس أمحد بن خالد الناصري، االستقصاء
والعز والصولة يف معامل نظم الدولة للمؤلف ابن زيدان  السياسية لدولة العلوية البن زيدان عبد الرمحن،

على  وفيما خيص املراجع فقد اعتمد  وهي من أهم املصادر اليت أرخت هلذه الفرتة، عبد الرمحن،
كتاب املغرب عرب التاريخ للمؤلف إبراهيم حركات،النخبة املخزنية يف املغرب القرن التاسع عشر 

إلضافة إىل رسائل جامعية تناولت املوضوع منها مذكرة ماجستري ملروان  للمؤلف مصطفى الشايب،
ذكرة وم ،)1905-1873(بوزكري حول التنافس الفرنسي اإلجنليزي على املغرب األقصى مابني 

  ).1894- 1873(حملمد العريب معريش املغرب األقصى يف عهد السلطان احلسن األول

ت ت من بينها واجهتينلقد  :الصعو   خالل هذه الدراسة عدة صعو
  التأخر يف اختيار املوضوع-
  ضيق الوقت وتعذر مجع املعلومات-
  إليه بتفاصيله يف مسريتنا اجلامعية يتطرقعدم -

إىل حد ما يف توضيح وتبيان أهم جوانب التنافس األوريب حول  تكون قد وفقأمتىن أن أويف األخري 
  ).1912- 1884(املغرب األقصى على ضوء املؤمترات الدولية



 

  
  
  
  

  الفصل التمهيدي
  

  .)1884-1844(اإلرهاصات األوىل للتنافس األورويب حول املغرب األقصى 
  .املواجهات العسكرية بني املغرب والدول األوروبية: املبحث األول
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  .املؤمترات الدولية :املبحث الثاين
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حبكم موقعها االسرتاتيجي  كانت منطقة املغرب األقصى حمال للمنافسة بني الدول األوربية    
م املادية واستحداث أسواق  املالئم والسعي من أجل السيطرة على االقتصاد املغريب إلشباع رغبا

 1881رض نظام احلماية على تونس سنةوف ،1830جديدة فيها، فباحتالل فرنسا للجزائرسنة
ما وراء احلدود شكل ضغط قوي على املغرب األقصى ففرنسا كانت ترى من حقها الرتامي في

ا، بينما كانت اجنلرتا املهيمنة على أسواق املغرب ترى هي األخرى أن  الغربية موسعة بذلك ممتلكا
الستقرار قبالة جبل طارقمن حقها أن تبقى سيدة ا ، أما خبصوص اسبانيا املتعللة حبصنها ملضيق 

حلقوق التارخيية املور  مالمح  ،األوىل زابياليثة عن إو سبته ومليلية فكانت متمسكة حبق اجلوار 
ا بعد هزمييت اجليش املغريب األوىل يف موقعة اسلي ، أمام القوات 1844استعمارية بلغت ذرو

اليت انكشف معها الغطاء احلقيقي 1860الفرنسية والثانية بعد احتالل القوات االسبانية لتطوان 
دة من حدة التنافس األوريب حو   . 1884و1880ل املغرب يف سنيت هلشاشة الوضع املغريب وز

  املواجهات العسكرية بني الدول األوربية واملغرب األقصى :املبحث األول
  )1844)(اسلي(الفرنسية-احلرب املغربية :املطلب األول

حيث من خالهلا تستطيع  18301كان أعظم خطر على املغرب هو احتالل فرنسا للجزائر    
دمه أهم عنصر استخ تفرنسا االمتداد شرقا وغر حنو املغرب األقصى، فمشكلة احلدود كان

ا على مراكش  ،املغرب األقصىالفرنسيون يف الضغط على  مهية سيطر وشعرت فرنسا أكثر 
عندما ساعد سلطان املغرب األمري عبد القادر اجلزائري يف كفاحه ضد املستعمرين الفرنسيني مما 

معركة وادي اسلي كانت 2بني فرنسا واملغرب األقصى   1844أدى إىل نشوب معركة اسلي سنة
ة عسكرية بني اجليش الفرنسي واجليش امل  3غريب الذي بعثه السلطان موالي عبد الرمحانأول جما

                                                             
 مكتب املستندات وألنباء، إصدار حزب االستقالل، ،مراكش بعد احلماية إفالس احلمايةاملغرب األقصى  :فتحي بريرج -1

  240 ص ،1985 مراكش،
 ،ريةمكتبة ألجنلو املص ،)املغرب-اجلزائر-تونس-ليبيا(احلديث  املغرب العريب الكبري يف العصر: عطا هللا شوقي اجلمل -2

  113 ص ،1977القاهرة ، 
ابتدأ  ،)1859-1822(، حكم املغرب ف فرتة لث حكام املغرب األقصى)1790(ة ولد سن :عبد الرمحان بن هشام -  3

وتوىل ابنه )1859(حكمه مع بداية االحتالل الفرنسي للجزائر حيث دعم املقاومة اليت قادها األمري عبد القادر،تويف سنة 
 .املوىل دمحم الرابع احلكم
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حتت قيادة ابنه وويل عهده سيدي دمحم وذلك لنجدة الشعب اجلزائري احملتل من طرف االستعمار 
  1.سنة14الفرنسي منذ 

لسلطان عبد الرمحان الذي  ،منذ أن استنجد أهايل تلمسان نيئريلجزالبدأ الدعم املغريب الرمسي   
رسال ابن عم جلهاد ومقاومة العدو ،ه موالي علي للنجدة أهايل تلمسانقام  ومعاملة  أوصاه 

إذ وجه السلطان اجليوش واملؤن واخليل واملدافع إىل مدينة تلمسان قام بتوجيه  ،املة حسنةالناس مع
لسري وفق مبادئ الشريعة اإل جانفي 06حيث أرسل يف سالمية،عدة رسائل البن عمه يوصيه 

سة أحد القادة وجنود من العرب والرببر وكمية من فارس  م20 ،1831 ن جيش البخاري بر
  جبالهفارس من 100رجل من جيش البخاري من مراكش وأكثر من140السالح املدفعيةو

  2.والريف وكلهم يف غاية التزويد
بندقيةوكمية كبرية من املسدسات وبعض 1500ومت شراء  أرسل أيضا مدافع موجهة إىل تلمسان ،

وصلت شحنة 1841ووصلت أيضا السيوف واخلناجر وأخشاب البنادق ويف سنة  املدافع،قطع 
سبتمربمن نفس السنة 1من املغرب حتتوي على حوايل ألف بندقية وعدة أطنان من البارود ويف 

ألقمشة ومبائة برميل من البارود60وصلت قافلة من فاس تتكون من    3.بغالمثقلة 
مكن من املساعدات املختلفة كاحلبوب واألسلحة،كذلك اخليول من السماح للمغاربة جبمع ما أ 

لسالح والذخرية  مني القوافل احململة  اهدين يف اجلزائر، و خمتلف أحناء املغرب وإرساهلا إىل ا
واملوجهة إىل اجلزائر عرب طنجة مرورا بفاس  ،احلبوب القادمة من مضيق جبل طارقاحلربية و 
ا إىل اجلهاد حتريض القبائل  ووجده، إىل جانب قوات األمري عبد املتامخة للحدود اجلزائرية ودعو
إىل جانب قوات األمري وامتناعه عن استخدام القوة ضد هذه القبائل لصدها عن اجلهاد  ،القادر

  .رغم الضغوط الفرنسيني بدعوى انعدام أألمن وصعوبة التحكم فيها ،عبد القادر

                                                             
ط، اهلالل العربية للطباعة والنشر، عمار اجلذور والتجليات،املقاومة املغربية ضد االست :دمحم السنوسي -1    68ص ،1997 الر
  37ص ،2001 اجلزائر، األبيار، مثالة احلكومة املغربية واحتالل اجلزائر، منشورات :إمساعيل حامت -2
إمساعيل  ترمجة وتعريب، ،1841مذكرات الكولونيل سكوت عن إقامته يف زمالة األمري عبد القادر :الكولونيل سكوت  -3

  70ص ،1981اجلزائر، العريب،
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ر محاس البالط املغريب وسكان 1834ستيالء على تلمسان سنة جنح األمري عبد القادر يف اال أ
لقمح والشعري واألسلحة والكثري من األموال، بعد املساعدات 1املغرب،وقام السلطان مبد األمري 

فحاولت فرنسا أن تقنع دولة  اليت قدمتها املغرب يف مساندة اجلزائريني ضد املستعمر الفرنسي،
لعدول عن عملها العدواين ضدها فلم تفلح فنتج عن ذالك نشوب حرب اسلي يف  املغرب 

زمية اجليش املغريب عند واد اسلي، ،1842أوت05 على 1844أوت14غرب وجدة يف  انتهت 
ومتكنت اجليوش الفرنسية من االستيالء على مدينة وجدة ومل تنسحب منها إال بعد أن  يد جبو،

  2.فرنسيةدفع املغاربة غرامة مالية كبرية للدولة ال
على املغرب مت توقيع معاهدتني لصاحل فرنسا تتمثل املعاهدة األوىل يف معاهدة نتصار الفرنسيني 

، ولقد جاء يف هذه املعاهدة جمموعة من البنود املفروضة 1844سبتمرب 10طنجة املوقعة بتاريخ 
إال يف حالة السعي من على املغرب،منع اجليوش املغربية من التجمع وإبعادها من احلدود اجلزائرية 

أجل  احلفاظ على أمن البلدين املغريب الفرنسي، وتنص املعاهدة على مطاردة األمري عبد القادر 
عتبار  اء العداوة واالنسحاب من  هووجوب القبض عليه  خمالف للقانون، وتقتضي االتفاقية 

ملقارنة الصويرة وتسريح املساجني لكال الطرفني وإقامة عالقة جديدة مع من ح فرنسا حق االمتياز 
اجلزائرية على –كما نص بندها اخلامس على إبقاء احلدود املغربية 3مع الدول األوربية األخرى،

ا يف مفاوضات منفصلة م احلكم العثماين، على أن جيري االتفاق بشأ   4.ماكانت عليه أ
برامها من أجل تنفيذ ما قد اتفق ، فقد مت إ1845وفيما خيص املعاهدة الثانية معاهدة اللة مغنية 

مارس 18عليه يف املعاهدة األوىل املعروفة مبعاهدة طنجة، ومت توقيعها بني املغرب وفرنسا يوم 
1845   .  

زام املغريب يف معركة اسلي   ا قضت 1844اال أدى إىل خضوع املغرب ملطالب فرنسا،كما أ
لى الرغم من أن العدو مشرتك، وخلق قطيعة بني على روح التعاون والتضامن بني اجلزائر واملغرب ع

                                                             
عاصمة الثقافة  ،)1956-1830( لسيف والقلم،–أعالم املقاومة اجلزائرية ضد االحتالل الفرنسي  :بوعالم بسايح -1

  20ص ،2007اجلزائر، العربية،
  96 ص ،1948 القاهرة، ،طبعة الرسالةم احلركات االستقاللية يف املغرب العريب، :عالل الفاسي -2
3 -Henri Cambo ,Histoir du Maroc  ,Hachette Coulommier ,im ,Bradard et 

Taupin ,1952 ,p15. 
       16ص ،1986 الدار البيضاء، شركة الطبع والنشر، ،)1906-1902(ثورة بومحارة :إبراهيم كردية-  4
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املقاومة اجلزائرية واملغرب، فبسببها فقدت املغرب هيبتها الدولية وهيبة احلكام أمام الرعية بسبب 
  1.فشلهم يف مواجهة العدو

  )1860)(تطوان(االسبانية-احلرب املغربية :املطلب الثاين
مة       وكانت  عند السنوات األوىل من القرن التاسع عشر،املغرب األقصى كان يعيش يف عزلة 

هذه العزلة سياسية واقتصادية ولقد بذل حكام املغرب جمهودات من اجل إقامة نظام احتكاري 
لسيطرة على أكرب موارد اإلقليم، ولكن هذه التجربة اده إىل نكسة اقتصادية أثرت يف  يسمح 

غرب منذ القرن اخلامس عشر والسادس عشر تتمثل وكان هناك قواعد اسبانية يف مشال امل البالد،
يف احلسيمة وسبتة ومليلية وكانت تكلف اسبانيا الكثري من دون أن  تقدر حكومة مدريد على 

تقاسي يف نفس الوقت من بقاء جبل طارق حتت االحتالل  أخالئها وكانت احلكومة السبانية،
دة التشبث إىلاالجنليزي األمر الذي كان يدفعها    2.مبواقعها املوجودة يف مشال املغرب ز

حتالل  ،1848يف سنة  ر ملوية وذلك بدون  عفريةاجلزر اجلقامت اسبانيا  الواقعة على مصب 
ن هلا بعضا من احل استعمال أي قوة عسكرية، قوق اجلغرافيا التارخيية لعالوة على اعتقاد اسبانيا 

من خالل قيام  ،را  أساسيا على األراضي املغربيةتتحني الفرصة لتقوم بلعب دو  توأخذ ،ملغرب
وقد شكل هذا  بشن عدة هجمات على كل الثغور احملتلة من جانب األسبان، 3قبائل الريف أجنرة

لس احلريب االسباين اجلنرال أدونيل حجة جيدة ملواصلة احتالل لنسبة إىل رئيس ا املزيد  احلدث 

                                                             
دار اخلطايب للطباعة  عبد القادر الشاوي ونوردين مسعودي،.تر الفرنسية،املغرب واالستعمار حصيلة السيطرة : البري عياش -1

ط، والنشر،  67ص )01(أنظر امللحق رقم  -42:ص ،1985 الر
      260 ص ،1999 مصر، ،اإلسكندرية املكتب اجلامعي احلديث، ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، :حيي جالل - 2
لى مضيق جبل وتقع مواطنها يف زاوية الشرقية يف أقصى الشمال املغريب ع طنجة وتطوان، من قبائل جبالة جلهة :قبيلة أجنرة -3

ومشاال  ،شرقا ساحل البحر األبيض املتوسط وحيدها ويف جماهلا الرتايب تقع مدينة سبته والقصر الصغري، ،طارق والبحر املتوسط
الربقاويني ( :بطون وهي  وتنقسم قبيلة أجنرة إىل ،اسوجنو قبيلة ودر  ،وغر قبيلة الفحصية ساحل بوغاز جبل طارق،

ا ،)الغبويني،اجلرويني الرابط  أنظر إىل    ...).الفلى اغادير، ملوسة، القصر الصغري، دار جلروب، سبته،الفنيدق،:(ومن بلد
:hhtps// ar wiki pedia.org 
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إلضافة إىل من األراضي املغربية أوت 28وفاة السلطان موالي عبد الرمحان مبكناس يوم ، 
  1.ظرفا مالئما لتمكني اسبانيا من حتقيق مرادها ،م1859
حرب بني اسبانيا واملغرب،وكانت القوات املغربية تتكون من  إىلهذه العالقة  دتولقد أ
سة موالي العباس أخ السلطان وجبانبها انضم بعض املتطوعني الذ5600 ين مت مقاتل حتت  ر

سم اجلهاد للمواجهة الضغط العسكري ضد اجلنرال أدونيل  استنفارهم من قبائل متعددة،
كان  الذي انتهجا أقسى الطرق القتالية من أجل حتقيق ما جيش نظامي،140.000بتعداد

يعتربه قصاصا يف حق منازليه، ومن جهة املغاربة فقد راعهم هول النزل من جراء كثرة العددية 
حيث متكن جنود ادونويل من التقدم داخل الرتاب  قبل هلم به، ملتسلح بعتاد حريب اللعدوهم ا

اجلبلية واجربوا موالي العباس على الرتاجع وجلوء اىل املنطقة  املغريب والزحف على مدينة تطوان،
دياو  ،الواقعة بني تطوان وطنجة ومل ، 1860فيفري6د اجلنرال أدونيل يوم ستسلمت املدينة أمام 

تعارض أي دولة أوروبية اسبانيا يف هذه احلرب مما جعلها تشعر مبا يشبه التأييد من جانب الرأي 
ا يف أراضي املسلمني    2.العام األوريب لعمليا

ولقد عرضت حكومة مدريد الصلح مع احلفاظ املؤقت بتطوان، إىل أن تدفع احلكومة املغربية 
شتملت املعاهدة على شروط خاصة بتوسيع أراضي الغرامة احلربية ووافقت املغرب على ذلك وا

، مع دفع غرامة ل على قطعت أرض جبوار سيدي افنني، والتناز قواعد االسبانية يف سبتة ومليليةال
، والسماح هلا بفتح قنصلية  بفاس وإرسال رب بعقد معاهدة جتارة مع اسبانيةحربية وتعهد املغ

ومل حتصل اسبانية على ربح كبري من الناحية اإلقليمية ، ثات تبشري االسبانيني إىل املغربرجال بع
، وخاصة يف وقت قلت فيه كمية العملة املغرب إمكانياتية كانت أقوى من إال أن الغرامة احلرب
  3.املتداولة يف البالد 

ملبلغ كان هو االقرتاض من إن الطريق الوحيد الذي كان أمام املغرب للحصول على مثل هذا ا
صلت إليه من قبل الديون املغرب إىل ما كانت كل من مصر وتونس قد و ، فوصل اخلارج

                                                             
 تطوان، واالندلونسي، ريبالبحث يف التاريخ املغجمموعة  ،)1912-1860( قبل احلماية تطوان :وأخرون عاطف مجال -1

     76 ص ،1912
 231ص ،3ج ،2009 الدار البيضاء، ،دار الرشاد احلديثة املغرب عرب التاريخ، :إبراهيم حركات -2
 262مرجع سابق، ص: ىجالل حي -3
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رهنا على  وقد مت دفع هذه الغرامة املالية يف ظرف سنتني بفضل قرض البنوك االجنليزيةاألجنبية،
وترجع هذه املساعدة إىل موقف اجنلرتا اليت كانت تراقب حبذر املشاريع  ،مدخول اجلمارك الشريفة

ة اليت كانت تطمح نية فممثلوها الدبلوماسيني هم الذين أوقفوا احلكومة الفرنسيالفرنسية واالسبا
كذلك ضرورة اإلصالح  ، ويف املغربوية، إىل حتديد حدود اجلزائر عند واد ملبعد معركة اسلي

، أي تفتح البالد أمام قوة غزو يطمئن األجانب على مصاحلهم، وهو كذلك بداية االنفتاح حىت
    1.نيب ويف ظل نظم تضمن املصاحل األجنبية رأس املال األج

هزمية تطوان من تركيزا الحتالل االسباين يف املدينتني سبته ومليلة وأضعفت املغرب  تلقد زاد   
إلضافة إىل أن املغرب عاىن الكثري من الديون اليت كانت  قتصاد وماليا،اسياسيا وعسكر و 

فرض ضرائب فادحة أثقلت   إىلمما دفع الدولة املغربية  واالجنليز،لصاحل الدولتني األجنبيتني اسبانيا 
وظل املغرب  كاهل الشعب وأثرت على مستوى حياته مثلما أثرت سلبا على االقتصاد املغريب،

وكانت تستخلص مباشرة من  ،بعد اجلالء عن تطوان حنو ربع قرنيؤدي بقية الديون وفوائدها 
وذالك ما أوقع السيادة املغربية  ،نفوذ حماسيب الدولة االسبانية تداخل املوانئ واجلمارك عموما حت

سياسيا وماليا حتت نفوذ الدائنني االسباين واالجنليزي،كما كشفت عجز القوات املغربية عن 
نكسارها بشكل كبري أمام األسبان من او  مقاومة دولة أوربية تعترب أقل قوة من فرنسا وبريطانيا،

دة األطماع االسبانيةخالل إزالة حجاب اهليب يف الرتاب املغريب بشكل  ة عن بالد املغرب وز
بل أكثر منّ ذلك  عام،وشجعت األطماع االستعمارية االقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية،

حتول املغرب يف أواخر القرن التاسع  وأملانياغدت أطماع الدول الضعيفة  مثل السويد وايطاليا 
اغنيمة ت إىلعشر  ت هذه الدول لطفر    2.ثري حسا

  
  
  
  

                                                             
 44مرجع سابق، ص: ألبري عياش -1
ريخ املغرب  :عبد الكرمي غالب -2 دار  ،3ج اجلزائر،-العريب عصر اإلمرباطورية العهد الرتكي يف تونسقراءة جديدة يف 

 47 ص ،2005 بريوت، الغرب اإلسالمي،
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  املؤمترات الدولية :املبحث الثاين
  )1880(دمؤمتر مدري :املطلب األول

ا التنازالت واالمتيازات اليت قدمها السالطني منذ النصف        ورث املغرب مشاكل عديدة ولد
نظام احلماية الدبلوماسية  خمتارين ومضطرين إىل الدول األوربية ويعد الثاين من القرن الثامن عشر،

ن هذا النظام هو الذي مكن الدول األوربية من وأل فرتة السبعينات، من أهم مواضيع والقنصلية،
دف إىل متكني ا من االستقرار لتحقيق تطبيق سياسة استيطانية   الغرض التجاري جاليا

لسلطة األجنبية  املغاربة والسياسي، ومن ذالك إزالة نفوذ سلطة املخزن من املواطنني واستبداهلا 
 1.مع استمرار االحتفاظ بنفس اجلنسية

أهدافها خاصة  إىلخري وسيلة للوصول  الدول األوربية يف مؤسسة احلماية الدبلوماسية،ت وجد
بعدما حصلوا على  فوائد جتارية كبرية دون عناء احلمالت العسكرية وعن طريق املواطنني املغاربة 

فلم تعد  صار للنظام احلماية الدبلوماسية إبعاد عميقة وأهداف واسعة، وسرعان ما2أنفسهم،
ت ا ألوربية الكربى فحسب،اامع يف املغرب مقصورة على الدول املط ا إىل الوال ملتحدة وإمنا تعد

  3.،كأملانيا وايطاليا1870عالوة على الدول اليت نشأت بعد ،وبلجيكا والسويد وسردينيا
من خالل  األول حملاولة وقف محاية الدول األجنبية للمواطنني املغاربة،لقد سعى السلطان حسن 

غري أن جتاوب  ،ت مع ممثلي الدول األوربية بطنجةالذي عقد عدة اجتماعا ،وزير خارجيته بركاش
كرة الذي كان يقوم على مناصرة هذه الف ،لبيا وكان يعتمد السلطان على هايكان س األوربيني

فريى يف نظام احلماية  املعرقل ألمال اليت يريدها أن جتعل املغرب  أما تيسوإصالح نظام احلماية 
ولقد تقاطعت هذه القناعة مع رغبة هاي الذي اقتنع   ،4خالصا لفرنسا دون غريها من الدول

مهية انعق ه الفكرة كان هاي قد سافر إىل لندن عام ذاد مؤمتر خارج املغرب ولتجسيد هبدوره 
موضوع نظام احلماية  يف احثات مع موظفي وزارة اخلارجية الربيطانية،،أين أجرى مب1879

                                                             
 بريوت، دار الغرب االسالمي، ،)1894-1873( املغرب األقصى يف عهد السلطان احلسن األول،: دمحم العريب معريش - 1

  202 :ص ،1989
  210ص مرجع سابق، :صالح العقاد -2
 114ص مرجع سابق، :الكرمي غالبعبد  - 3
طالعالئق السياسية للدولة  ا :عبد الرمحان بن زيدان -4   188 ص ،1999 ،لعلوية، املطبعة امللكية، الر
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ماركيز  وأقرتح عليهم فكرة عقد مؤمتر دويل خارج املغرب، وبدأ وزير خارجية اجنلرتا ،الدبلوماسية
، مبراسلة سفراء اجنلرتا املعتمدين لدى الدول اليت يهمها أمر احلماية 1879أكتوبز7يوم  1سلزبوري

همكرا ملغرب مذ  ريد خري ن حكومته ترى  يف حالة املوافقة على عقد املؤمتر أن تكون مد إ
رتياح كبري ولتقت سياستان االجنليزية  ،مكان يصلح هلذا االجتماع أما اسبانية فقد تلقت االقرتاح 

نسجام يف العواصم اليت يهمها أمر املغرب    2.واالسبانية وصار ممثلو الدولتني يعملون 
ئبه بركاش من جهة وبني ممثلي ففي  الوقت الذي حتركت فيه الدبلوماسية املغربية بني السلطان و

، حتركت الطائفة اليهودية اليت يعنيها أمر احلماية نية لنقل املباحثات إىل مدريد الدول من جهة
ومن األسباب  بغية تعكري األجواء لكي يلفتوا أنظار األوربيني حنوهم ويل حيولوا دون عقد املؤمتر،

رفض شاهدات التجنيس  1880املباشرة ملؤمتر مدريد هو إعالن السلطان حسن األول يف فيفري 
م  اليت منحتها الدول األجنبية إىل رعا مغاربة مما أدى إىل غضب البعض وأبرقوا إىل حكوما

ت املتحدة ضد هذا القرار  ئرة فرنسا وايطاليا والوال   3.فثارت 
القرتاح وجهت هلا احلكومة االسبانية الدعوة يوم وملا قبلت حك أفريل حلضور  10ومات الدول 

الربتغال وفرنسا واجنلرتا وبلجيكا وهولندا والدمنارك ومملكة : ( دولة وهي  15املؤمتر وشاركت فيه 
ت املتحدة والربازيل واملغرب والنمسا  يت و). السويد والنرويج وأملانيا وايطاليا وروسيا والوال

ت اليت كانت سببا  إىلانعقاد املؤمتر لتحقيق مجلة من األهداف منها الوصول  حل ملشكلة احلما
صالحها أو إلغائها    4يف توتر العالقة بني املغرب والدول األوربية وذلك إما 

وعقدت أشغاله يف ست عشر جلسة حيث دار يف قاعة  ،1880ماي16فقد افتتح املؤمتر يوم
وكان السيد بركاش يسعى جاهدا  بني السيد بركاش وممثل فرنسا الفيس أمرال جوريس،املؤمتر نقاش 

م وان تكون حرية التجار األ إلخراج السماسرة من حظرية احملميني، جانب يف احتيار مساسر
                                                             

وبدأ يظهر  1868، وعني سكرتريا لشؤون اهلند عام 1830امسه احلقيقي روبريت كاسكوين، ولد سنة : مركيز سلز بوري -1
مفوضا برطانيا يف مؤمتر اسطنبول مث عني وزير للخارجية كما  1877رز بعد ماعني سنة  على الساحة الدولية كسياسي

ابن : أنظر   1903، وتوفية  سنة 1902الذي استقال منه سنة  1885ة أنتخب رئيسا حلزب احملافظني مث وزير أول سن
 77 املنصور، مشكلة احلماية، ص

  118ق، صمرجع ساب: عبد الكرمي غالب -2
 68ص )02(أنظر امللحق رقم -215 :مرجع سابق، ص: صالح العقاد -3
ريخ احلضارات العر : أمل عجيل -4  138 ، ص1999، بريوت، )املغرب  –السودان  –لبيا ( بية قصة و
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عدم التنازل عن االمتيازات اليت حصلت عليها  إىلأما ممثل فرنسا فكان يسعى بدوره  ،حمدودة
  1.بالده

فربيطانيا كان يهمها اجلانب  كل دولة أوربية تراعي مصاحلها على حساب الطرف األخر،  وكانت
وفرنسا تسعى إىل توسيع دائرة احلماية القنصلية  ،ومتسك مبصاحلها يف جبل طارق االقتصادي

ولقد انتهجت الدول األوربية سياسة التحالفات من  ،1844خاصة بعد جناحها يف معركة اسلي 
وانتهت هذه التحالفات برجحان كفة  خطط اخلصم وتقويت حضورهم يف املغربأجل إفشال 

الن الوفد املغريب كان عاجزا عن الدفاع بسبب جهل بركاش وأعضاء الوفد  ،2الدول أألوربية 
بتوقيع اتفاقية حددت قانون  ،1880جويلية 3نتهى املؤمتر أشغاله يوم ااملغريب للغات املشاركني، و 

يه الن املؤمتر كان كان يرغب ف فصالواملغرب مل حيصل على شيء مما18س يف احلماية والتجني
للتنسيق الوجود األوريب يف املغرب ولصلح الدول اليت كان هلا أكرب احلظوظ يف احتالل أوروبيا 

مع  ،1863لدولة الفرنسية على أساس معاهدة  املغرب، ممثل فرنسا اعترب نتائج مؤمتر مدريد نصرا
   .3زء مكمال ملعاهدة مدريد الدوليةمراكش صارت ج

أن معظم املعاهدات الدولية اليت عقدة بني املغرب وبعض الدول األوربية تعززت مبعاهدة  حيث
 للسفارة األجنبية حق منح محايتها ملوظفي القنصليات وجتار األجانب وعائلتهم،، مدريد،وخولت

اخلاصة، وصار األوربيون يتمتعون حبق  مما أدى إىل فتح الباب للتدخل األجنيب يف شؤون املغرب
  4.امللكية لألراضي والعقارات يف املغرب

ذا  ن املغرب كانت متر بفرتة اضطراب داخلي وخارجي ،ومع ذالك حظيت  مما سبق يتبني لنا 
التفوق الدويل الذي يتمثل يف مؤمتر مدريد و الدول املتعددة اليت حضرته ،ورغم أن املغرب مل حيقق 

يطمح إليه  من استغالل التنافس الدويل يف إبعاد خطر التدخل األجنيب يف شؤونه  ما كان
  .فان املغرب أصبح ذا مركز دويل مهم حيسب له ألف حساب الداخلية احلميات والتجنيس،

  

                                                             
 69ص ) 03(أنظر امللحق رقم - 189: ، صمصدر سابق :عبد الرمحان بن زيدان -1
  275ص  مرجع سابق، ،3ج :ابراهيم حركات -2
 240 ص مرجع سابق، :دمحم االمني -3
 215 ص مرجع سابق، :دمحم العريب معريش -4
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  )1885-1884(مؤمتر برلني :املطلب الثاين
يف القارة األوربية بعد أن قام بسمارك بدور قيادي  ،أن ختلت فرنسا عن زعامتها ألوربعد      

للغة األملانية حول بروسيا من  دولة كربى، جعل من أملانيا ت الناطقة  حيث احتدت معظم الوال
لفعل إىل ظهور دولة  أجل إنشاء احتاد ميكن أملانيا من الدخول يف عامل الصناعة، وأدى هذا 

صناعيا وبعد التطور الصناعي يف أوربية جديدة استطاعت أن تنافس فرنسا عسكر واجنلرتا 
أملانيا،وجهت عناية كبرية للتنمية البحرية األملانية حيث تضاعفت سفن اإلمرباطورية وأصبحت 
تطالب مبستعمرات شبيهة بتلك اليت كونتها اجنلرتا وفرنسا وغريمها من الدول األوربية يف القارة 

   1اإلفريقية
صناعتها وجعلها تنافس املصنوعات األوربية األخرى أال ومل يكن أمام أملانيا من وسيلة لدعم 

حلصول على مستعمرات غنية جتد فيها املواد اخلام الالزمة لصناعتها ووجدت أملانيا ضالتها 
يعارض إنشاء مستعمرات أملانية فيما وراء البحار حىت  2وكان بسمارك املنشودة يف القارة اإلفريقية،

وعلل ذالك بعدة اعتبارات منها الرغبة يف حتقيق  اخل القارة األوربية،يظل حمتفظا مبكان الصدارة د
إال أن الوضع مل يدم طويال ففي  3األمن للرايخ األملاين واالبتعاد عن مشكالت االستعمار،

ويف جنوب غرب  1884كونت أملانيا إمرباطوريتها اإلفريقية يف الكامريون يف جويلية   1884
، ويف إفريقيا الشرقية يف ماي اجلديدة يف ديسمرب من نفس السنة ياوغين 1884إفريقيا يف أوت 

ذا اكتملت اإلمرباطورية االستعمارية يف فرتة وجيزة  1885   4و

                                                             
ض، دار الزهراء، ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، :شوقي عطا هللا اجلمل وعبد هللا عبد الرزاق إبراهيم -1  ص ،2002 الر

141  
، خترج من جامعة جيورج أوجست سنة رستقراطيةولد يف براند نبورج من أسرة ا :)1891-1815(أتوفون بسمارك  -2

ريس ويف 1862انتخب ألول مرة عضو يف الربملان الروسي ويف 1849، يف 1830 عني 1871عني سفري لربوسيا يف 
 01، ص 2003جوان31، 1922املستشار احلديدي، جملة قطايف، العدد: شريف صاحل: مستشار على أملانيا أنظر

   10 ص ،1998 الكويت، عامل املعرفة، ملسلمون واالستعمار األوريب يف إفريقيا،ا :عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم -3
ض -4  230 ، ص1965استعمار إفريقيا، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : زاهر ر
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شئة أكثر منها قوة وخش ية أما اجنلرتا فقد أفاقت من سياسة احلياد الطويل ووجدت أمامها دولة 
الوزارة  1حني توىل زعيم احملافظني ديز رائيلي ، ولكن تغري املوقفاجنلرتا من هذه القوة اجلديدة

، حيث تها وتعيد إليها مركزها يف أروسعى إىل إتباع سياسة خارجية نشطة خترج بريطانية من عزل
ا حتركت يف جنوب القارة اإلفريقية ودخلت يف صراعات مع األملان يف شرق القارة ومع  أ

ا   2 الفرنسيني يف غر
لدول األخرىفكان أما فرنسا  ، حيث ظهرت عوامل جديدة سامهت يف دفعها موقفها شبيها 

رة خمتلف الطبقات حنو إظهار أن فرنسا  ا اإللزاس واللورين عامال يف إ حنو االستعمار وكان فقدا
خرت  الزالت دولة قوية قادرة على التوسع وإكمال مهمتها احلضارية أما خبصوص إيطاليا فقد 

ا االستعمار الن يف دخوهلا ميدان وكذا مشاكلها ) 1881- 1870(شغاهلا بتحقيق وحد
ا بعد حتقيق الوحدة وجهة  ، للبحث عن أنظارها كباقي الدول االستعماريةالداخلية حيث أ

مستعمرات يف القارة اإلفريقية وسيطرت على تونس األمر الذي أستدعي من إيطاليا إىل توجيه 
ا على كسب إقليم تونس أنظارها لالستحواذ على طرابلس ك   3تعويض لعدم قدر

كان هذا الصراع بني الدول االستعمارية األوربية من العوامل القوية اليت غريت جمرى األمور 
ملانيا إىل  15، عقد املؤمتر يف برلني يف الفرتة بني  التمهيد والتخطيط لعقد املؤمترالسياسية ودفعت 

مستقبل الكونغو وتنسيق النشاط األوريب يف إفريقيا ليقرر  ،1885نوفمرب 26و 1884نوفمرب 
ت املتحدة األمريكية وكان  14وحضره ممثلوا  دولة ماعدا سويسرا وحضرته بصفة مراقب الوال

أملانيا وفرنسا هو حتجيم نشاط بريطانيا يف الكونغو والنيجر ومها املدخالن إىل قلب إفريقيا  فده

                                                             
املغامرة ، ولد يف لندن عرف مبيله حنو لة استعماري بريطاينسياسي وروائي ورجل دو ) 1881-1804(بنيامني ديزرائيلي   -1

ت ، رغم عني وزيرا للمالية 1852النيابية كمستقل وفشل يف دورتني، ويف  واالنتهازية بدأ حياته السياسية برتشحه لالنتخا
سة  1868جهله يف هذا امليدان وقد فشلت سياسته املالية وكان ذلك سببا يف سقوط احلكومة يف نفس العام وعني يف  لر

ت العاالوزراء لكنه سرعان ما أضطر  موسوعة سياسة، : عبد الوهاب الكيايل: أنظر... مة لالستقالة هلزمية حزبه يف االنتخا
 19، دار اهلدى للنشر، لبنان، ص2ج
  19 13، صمرجع سابق :عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم -2
دكتورة يف التاريخ سالة ر  ،) 1912-1911( اإليطالية اللبية  موقف الدول األروبية من احلرب :سامي هاشم خيالة -3

   19 ، ص2010احلديث، جامعة سانت كليمانتس، 
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املناسبة من أجل تنمية التجارة واحلضارة يف مناطق معينة من إلضافة إىل تسوية وترتيب الظروف 
  :يلي  وقد تقرر عن املؤمتر ما 1القارة اإلفريقية

ر الكونغو  -1 وقد كشفت املناقشات حول هذا املوضوع عن تقارب : حرية التجارة يف حوض 
دف إىل توسيعملانيا وإجنلرتا واهليئة الدوليةبني أ موعة  يف حرية التجارة يف  ، وكانت هذه ا

ر الكونغو ، ومت رسم هذه احلدود 2أوساط إفريقيا وجنح املؤمتر يف حتديد احلدود اجلغرافية حلوض 
ا ار نياري وأجوري اليت متتد من مناطق سقوط األمطار على احلوايف اجلبلية لألحواض ا ورة أل

ر النيل يف الشمال وسقوط األمطار الشرقية على وشيكاري حبرية تنجانيقا يف الشرق وكذلك ، و
رت الربتغال بعض ربي ولوجيمناطق سقوط األمطار الشرقية على أحواض الزمي ، ولقد أ

  3املشكالت بسبب رغبتها يف ضم حبرية تنجانيقا ألمالكها لكنها مل تنجح يف ذلك 
عهد من نصوص املؤمتر على أن تت 30لقد نصت املادة : حرية املالحة يف حوض النيجر  - 2

ا   بريطانيا بتطبيق مبادئ حرية التجارة واملالحة يف مياه النيجر وفروعه ومنافذه الواقعة حتت سياد
لعمل على محاية التجار األجانب ومجيع املنشآت التجارية يف أحواض  كما تعهدت بريطانيا 

جر املالحة يف النيالنيجر الواقعة حتت السيادة الربيطانية وذلك بشرط إلتزام التجار بشروط وقواعد 
، وعلى هذا تظل املفعول يف أمن احلرب، وتظل هذه النصوص سارية واملياه اإلقليمية خالل احلرب

   4املالحة حرة لكل الدول سواء احملايدة منها أو اليت يف حالة حرب
ليت من أهم املوارد اليت أتفق عليها يف املؤمتر وا 34تعترب املادة : االحتالل الفعلي وشروطه  - 3

نصت على أي قوة تستويل على أي جزء من األرض على سواحل القارة وتكون هذه األرض 
ا احلالية أو اليت ت ، أن ختطر هذه الدولة كل الدول ريد أن تنوي إعالن احلماية عليهاخارج ممتلكا

                                                             
ريخ غرب إفريقيا احلديث و ا: عبد الرزاق إبراهيم وشوقي اجلمل عبد هللا -1  57ص ،1998ملعاصر، القاهرة، دراسات يف 
إكتشف مالح برتغايل يدعى دييغو كام ، منطقة مصب النهر اليت دعها وقتئذ زائر وهي   1482يف سنة  :ر الكونغو  -2

: مسعود أخلوند :نظرأالنهر بعد ذلك الكونغو   ا دع، مثمن زادي اليت تعين املياه العظمىكلمة منتحلة يف اللغة الربتغالية 
ئق موضوعات زعماءالبالقارات املناطق الدول (اجلغرافية ة التارخيي املوسوعة ، دار رواض النهضة، لبنان،  2ج ،)لدان معامل و
 163ص ،1994

  70ص )04(أنظر امللحق رقم- 148: مرجع سابق، ص: رزاق إبراهيمهللا اجلمل وعبد هللا عبد ال شوقي عطا -3
  
ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، منشورات اجلامعة املفتوحة، موج: فيصل دمحم موسى  -4  133ص ،1997، بنغازيز 
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 ةملكيتها اجلديدة وإدعائها اخلاصاملوقعة على سياق املؤمتر وذلك حىت تتمكن من الدفاع على 
لدول األوربية للتكالب وتقسيم إفريقيا من خالل  ا دفعت  وتعترب هذه املادة ذات أمهية خاصة أل

أنه ليمكن إدعاء :إعالن ذالك جلميع الدول وقد أكد ساليسبريي على هذا القرار عندما قال 
  1السيادة يف إفريقيا إال بناء على احتالل حقيقي ألراضي املدعاة ملكيتها 

مث  ف املليونبدأت جتارة الرقيق يف القرن السادس عشر بعدد ليتجاوز نص: ارة الرقيق إلغاء جت - 4
قفز يف القرن الثامن عشر ستة ماليني إفريقي كما برز يف هذا أعمال هولنديون حمتكرو هذه 

 م،18التجارة األمر الذي أزعج الفرنسيني والربيطانيني والذين انتقلت هلم هذه التجارة يف القرن 
قش املؤمتر يف املادة التاسعة أن جتارة الرقيق حمرمة طبقا ملبادئ القانون الدويل،وق وعلى القوى  د 

اليت متارس جتارة الرقيق أن تعلن حترميها وإلغائها وكانت فرتة انتقال يشار إليها عادة بعصر التجارة 
   2.املشروعة متييزا هلا عن التجارة غري املشروعة يف الرقيق

عقد اتفاقيات مع زعماء من خالل القيام بالقارة اإلفريقية تكالب الدول األوربية،لقد شهدت 
مبعوثو الدول واحلكومات األوربية يتجولون يف القارة مقدمني اهلدا  وكان فريقياإلالقبائل 
يان ليدري اإلفريقي على ماذا الكثري من األح ،ويفلصاحلهم تفاقياتتوقيع امن أجل  والرشاوى

ومما يالحظ أن قرارات هذا املؤمتر كانت سرية ومل تعط لإلفريقيني أي اعتبار كأمنا إفريقيا  ،وقع
3.السكان من خالية

  

                                                             
 لبنان،الكالوثيكية،  املطبعة ،))1915-1880(إفريقيا يف ظل السيطرة االستعمارية (ريخ إفريقيا العام :ألبري أدوا بواهن  -1

 53ص ،1990
 ،1998 القاهرة، مصر، املشروع القومي للرتمجة، أمحد فؤاد بلبع، :تر التاريخ االقتصادي إلفريقيا الغربية، :هوبكنز  -2

 250ص

  .135مرجع سابق، ص : فیصل دمحم موسى -  3



 

  

  الفصل األول
  

لية األوروبية من مؤمتر برلني (املغرب يف مواجهة الضغوط واملخططات  اإلمرب

 .)1900إىل مطلع القرن العشرين 1884
  .اإلصالحات املغربية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر :املبحث األول
  .اإلصالحات العسكرية  :املطلب األول
  .اإلصالحات الثقافية: املطلب الثاين

  .االجتماعيةاإلصالحات  :املطلب الثالث
  .االقتصادية تاإلصالحا :املطلب الرابع

  .عالقة املغرب ببعض الدول األوروبية  :املبحث الثاين
  .املغرب مع إسبانيا عالقة: املطلب األول
  .عالقة املغرب مع فرنسا : املطلب الثاين

 .)أملانيا(ابروسيعالقة املغرب مع : املطلب الثالث
  .عالقة املغرب مع بريطانيا :املطلب الرابع
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نت املعركة عن رغبة األوربيني يف  م،1844بعد هزمية اجليش املغريب يف معركة اسلي        أ
داية االحتكاك وكانت اهلزمية منطلقا للتفكري يف اإلصالح وب السيطرة على املغرب األقصى،

لدول أألجنبية ،من أجل مواجهة التطاول  ،حلضارة األوربية والعمل على تطوير عالقات املغرب 
 .يادة املغرب األوريب على س

  اإلصالحات املغربية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر :املبحث األول
  اإلصالحات العسكرية :املطلب األول

ته وكان معظم املإن حالة اجليش املغريب كانت معقدة ،وذالك لتعدد        غاربة فالحني مكو
ومل يكن هناك من ليس له بندقية أوسيف أوحصان وصاحب األحصنة   ،وجنود يف نفس الوقت

وعدم معارضة أوامر السلطان ويلبون النداء يف احلني كلما اقتضت  كثريون وما مييزهم هوا لوحدة
ل تزام كل منهما حبماية األخرى األحوال لذلك،كما يتم أيضا التحالف بني قبيلتني أو أكثر 

  1.مع املخزن أو ضده والدفاع عن مصاحلها وهم مستعدون على الدوام للقتال
اإلصالح يف عهد السلطان عبد الرمحان بن هشام بعد هزمية اجليش املغريب يف معركة  ةوبدأت عملي

ت ستمر اإال أن هاته اإلصالحات مل تؤدي الغرض املطلوب ومل تكن ملموسة،و  م،1844اسلي 
بعد أن وجد أن القوة  ،2)1894-1873(عهد السلطان احلسن األول  هذه اإلصالحات إىل

ا حباجة إىل إصالحاتالعسكرية يف البالد ليس فقد كان إصالح اجليش يرمي إىل 3،ت كافية وأ
وقد  ،أكثر أمهية وضع حد للهيمنة األوربية وتوسيع رقعة بالد املخزن لضمان مدخول ضرييب

اجليش إعادة النظر يف االخنراط يف  ة تنظيم اجليش إىل جمموعة من اإلجراءات منهاوضعت خط

                                                             
ملغرب :يجة سيمو -1 ط ،للتاريخ العسكرياللجنة املغربية منشورات  ،)1912-1844(اإلصالحات العسكرية   ،الر

  115 ص ،2000
نشأ احلسن  بفاس وينتمي إىل األسرة العلوية، م،1831ولد احلسن بن دمحم بن عبد الرمحن بن هشام سنة :احلسن أألول - 2

 ،وكم وحيدثوه عن سري عظماء امللاألول نشأة حسنة وعتىن برتبيته جده عبد الرمحان جعله خيالط كبار السن ليستفيد من خرب 
، أنظر امللحق غريبمتكن من حتديث اجليش امل ،)1873-1859(لفا ألبيه دمحم بن عبد الرمحن خوتول احلكم 

 71ص)05(رقم
ط، ،1ج مظاهر يقظة املغرب احلديث، :دمحم املنوين -3  60 ص ،1973 مطبعة األمنية، الر
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شراء أسلحة  مث وتدريب الضباط واجلنود يف أور واالستعانة مبدربني أجانب، ،النظامي
  وكان اجليش املغريب يف عهد السلطان احلسن األول يتألف من أربعة قبائل هي  1،احلديثة

م من جهة الشرق من وهو يف  :الشراقة - 1 دية تلمسان ومسو بذلك أل األصل لقب لعرب 
م أوالد جامع بشمال فاس    .املغرب األقصى وأهم جمموعا

ت، :الشراردة- 2 وقد نقلهم املوىل إمساعيل  وأصلهم من عرب معقل وهم قبائل أوالد دليم والشبا
  .من احلوز إىل وجدة)1727- 1672(العلوي

أوجدهم املوىل إمساعيل ويستقرون على ضفاف وادي مكس يف روافد سبو وقسم وقد  :ادلو ا- 3
لث حبوز مراكش ورابع قرب صفرو، ط و م مثل جيوش الدولة  بقصبة الر ويصفهم الناصري 

  2.الشريفة
لوالء للسلطان  :عبيد البخاري - 4 وقد تشكل هذا يف عهد املوىل إمساعيل وكانوا يدينون 

   3.العبيد السلطان السعدي أمحد املنصور الذهيب فقط،وجلب هؤالء
لتنظيم العسكري وعمل على ترغيب و   لالخنراطستمالة الناس افقد اعتىن السلطان احلسن األول 

المستأنسني  يف صفوفه لبالد مدربون عسكريون من  ،لتجارب املشرقية يف هذا ا حيث حل 
إلضافة إىل أنه كان خبري  رسة احلربية الرتكية،تونس  واجلزائر على اخلصوص،مكونني يف املد

ش جتربتني قاسيتني يف لقتالية سيما وأنه عاوأحواله وقدراته ا واملطلع على واقعه اجليش وشؤونه،
هتمام  م،1860م وحرب تطوان 1844ومها واقعة اسلي  حياته، فقد حظي قطاع اجليش 

  4.متواصل من قبله
بل استعان السلطان بعدد من  خلربات األوربية يف تدريب اجليش، وقد استعانت احلكومة املغربية

حلرس السلطاين ويتبع السلطان  الضباط األجانب للخدمة يف اجليش املغريب، والبعض منهم احلق 
،كانوا يعملون بصفة األجانب العاملني يف جيش السلطانويتضح أن هؤالء  يف حتركاته،

وفد تنبه السلطان لذلك األمر  وا مما كانوا يعملون للجيش املغريب،استخباريني لدوهلم  أكثر مما كان

                                                             
ط، ،1ج ،دولةالعز والصولة يف معامل نظام ال :زيدان عبد الرمحن -1   208 ص ،1961 الر
 125 :ص مرجع سابق، :يجة سيمو  -2
ريخ املغرب :دمحم رزوق -3  19 ص ،1991 الدار البيضاء، ،1ط إفريقيا الشرق، ،درسات يف 
 370ص ،1998بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ،1متنوعات دمحم حجي،ط:دمحم حجي -4
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وشعر خبطرهم على أمن وسالمة بالده ولكن مل يعد بوسعه تقليص نفوذهم حبكم انتشار 
  1.العسكريني األجانب والوحدات العسكرية يف عموم البالد

وكانت أوىل  ،مة املخزنيف خد ولقد وصلت البعثات األوربية إىل املغرب إىل مخس بعثات عسكرية
م وقد كلفت بتدريب فيلق الرماة مبراكش، 1876هذه البعثات البعثة الفرنسية اليت تعود إىل عام 
م وقد كلفت بقيادة اجليش اخلاص حبراسة 1884مث البعثة اإلنكليزية اليت بدأت أعماهلا يف عام 

م ومتثلت مهامها يف 1887ذ عام السلطان،وأما البعثة اإليطالية فقد شرعت يف مباشرة أعماهلا من
ألشغال 1890وتليها البعثة اإلسبانية عام  إقامة  وإدارة مصنع األسلحة بفاس، م وقد كلفت 

ت  اهلندسية وتكوين متخصصني يف بناء اجلسور وكذالك البعثة األملانية ذات اختصاص يف البطار
  2.واملدافع 

فأرسل بعثة للشراء  ، حباجة إىل األسلحة احلديثةغريبلقد وجد السلطان احلسن األول أن اجليش امل
فعمل على إقامة معامل  ،من النوع الثقيل حلماية السواحل شرتى مدفعااو  من بلجيكا، البنادق

ملغرب لكي توفر له ما  م1892السالح سنة  ويعترب أكرب املعامل وأفخمها وأكثرها إتقا 
  3.يستورده من اخلارج

خاصة بعد اكتشافه عن تزايد التهديد  ،أيضا على توسيع التحصينات وعمل احلسن األول  
ا يف عرض املياه املغربية قصد إخضاع  اخلارجي املتمثل يف  مبادرة الدول األوربية يف استعراض قو

ولكل برج منها مدفعان  ،م زود مدينة طنجة بستة مدافع1889سنة  ويف املخزن ملطالبها،
ط عشرونعظيمان زنة كل مدفع منها  لر ،وإنشاء قوة حبرية منظمة 4طنا وأمر ببناء الربج الكبري 

تنظيما حديثا بدال من األسطول املغريب الذي كان قد حتطم زمن السلطان عبد الرمحن بن 
وتزويد  ،سة يف املدرسة البحرية اإليطاليةم إىل إيطاليا للدرا1892هشام،وأخر بعثة كانت سنة 

لكثري من املعدا الفرسان الرماح  ت احلربية واألسلحة كالبنادق والرشاشات وتعليماجليش 
                                                             

 ابن رشد، رسالة ماجستري،كلية الرتبية، ،ب األقصىالسياسي يف املغر السلطان احلسن األول ودوره  :جاسم سعد يوسف -1
 59ص ،2004جامعة بغداد،

 118ص مرجع سابق، :دمحم العريب معريش  -2
 187 ص مصدر سابق، :عبد الرمحن بن زيدان -3
لربج : الربج الكبري -4 ط على ساحل البحر، ويسمى  الكبري أو الربج األملاين هو الربج الذي بناه السلطان موالي احلسن بر

 72ص )06(لقيام بعض مهندسي األملان ببنائه وخنطيطه وجلب مدافعه من بالدهم أنظر امللحق رقم 
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إن اجلهود اإلصالحية العسكرية للحسن األول أمثرة على  1واملسدسات والسيوف واخلناجر،
وجد املخزن املغريب من خالله وسيلة فعالة تسمح له أن يقوم بدوره    تشكيل جيش مغريب حديث،

  .كحكومة منتظمة
  اإلصالحات الثقافية :املطلب الثاين 

خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن  عشرين  كانت احلياة الثقافية يف املغرب األقصى،     
 على نطاق واسع وكانت أكثر املؤسسات الثقافية شيوعا، 2مزدهرة نتيجة النتشار الطرق الصوفية

الفقه ولقد سامهت يف وكان أساس التعليم يف هذه املؤسسات هو حفظ القرءان الكرمي واملتون و 
  3.واحلضاري تنمية الوعي اإلسالمي واالجتماعي

آلالف، لكتاتيب القرءانية اليت تعد  وهي منتشرة يف السهول كما يف اجلبال  وكان املغرب يزخر 
ث، 15كتا للذكور و120كتا منها135وقد بلغ عدده يف مدينة فاس وحدها  وال ختلو  لإل

  4.املعدة حلفظ القرءان القصور من الكتاتيب
ولقد عمل احلسن األول يف امليدان الثقايف على مواصلة إنشاء بعض املدارس وإرسال بعثات 

ط سنة  ويف املدينة اجلديدة قد  5م وأخرى بسال،1894طالبية إىل اخلارج فأنشأ مدرسة الر
ساب واهلندسة للمدفعية واملدرسة احلسنية يف طنجة ومما يدرس فيها احل أسس مدرسة مركزية

م قام 1874والتنجيم واجلغرافيا واللغة العربية واملبادئ الدينية األولية واللغة األجنبية، ويف سنة 
رسال بعثة كبرية إىل القاهرة وأخرى من مخس عشر طالبا يف اهلندسة ودرسوا اللغات األجنبية 

                                                             
  113 ص ،مرجع سابق :دمحم العريب معريش  -1
ل عليه يقب والزهد فيما اإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، و هو العكوف على العبادة واالنقطاع  إىل هللا تعاىل :التصوف -2

 دار القلم، ،6ط املقدمة، :عبد الرمحن بن خلدون :أنظر واإلنفراد عن اخللق يف اخللوة والعبادة، ،اجلمهور من لذة ومال وجاه
   467 ص ،1986بريوت،

   205 ص ،2001بريوت، ،دار األمري املوسوعة العامة للتاريخ املغرب واألندلس،: زبيب جنيب  -3
 154ص ،مرجع سابق :دمحم العريب معريش -4
ا على املغرب األقصى ،)1930-1830(سياسة فرنسا يف اجلزائر :بوعزة بوضرساية - 5  دار احلكمة ، ،وانعكاسا

 282 ص ،2010اجلزائر،
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ط وفاس بطنجة قبل توجيههم إىل عدد من أقطار أور وجلهم م من 1876وأخرى يف 1،من الر
ضية م أرسلت بعثة إىل مون بويل بفرنسا املتكونة 1885ويف سنة  ،أجل تعليم مبادئ العلوم الر

طالب تعلموا التلغراف ونصب اجلسور وصنع احلدادة النجارة وكذلك صنع البارود وقد 12من 
بعوا  م،1888مكثو بفرنسا إىل غاية  دراستهم يف ميدان وبعثة طبية إىل املستشفى اإلسباين 

  2.الفحص والتضميد والتشريح
قطار املغرب  ضية ومن مجلتها علم الكيمياء، حيث أنه مل يبقى  لعلوم الشرعية والر وقد اعتىن 

حضاره وحبثه عن مبلغ علمه فيه حىت يتحقق عنده ما لديه  ومشاخيه من ينتمي إليه إال وقد أمر 
مر مبقامه عنده ومصاحبته له يكفيه من النفقة  ويرتب له ولعياله ما حضرا وسفرا، وبعده 

ال األمةوكان حريص على توجيه 3والكسوة وغري ذالك، عتماد على املساجد  يف نطاق اإلسالم 
 شته مع األساتذة، وتقدمي اجلوائزالنبوي ومناق ويقيم جمالس لالستماع إىل احلديث ،كأداة للتبليغ

م على 1873احلسن األول سنة  الدراسة وأشرف السلطانللمدرسني والطلبة تشجيعا هلم على 
  4ختم البخاري يف عيد الفطر ويظل صحيح البخاري كتاب يف منتهى التكرمي،

حصلوه هو حفظ  وكان املتخرجون من التعليم جيدون مناصب يف تعليم الكتاتيب إذا كان كل ما
شتغلوا كتا لبعض رجال املخزن سيما إذا  ا ،وا مببادئ اللغة واملعارف العامةوإذا أمل القرءان الكرمي،

كان ألحدهم خط جيد مييزه عن غريه من الكتاب وكان حذاق الطلبة يتطلعون إىل مناصب أرقى 
  5.إجازة من العلماء سواء يف الفتوى أو القضاء أو اإلمامة  والسيما إذا كانت هلم

لكتب العلميةكما أ محد بن عبد الواحد بتأليف كتاب حيث أمر أيب العباس أ ،هتم املوىل احلسن 
وقد  ،ضياف االستدالل على صحة الكيمياءيف الكيمياء وقد كان ذالك بتأليف كتاب مطلع ال

                                                             
رسالة ماجستري يف التاريخ  ،)1905-1873(التنافس الفرنسي اإلجنليزي على املغرب األقصى مابني :مروان بوزكري  -1

 22 ص ،2009/2010احلديث واملعاصر،
 37 ص مرجع سابق، :إبراهيم حركات  -2
ادريس  :تر ،1ج احللل البهية يف ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غري املتناهية، :دمحم بن دمحم بن مصطفى املشريف -3

 143ص ،2005اململكة املغربية، ،1ط منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بوهليلة،
  539 ص مرجع سابق، :إبراهيم حركات -4
ط، ،1ط النخبة املخزنية يف املغرب القرن التاسع عشر، :مصطفى الشايب  -5  منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانية، الر
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عرفت املكتبات بعض التطور يف عهده خاصة مكتبة القرويني حيث حتتل جزء كبري من نيابة 
ة القرويني وصارت جامع1خمطوط،1600كتاب منها 2000 اجلامعة وكانت حتتوي على حوايل

التحكم يف خمتلف فروعها املخزنية من خالل  منذ عهد السلطان احلسن األول حتت الوصاية
ويتم  وتعيني األساتذة ولو أن التعيني كان يقتصر على ما  يقرتحه أساتذة وقضاة فاس، ،اإلدارية

لتدريس بدون مقابل ويستمر كذالك عدة سنوات  تعيني األساتذة فيها من خالل قيام الطالب 
يشهد له جمموعة من األساتذة بكفاءته وعندها يدعم  إىل أن يتم تعيينه بصفة رمسية، وهذا بعد ما

  2.مبرسوم تعيني خمزين
لوراقة وينسخ الكتب والبحث عن البارعني يف اخلط وجيلبهم إىل  وكان املوىل احلسن األول ولوعا 

م يف  حضرته رحاب القصر وعني هلم من يقوم للكتابة والنسخ وقد اختذ هلم حمل خاص 
لوقوف مباشرة والنسخ والتفسري يف مؤلفات  وقد كلف إبراهيم3خبدمتهم، الطيب بن عمري السريف 

وأمر السلطان الشيخ أيب العباس أمحد بن حاج السامي بتأليف كتاب  الطب والتنجيم واألوقاف،
لف الدرر املنتخب املستحسن يزيد فأ ومد له يد املساعدة يف ذالك، رخيي يف الدولة العلوية،

ريخ دولته العلوية  وأمر العالمة السيد دمحم بن إبراهيم جملد،15على  السباعي املراكشي بوضع 
وفن مستحسن يف عهد بعض  فقام هذه العالمة بتأليف كتاب البستان اجلامع لكل نوع حسن

  4.السلطان موال احلسن مآثر
هي  ،رخالل القرن التاسع عشوصلت إىل املغرب من املشرق  ومن أبرز التيارات الفكرية اليت

بوجهها الديين والسياسي وكان من مثارها يف املغرب األقصى قيام حركة فكرية  5احلركة الوهابية

                                                             
 282 ص مرجع سابق، :بوعزة بوضرساية  -1
 164 ص مرجع سابق، :دمحم العريب معريش -2
ط ،1ط :الوراقة املغربيةريخ  :دمحم املنوين -3   11 ص ،املغرب ،مطبعة الر
ط، ،ثر امللوك العلويني بفاس الزاهرةالفاخرة مبآ الدرر :عبد الرمحن بن زيدان -4 ط، الر لر ص ، 1937املطبعة االقتصادية 
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القرن الثاين عشر اهلجري على يد دمحم بن الوهابية حركة إسالمية قامت يف شبه اجلزيرة العربية يف أواخر  :احلركة الوهابية  -5

بغية تنقية عقائد املسلمني والتخلص من العادات واملمارسات التعبدية اليت انتشرت يف بالد  ،)1792-1703(عبد الوهاب 
ية، دار السنة احلركة الوهاب: دمحم خليل هراس: أنظرلقبور اإلسالم وتراها الوهابية خمالفة جلوهر اإلسالم التوحيدي مثل التوسل 
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دينية إصالحية تستلهم الدعوة الوهابية ومبادئها وذلك يف أوساط علماء القرويني وحاشية املخزن، 
اية القرن التاسع  عشر كانت هناك فكرة اجلامعة اإلسالمية اليت دعا إليها السيد مجال الدين ومع 

   1.األفغاين ودمحم عبده ووصلت أصداؤها إىل املغرب األقصى
  :اإلصالحات االجتماعية :املطلب الثالث

تمع املغريب يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر يتكون من عدة عناصر منقسمة       كان ا
  :  أقسام هيإىل عدة 

تمع الريفي1 تمع الريفي يتألف من قبائل جتمعها عائالت كبرية وتنقسم القبائل بدورها إىل :ا ا
عشائر تنتهي عادة إىل جد العائلة الكبرية وحتمل إمسه، وكانت العائالت تعيش على رقع أرضية 

  . معينة تنتهي عند بداية أمالك العائلة الثانية
يت يف مقدمتهم كان سكا:سكان املدن2  ن املدن يتشكلون من وحدات اجتماعية وسياسية،و

تمع املغريب، حتتوي  األندلسيون الذين يسيطرون على الثروة والتجارة ويشكلون فئة هامة يف ا
إلضافة إىل فئة اليهود اليت تشكل مصدرا  عناصرها على الوسطاء والعلماء والقياد والبشوات 

  .للصناعة والتجارة
جاؤوا إىل املغرب نتيجة للتجارة العبيد اليت كانت نشيطة يف تلك الفرتة وكانوا عدد :وجالزن3

  .يف السنة بني الرجال والنساء2000الوافدين إىل املغرب عن طريق جتارة الرقيق أكثر من 
جاؤوا إىل املغرب نتيجة االحتكاك األوريب املغريب يف النصف الثاين من القرن التاسع :األوربيني4

هاته الفئة تتضاعف نتيجة االمتيازات املرتتبة عن نظام احلماية الدبلوماسية  وظلت عشر،
 3500م وارتفع عددهم إىل 1832أوريب عام 250وقد كان عدد هؤالء ليتجاوز  والقنصلية،
ومنهم اإلسبان واإلنكليز والفرنسيون واإليطاليون  م1895عام 9000م مث إىل1885أوريب عام 

  2.واألملان
ماليني أما من حيث الوالء السياسي فكان 8م بنحو1886قد بلغ عدد سكان املغرب سنةول

يبة وهي القبائل ن وهي السلطة املركزية وبالد السمقسم إىل قسمني ومها بالد املخز  الشعب املغريب

                                                             
   17823 ص ،مرجع سابق: دمحم العريب معريش -1
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واقتصادية جيدة كطنجة اليت أما فيما خيص املدن العمرانية فهي ذات حركة عمرانية 1املتمردة،
ا أحظى املدن املغربية مبعرفةت متيز  وهي مقر القنصليات والشيء مييزها عن  الزوار األوربيني، بكو

ا احملافظة، وتوفر املدينة على نفس  املدن املغربية األخرى من حيث هيكلها اإلداري وطبيعة سكا
جد أعظم الطابع اهلندسي الرئيسي املعروف يف سائر املدن اإلسالمية مركز يشتمل على سوق ومس

وكانت طنجة  ،ومرافق أخرى وساحة عمومية ويف الكثري من األحيان مدرسة أو مدارس ومحامات
ط، مثل سائر املوانئ املغربية تطوان والعرائش وسال وفيما خيص مراكش ومكناس وفاس من  والر

  2.أهم احلواضر الداخلية اليت ترتبط مبحاور إفريقيا الغربية والصحراء الكربى واجلزائر
ا       لتفكك وهاته الظاهرة مل تكن حالة الدولة وحدها والحال مؤسسا تمع املغريب ميتاز  ا

لنظام القبلي وكانت جاهلة بسيطة  فحسب بل كان الشأن كذلك يف الرعية اليت متتاز 
األمراض املعطوبني وذو العاهات من املصروعني والعمى وأصناف  نتشر فيه الكثري مناالفكر،و 

نتشار األوبئة من ارضى املنتصبني للتسول يف جمنبات الطرق وأبواب املساجد واألضرحة، و امل
م العسكرية، طاعون وكولريا وحىت اجلنود كانوا يفتقرون إىل مصلحة  طبية ترافقهم يف تنقال

تمع املغريب الذي   مليدان الصحي وتعود األسباب إىل عقلية ا والسلطان احلسن األول مل يهتم 
ء فيعت ا الو ربون ذالك هرو من القضاء كان يرفض احملاجر الصحية واخلروج من املدن اليت حيل 

وتذكر بعض املراجع األوربية أن الوضع الصحي يف املغرب كان خمتزال يف بعض املالجئ 3،روالقد
وي إليها املرضى والعجزة يف غياب أي عالج طيب لكن الكاتب وامل ملساجد    ؤرخ امللتصقة 

وقد كان املغرب  ،فيات ألمراض املعروفةمصطفى العلوي ذكر أن عهد احلسن األول عرف مستش
ء وقرية احلارة يف مراكش منوذجية من نوعها  ملرضى بنفس الو أول دولة يف العامل تقيم قرى خاصة 

ألسرار وليس هلا إال مدخل واحد حىت ال خيتلط املرضى بغريهم وال  يتسرب فقد كانت حماطة 
  4.املرض خارج احلارة
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ا بضغط من  ويف اجلانب احلضاري فقد أنشأ املوىل احلسن األول مرافق عامة بطنجة ولو أ
ملاء الصاحل لشرب وبناء جمزرة عمومية وكان ثلثها  خيتص  األوربيني، حيث قام بتزويد املدينة 

ويف جمال النظافة أمر  ه اليهود،ملسلمني والثلث الثاين خيتص به النصارى والثلث األخري خيتص ب
احلسن األول بتنظيف األزقة وإصالح األودية ومراحيضها وجعل األودية اليت يتوقف عليها 

،كما قام املوىل 1الدبلوماسية يف طنجة املراحيض وكانت هذه األعمال تقوم حتت إشراف اهليئة
ت حيث جعل هلا سجالت وحرص على استخالصها  وقام بتنظيم اجلمارك احلسن بتنظيم اجلبا

  2.ضيف إىل إصالح النظام اإلداري والتعليم والقضاء  وترتيب الربيد،
واالسرتقاق يف املغرب األقصى  استطاع املوىل احلسن األول من احلد من االسرتقاق وحترير العبيد،

مؤسسة اجتماعية قدمية قامت على أسس شرعية وأخرى عرقية تعود إىل فرتة االستعمار 
ين،وقد دخل العبيد السود إىل املغرب مع منو التجارة املغربية السودانية حيث كان املغربيني اليو

وفرة العبيد يف املغرب لينشأ جيش  3واستغل املوىل إمساعيل جيلبون العبيد والذهب من السودان،
اية عهده إىل ملوىل عبد الرمحان وقد حال ا80000العبيد أو البخاري وقد وصل عددهم يف 

لكنه فشل يف ذالك،أما املوىل دمحم بن عبد الرمحان فقد مسح للعبيد الفارين من  ،نكران التجربة
ملغرب دور يف تربية األمراء وكان املوىل احلسن  أسيادهم االنضمام إىل اجليش املخزين وللعبيد 

اصل بني أسفي أألول من بني األمراء الذين كانت تربيتهم على يد العبيد يف زاوية على الطريق الف
   4.ومراكش وقد قام هؤالء العبيد بقص للموىل احلسن األول أخبار السالطني السابقني

 توالدمناركية هي الدول اليت أخذ ،مرة مبراحل بدأت الدول أألوربية قدفأما عن حماربة االسرتقاق 
ا فرنسا مث  م،1792املبادرة مبحاربة االسرتقاق سنة  وقامت هذه  م،1877بريطانيامث التحقت 

ا سنة  وفيما خيص املغرب فقد بذلت بريطانيا  م،1833أألخرية من إلغاء االسرتقاق من مستعمرا
                                                             

 4398 ص ،2001املغرب، نشر مطابع سال،ل ،13ج :معلمة املغرب -1
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 ص ،1ج مصدر سابق، :دمحم بن دمحم بن مصطفى املشريف:أنظر.وأحس السرية وضبط األمور ومتهدت له البالد ،عباء اخلالفة

278-279  
 4395 ص مرجع سابق، :معلمة املغرب -4



من (المغرب في مواجھة الضغوط والمخططات االمبریالیة األوربیة : األولالفصل 
 )1900إلى مطلع القرن العشرین  1884مؤتمر برلین 

 

 27 

م 1839وقد أسست اجلمعية الربيطانية املناوئة لالسرتقاق .جهود كبرية للقضاء على االسرتقاق
لقضاء على الظاهرة سنة  ي تونس  لنسبة للمغرب  م،1846واستطاعت اجلمعية من إقناع  و

أما احلسن  األقصى فقد ظلت هذه اجلمعية  حتارب  االسرتقاق  حيث حدت منه بشكل كبري،
  1.يف عصره استفحلتسرتقاقهم وهي الظاهرة اليت ااألول فقد حارب  خطف النساء و 

يعمل   وكان يقف من ورائها تيار تقليدي قوي وكانت الذهنية املغربية على العموم ضد كل تغيري،
لتقاليد وكان هذا التيار من الرأي العام يف الصف املعادي إلصالح، وقد  تلقائيا على التشبث 
طاملا  وصل بعضهم إىل حد التساؤل عن جدوى اإلصالح وماذا عساه أن حيدث من تغيري إجيايب،

  2.مل يعرف األجداد هذا النوع من اإلصالح
  اإلصالحات االقتصادية :املطلب الرابع

فهو حيرس مدخل البحر األبيض  حيتل املغرب موقعا اسرتاتيجيا ممتازا بني البالد اإلفريقية،    
املتوسط من الغرب كما حترسه مصر من الشرق،وقربه من أور جعله ينقل إليها حضارته 

الشرتاك مع األندلسيف الق3التارخيية، ا العصرية،رون الوسطى   ،كما تلقى عنه شيئا من حضار
ا لى الرغم من شدة الربودة يف اجلبال املغربية ووعرة مسالكها اليت تشكل عائقا عن مسايروع

ا  ،لركب احلضارة الصناعية فهي تقدم من إنتاجها الغابوي وإنتاج سفوحها يف امليدان الزراعي وثرو
ا الزرا ،تسد به نقصها يف امليدان الصناعياملائية ما  يساعد  عية ماأما السهول فهي تقدم من ثرو

  .على تغذية األفواه البشرية اليت يتزايد عددها يوما بعد يوم
كانت التجارة يف املغرب األقصى مقسمة إىل قسمني جتارة داخلية وأخرى خارجية وكانت التجارة 

ملدن  واملعارضالداخلية متارس من خالل األسواق األسبوعية  وكانت  ،لبوادي واألسواق اليومية 
فياللت يليها الطريق الذي يربط بني خطوط الت بادل هي خط جتاري  من تطوان إىل فاس مث 

حية األطلس، وميتد السوس واحلوز والشياضمة، وقد كانت بعض املشاكل  4أحد فروعه إىل 

                                                             
 56.55، ص 1978ق ماضيه وحاضره، دار املعرفة، لكويت،الر  :الرتمانيينعبد السالم  -1
 13 ص مرجع سابق، :دمحم العريب معريش -2

3- Bernard Luga,Histoire du Maroc des origines a nos jours, Perrin 
criterio,Paris,2000,p17 

 14 ص مرجع سابق، :دمحم العريب معريش -4



من (المغرب في مواجھة الضغوط والمخططات االمبریالیة األوربیة : األولالفصل 
 )1900إلى مطلع القرن العشرین  1884مؤتمر برلین 

 

 28 

نعدام وسائل النقل العصرية إضافة اتعرقل حركة التجارة الداخلية كافتقار البالد إىل الطريق املعبدة و 
ذالك ممارسة أداء الزطاطة اليت كانت تفرضها بعض القبائل  مقابل مرور القوافل التجارية إىل 

لنسبة للتجارة اخلارجية فكانت هناك جتارة الربية وأخرى حبرية تقوم بني  ومحاية سالمتها، أما 
ا وقد كانت هناك عالقات جتارية تربط بني املغرب وأفريقي1،املغرب وفرنسا  ولكن بشكل حمدود

فياللت أما الثاين  الغربية ،من خالل طريقني يتصالن معا بتنبوكتو الطريق األول ينطلق من 
لصحراء الغربية، لكن التجارة الربية بدأت تتناقص تدرجييا  وذلك  فينطلق من وادي نون مرورا 

لنقل الربي   . لصعوبة التنقل وارتفاع  قيمة تكاليف النقل مقارنة 
يف منصب وزير  ،يب الزبدي ابن احلاج دمحم الزبديان احلسن األول بتعني العر ولقد قام السلط   

، وكانت له جتربة طويلة يف همات الصعبة  واملفاوضات املعقدةوكان رجل امل م،1878املالية سنة 
وكان هو أيضا من ذوي  م،خلفه أخوه عبد سالم يف تلك املهام،1890وملا تويف عام  التجارة،

  2.ية يف داخل املغرب ويف أوراملصاحل التجار 
ذه املهمة  وهلا خربة  كبرية  والتجارة البحرية يف املغرب األقصى كانت هناك عائالت متخصصة 

نكاد جند مدينة شهرية للتجارة يف  حيث ال ،بينهم آل صحار السالويني وغريهم يف امليدان من
ا على جتار مغاربة ميلكون الرواج واملا إحدى القارات إال وجند ل حيث كانت هلم براعة يتفوقون 

على  تبريطانيا املركز األول حيث سيطر  وفيما خيص التجارة اخلارجية فقد احتلت3األوربيني،
يت يف املرتبة  الثانية فرنسا حيث كانت تشرتي فرنسا احلبوب  سوق األقمشة القطنية والشاي و

ف املغريب أي فرنسا كانت تشرتي  الصوف ملائة من الصو 45واملواشي والصوف اليت كانت تبلغ 
كان يستورد من فرنسا األنسجة احلريرية والشموع والعقاقري إضافة إىل   األخرييف املغرب أما هذا 

دخلت أملانيا املنافسة وذالك بوصول سفينة كولوطوب إىل ميناء الدار  م،1886السكر ويف سنة 
   4.املنتجات األملانيةالبيضاء كان عبارة عن معرض عائم يضم مناذج من 
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ولقد كانت املغرب يتنوع فيها النشاط الزراعي كزراعة احلبوب من قمح وشعري وحنطة  إىل جانب 
،كما أشتهر تزرع حول املدن يف غالب األحيان لكروم يف مناطق األطلس أما اخلضر فكانت

ما توجد أشجار أقل املغرب األقصى بتنوع األشجار املثمرة كأشجار الزيتون والربتقال واللوز ك
ال الصناعي فلم يعرف تطورا كبريا أو مميزا رغم ما1أمهية كاحلناء والبلوط واألرز، كان يتوفر  ويف ا

إضافة إىل  عليه املغرب من ثروات معدنية هامة من احلديد والذهب والفضة يف مناطق السوس،
وربيني اقرتحوا على السلطان كان بطريقة بدائية رغم أن األ  استغالهلاذلك النحاس والفحم لكن 

احلسن األول استخراج هذه املعادن بطريقة حديثة لكنه رفض ذلك خمافة فقدان استغالل البالد 
  2.عهم مكيدة للمغربيحبيث كان يرى أن يف مشار 

وذلك بعدة مشاريع منها  وقد عمل املوىل احلسن األول على تطوير الصناعة يف املغرب األقصى،
صالح  حيث بذل فيه السلطان أموال طائلة كما م،1893ل السكر سنةإعادة تشغيل معم قام 

لرابط ومكسر األمواج  ،عدة مشاريع وجتهيزها كبناء رصيف بطنجة ورصيف جمهز برافعة األثقال 
يف موانئ الصويرة والدار البيضاء، كما زود هذه املوانئ جبررات ملساعدة السفن على عبور احلاجز 

ملناراتوجهز بعض املوان م عمل السلطان على إنشاء حبرية فقام بشراء 1881ويف عام 3.ئ 
شتملت األقصى على صناعات تقليدية يدوية قتصرت الصناعة يف املغرب ااوقد  بعض السفن،

على الصوف والطرابيش وثياب الكتان والشروج واألواين النحاسية واحللي والذهب والفضة 
  4.ات وقد كانت هذه البضاعة موجودة بفاس بشكل كبريخواملضالبالغي  واألسلحة والزرايب،

اخليل،البغال،وقد كان املغرب يصدر أعدادا  أما الثروة احليوانية فقد تنوعت مثل األغنام املاعز،    
هامة من األبقار حنوا الدول األوربية خاصة بريطانيا اليت كانت تستورد أعداد هامة من األبقار يف 

من أشد  م،1878ولقد تعرضت الزراعة لعدة أزمات خطرية كانت أزمة  منطقة جبل طارق،
اعة تاحليوااألزمات حيث أحنبس املطر أدى إىل موت  أما املناطق اليت عرفت 5،وظهور ا
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فكان موسم احلصاد رديئا تبعته نفس السنة موجة اجلراد  والسوس،1اجلفاف فكانت حاحا 
  م1882بيع وقد اخنفضت األزمة سنة بضعة أسايف 300فارتفعت األسعار وصلت حىت 

اية عهد  م حيث عرفت هذه السنة امتالء املطامري واستمر الرخاء1885نتهت سنة او  إىل 
  2.السلطان احلسن األول

ولقد حاول املخزن من معاجلة الوضع االقتصادي يف إطار اإلصالح وذلك من خالل التقليل من 
ويف سنة  عه اإلصالحية،يالعادي  بقصد  متييل املخزن يف مشار  االسترياد للمواد ذات االستهالك

م أسقط السلطان احلسن األول املكوس من سائر األبواب خاصة بعدما سببته من تذمر 1886
وقد أوقف  ،ء حبرمتها وأمسوها مبكوس املظاملوغضب لدى التجار والعلماء حني أفىت هؤالء العلما

 م،1860من دفع الغرامة املالية اليت وقعها بعد حرب تيطوان احلسن األول املكوس بعد أن انتهى
ل احلسين   3.وأيضا بعد أن دفع دين الفرنسيني الذي رتب له من حرب املعركة الر

ومما عرقل التجارة بشكل واضح العمالت حيث كانت تتواجد صكوك أجنبية وحملية بنوعها اجليد 
انعكاسات سلبية مباشرة على خزينة الدولة  والرديء كما أدى اخنفاض قيمة العملة النقدية

رها، بروز طبقات  والشك إن هذه االختالفات أثرت على املغاربة واألجانب على السواء فمن آ
ا، خر خزينة الدولة برتاجع مواردها،كما 4جديدة بثرو وتراجع أخرى وإفالس بعض التجار و

ولعل فوضى السوق هي إحدى هذه  ،انةدن أصبحوا مرغمني على االستدتراجعت موارد سكان امل
املشاكل طاملا أن السوق املغربية كانت تتواجد فيها كل املسكوكان األجنبية احمللية بنوعها اجليد 

       5.والرديء
وعندما تول السلطان عبد العزيز حلكم تدهورت األوضاع االقتصادية أكثر فأكثر مما كانت    

ألنه تول مقاليد احلكم يف وقت كثرة فيه  ،)1894-1873(عليه يف عهد املوىل احلسن األول 
إلضافة إىل صغر سنه الذي ليتعدى  وليسمح  سنة،14الضغوط األوربية على املغرب األقصى و
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محاد هو املسري واملدبر والناهي عوضا عن املوىل  له بقيادة بالد حبجم املغرب وأصبح احلاجب 
  1.عبد العزيز

االت  تواشتعل ت يف كل جهات املغرب بسب تدهور األوضاع يف مجيع ا إىل  ءواللجو اإلضرا
فقد  ،ة املغرب يف احلروب الداخليةمث سقوط املالية بيد إدارة السلف وفناء محا السلف األوريب،

سات الومهية وتسلط على ،األخالق وفسدتالنظام وضاع األمن  اختل  وتكالبت الناس على الر
  2.دولة كل دخيل فجر ذالك إىل تالشي الدولة العزيزية وتتابعت احملن وأظلم جو املغربمناصب ال

  عالقة املغرب ببعض الدول األوربية :املبحث الثاين
 عالقة املغرب مع إسبانيا :املطلب األول

ملغرب األقصى أمام اإلسبان يف معركة تطوان        عملت  م،1860بعد اهلزمية اليت أحلقت 
م، 1860أفريل 26إسبانيا على فرض شروط قاسية مبقتضى معاهدة الصلح املربمة بينهما يف يوم 

فقد ختلى املغرب مرغما عن أجزاء من أراضيه وعملت إسبانيا على إنشاء كنيسة إسبانية بفاس 
 وإعفائهم من وأخرى بتطوان مع تيسري أداء الرهبان لطقوسهم الدينية يف بلد ال يوجد فيه نصارى،

الح م رتام والتوقري هلم ولكنائسهم ومؤ الضرائب وأن تكون احلصانة املعرب عنها  سسا
ت السرية  اخلريية،وأصبحوا يراقبون جتارة املغرب اخلارجية إيرادا وإصدارا ويطلعون على املشرت

م جتري حتت أعني اإلسبان إلضافة إىل جل تنقال   3.للحكومة املغربية كاملعدات احلربية 
ا وانكسرا     ووقعة تطوان هي اليت أزالت حجاب اهليبة من بالد املغرب واستطال النصارى 

ت ونشأ عن ذالك ضرر كبري، توكثر  نكسارا مل يعهد له مثيل،ان املسلمو  أما االتفاقية 4احلما
حل م واليت كانت جتارة حمضة بتوفيق حركة السفن املغربية بسوا1861نوفمرب20املغربية اإلسبانية 

ذن من السلطات اإلسبانية إضافة إىل الرتخيص هلم بقطع األ ت املغربية الريف إال  خشاب الغا
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وأصبحت تتمتع حبق محاية الرعاية املغربية واالعرتاف للرعا اإلسبانيني املقيمني يف  ،وتصديرها
رجان بشواطئه ولألسطول اإلسباين بصيد السمك وقطع اإلسفنج وامل املغرب حبق متلك العقار فيه،

مما جعل إسبانيا تتحصل على امتيازات تنال من سيادة دولة املغرب  لقاء ضريبة سنوية رمزية،
  1.وكرامته وشعبه 

ى من املعاهدة اإلسبانية املغربية حيث أصبحت سقد أي دولة مع املغرب  معاهدة أقمل تع   
ا ،ومت االعرتاف إلسبانيا وقناصلها إسبانيا من خالهلا تتمتع جبل مواد هاته االتفاقية ويف مصلحته

ها القا ملغرب من فوائد وامتيازاتورعا وهناك العديد من احملميني الذين  يلعبون دور 2،طنني 
ومن ذالك أمثلة منهم  بني خمتلف الفئات االجتماعية، الوسطاء بسلطة العاهل سواء يف األقاليم أو

ر شريف الوزان الذي عبد الطريق يف توات أمام ال لصاحلهم العصيان وسط قبائل فرنسيني وأ
مصلحت ال ،الريف وكان حتت  ،ذي حرض على ثورة الرحامنة الكربىإضافة إىل ذلك شيخ 

   3.محاية اإلجنليز ويعمل ضد السلطة املخزنية
ملا قامت فرنسا تتدخل يف شؤون الصحراء وتونس عملت إسبانيا على تدعيم وجودها يف املغرب  

ختوفا من فرنسا اليت تطمح هي األخرى يف  املناسبة لتدعيم ركائزها هناك، فرصةالوالبحث عن 
م إىل ضرورة عزل عامل أجنرة أمحد بن حقو ألنه  1875موارد املغرب األقصى ودعت إسبانيا عام 

لفصل  من املعاهدة التجارية اليت تنص على حورية 45كان مينع دخول التموين إىل سبتة، وذكره 
ديد املمثل اإلسباين  ،التجاري بني املغاربة واإلسبانل التباد وتدخله يف الشؤون ومع ما يف 

ملخزن وجه القائد دمحم  ،سن اجلوار والعالقات الدبلوماسيةفإن العاهل قد حافظ على ح ،اخلاصة 
ط سفريا إىل مدريد برفقة كل من عبد الكرمي بريشة التطواين  عبد السالم  السويسي عامل الر

ا سفري إسباين من مستوى  م،1877دمحم بن عبد الرزاق بن شقرون  الفاسي عام و رة قام  لرد ز
   4.عايل
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نتهى هذا املؤمتر إىل ام عقد مؤمتر للجغرافيا االستعمارية والتجارية و 1882ولقد مت يف مدريد    
ديد ضد استقالل إسبانيا نفسها، ديد للمغرب هو  ا ضد  أن أي  فرنسا  حتاللاوأوضحت 

ملسألة اللمغرب و  حتالل إجنلرتا للطنجة، وعملت اللجنة إىل دفع الرأي العام اإلسباين لالهتمام 
وسعت إسبانيا جاهدة من أجل احملافظة على املغرب إىل غاية حتسني وضعيتها  املغربية،

إلضافة إىل الرجوع إىل مبادئ مؤ متر مدريد املتمثلة يف يف  م،1880الدبلوماسية واالقتصادية، 
     1.ييد هاي للجهود الرامية إىل احملافظة على الوضع الراهن للمغرب

لقرب من ميلة، فرضوا    ش املتواجد  لقد قام اإلسبان ببناء منشئات قرب الضريح سيدي ور
لبناء بعيدا عن الضإىل هدمها بعد أن حاولوا إقناع اإلس ااملغاربة هذه املنشئات وعمدو  ريح بانيني 

تية واجليش اإلسباين الذي تدعمه املدافع  وتطورت األحداث إىل حرب حقيقية بني قبيلة قليعة الز
وكانت اهلزمية على اجلانب اإلسباين الذي خيشى من الدخول يف مغامرة جديدة بعد  واإلمدادات،

تعويض من سبان على نتهى  هذا الصراع حبصول اإلاو  تدويل القضية املغربية يف مؤ متر مدريد،
       2.دون أن يقوم املخزن ببحث دقيق وال مبفاوضات حسب السلم الدبلوماسي مليون بيطة،20

املكانة اليت حتسد عليها إسبانيا يف املغرب، هي اليت جعلتها تعمل على احملافظة على الوضع  
واجهة ضد الراهن فصارت متيل أكثر حنوا سياسة التقارب واالنضمام إىل األحالف الدولية، امل

فرنسا يف أحوال كثرية وهكذا فقد ساعدت املصلحة  املشرتكة  لكل من إسبانيا وإيطاليا على 
ييد طلب احلكومة  املغربية  يف ديسمرب  إفساد خطط فرنسا يف املغرب، وهو ما دفع إسبانيا إىل 

قرتاح مؤمتر دويل جديد 1887 قصد مراجعة م ب1888م لتعديل اتفاقية مدريد،مث قامت إسبانيا 
ت أد االقرتاحاملؤمتر األول ،إال أن هذا  تقرارا   3.يف مهده االقرتاحة إىل فشل هذا القي صعو
ا كانت تشارك املغرب على أرضه    ولقد كانت إسبانيا دائما تتطلع إىل املغرب بشدة ،أل

يف الصحراء  منطقة تواحتللذلك اجتهت إىل الثغور األطلسية مرة أخرى  حتالل سبتة ومليلة ،
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وكان على السلطان أن حيرر املغرب من هذا  ناء يقابل جزر اخلالدات،يكم  ستخدمتهاااملغربية،
  1.لنفوذها يف الشمالسباين الذي مل يكن إال امتدادا النفوذ اإل

منعها من الدخول  وهو ما ،تدخل الدويل يف قضيتها مع املغربلقد كانت إسبانيا ختشى من ال   
اء املشكلة ود مع السلطان احلسن  مع هذه األخرية، يف حرب مباشرة ت إسبانيا إىل إ وار

ضاع بطريقة سلمية بعيدة عن األو  أتدويسعى إليه السلطان املغريب  يريدهكان  وهو ما األول،
ظهار أسفه على  ،العنف على القبائل املغربية من وضغط  حمدثورد على االحتجاج اإلسباين 

د ملغرب يف  2،تها ئأجل  والتفرغ إىل التفاوض مع املرشال اإلسباين مارتينز كامبوس 
حفة اليت  تفاق بسببان هاته املفاوضات مل تصل إىل أي م، لك1894فيفري29 املطالب ا

لقوة وتسليم الرهائن إىل إسبانيا، وكان السلطان خيشى أن يعرض  تقضي بقمع  حركات التمرد 
ل مما جعله يرضخ ويستسلم بقبول عقد اتفاقية مع اإلسبان يف نفسه وأسرته ألخطار القبائ

ال أمام الدول ذوه ،1894مارس5 ه االتفاقية زادة من ديون املغرب لصاحل اإلسبان وفتحت ا
   3.ستعماريةمن أجل حتقيق مصاحلهم اال ،ب الداخلية واخلارجيةاألخرى للتدخل يف شؤون املغر 

حلاميات اإلسبانية يف املغرب حال دون حتسني العالقات بني  اجلو العدائي الذي استمر حييط   
دة التواجد اإلسباين يف املوانئ املغربية، إضافة إىل التجاء املغاربة إىل احلماية  البلدين بسبب ز

ت األجنبية، وهو ما زادا يف تعقيد العالقات املغربية اإلسبانية ومع  اإلسبانية وغريها من احلما
  4.دول األجنبيةغريها من ال

  عالقة املغرب مع فرنسا :املطلب الثاين 
العالقات املغربية الفرنسية يف عهد موالي عبد الرمحن ،جتسدت يف مشاكل السياسية على       

ا فرنسا بعد طردها لألتراك يف  م، وظل اجلزائريون 1830احلدود املغربية اجلزائرية اليت استعمر
عمل  وحبكم املوقع اجلغرايف وحق اجلوار ووحدة الدين واللغة، حياربون جيوشها ست عشر سنة،

ملال والسالح والرجال املغاربة على مساندة اجلزائريني ضد املستعمر فنتج عن هاته  ،الفرنسي 
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زمية ا م،1844املساعدة الدخول يف حرب مع فرنسا يف واقعة اسلي  جليش املغريب اليت انتهت 
    1.على مدينة وجدةالء يستومتكنت فرنسا من اال

ومت من خالهلا رسم احلدود  م،1845مارس 18نتهى هذا الصراع بتوقيع معادة اللة مغنية يف او    
األمري عبد القادر خارج القانون جيب مطاردته وحماكمته ودفع غرامة مالية من أجل ت عترب او 

طويال إال أن اهلزمية تركت إجالء اجليش املغريب من وجدة وعلى الرغم من أن هاته احلرب مل تدم 
ر وخيمة، وجدة، كما  احتاللوجعلت الشعب املغريب يشعر بقرب االحتالل السيما بعد  أ

ارت ا املغرب منذ قرون طويلة حيث كشفت تلك املوقعة مدى  ا السمعة العسكرية اليت كو
سا إىل حتقيق ومع مرور الوقت سعت فرن 2ضعف اجليش املغريب الذي مل يصمد أمام الفرنسيني،
فرنسا مع املغرب يف هذا الشأن  وتفاوضتمصاحلها التجارية داخل املغرب ،واحلصول امتيازات 

 االمتيازاتومبوجبها حصلت على توسيع  م،1863أوت 19يف  اتفاقيةومتكنت من توقيع 
اخلية واحلماية القنصلية،لتشمل املغاربة من موظفني يف القنصليات وممثلني قنصليني يف املدن الد

   3.والتجار والفالحني والشركاء يف التجارة
ا مل تكن تستهدف شيءولقد دعت فرنسا معللة على سبب محايتها للرعا ا    غري  ،ملغاربة 

خلري والرفاهية عليها وعلى املغرب  الدفاع عن احلقوق اإلنسانية وتنمية التجارة اليت يعود منوها 
دف إىل ت معا، ألجانب خلدمة مصاحلها االستعمارية ومن أجل وهي يف احلقيقة  عبئة املغرب 

ر احلماية القنصلية داخل املغرب أم استفحلولقد  4 ،تعزيز نفوذها وتغلغلها داخل املغرب
اته املشكلة وحىت األجانب وأصبحت متداولة بني العام واخلاص  وأصبح حكام املخز  ن ينددون 

هم السيد جون دارموند هاي وهو قنصل عام لربيطانيا الذي ومن بين ،أقروا خبطورة هاته املشكلة
ت على ما هو عليه يف الوقت احلاضر فإن  وضح مدى شيوع احلماية يف قوله إذا ستمر أمر احلما

واملمثل 5املغرب سيفتح عينيه ذات صباح فال جيد أحد من رعيته يستطيع أن يبسط حكمه عليه،
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ييده لوجهة نظر حكومة السلطان احلسن األول فيما خيص تلك أالربيطاين  بدى تعاطفه و
ا أكثر ممثلي    1.عتداء على كرامة املغرب وسيادتهلال األجانباملشكلة اليت كان يتذرع 

لفوضى واالضطراب 1873وملا توىل احلسن األول العرش املغريب سنة   م،كانت املغرب عارمة 
وعرضا ويتواجد فيها األطماع األجنبية يف األفق املغريب من أجل  والضعف السائد فيها طوال

ومزامحة املغاربة يف العيش ولكن قوة السلطان احلسن األول  ،االستئثار خبريات املغرب الوفرية
ة من والشجاعة والتبصر السياسي والديين جعلت منه شخصية قوية وقفت يف وجه األطماع األوربي

وعمل جاهدا من أجل القضاء على مثريي الفنت والقالقل مع  ،اربةأجل مصلحة املغرب واملغ
استعمال القوة والعنف ضد من طغى وجترب إىل أن متكن من إعادة األمن يف البالد، وطمأن الناس 

لسمع والطاعة م والتف حوله الشعب املغريب وااللتزام     2.على حيا
مؤمتر دويل من أجل وضع حد للحماية القنصلية احلسن األول الدول األوربية إىل عقد  اولقد دع  

لفعل عقد هذا املؤمتر يف  وعلى الرغم من أن هذا املؤمتر مل حيقق الغاية  م مبدريد،1880ولقد مت 
فإن الوفد الذي قدم من املغرب وعلى رأسهم الرجل السياسي  اليت كان يتوخاها السلطان املغريب،

عتبارها دولة الذي استطاع أن حيدد بوضوح سياسة املغرب و  ،حملنك السيد بركاش وزير اخلارجيةا
ت مهمة فيما خيص االمتيازات األجنبية وحتديدها بعد أن كانت  حرة مستقلة وحصل على ضما

  3.متشعبة 
سته قنصال فرنسيا وإسبانيا   بعد مؤمتر مدريد أصبح ملدينة طنجة جملس صحي يتناوب ر

سيس حماكم قنصلية يف املغرب ومحاية مواطنني مراكشيني وهم اليهود  سبواكت األجانب حق 
وبعد أن أعلنت فرنسا محايتها على تونس عام  ،الذين أخذوا يستوطنون يف املغرب والنصارى
فتجه  ،ف السلطان احلسن األول على بالدهأصبحت تطمح يف املغرب هي أيضا فخا م،1881

وحتالف معهم ضد فرنسا وأدخل التنافس على املغرب يف مرحلة جديدة بني حنو انكلرتا وأملانيا 
  4.فرنسا وإسبانيا وإنكلرتا وأملانيا
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بعد تدخل الدول األوربية يف شؤون املغرب من بينها انكلرتا وإسبانيا، تعمدت فرنسا بعدم   
ا ال ملغرب إال حبكم وجود إظهار سياسة الطامع يف املغرب األقصى وأ حدود مشرتكة معه  تم 

رة املشاكل داخل املغرب خاصة  وكذلك ملصاحلها التجارية هناك،ولكن يف احلقيقة تسعى إىل إ
ا على املغرب األقصىمع رجال املخزن من أجل إجياد فرصة مناسبة لبسط نف وما  ،وذها وسيطر

ولقد   ،دم فإننا نتأخرملغرب فإذا مل نتققاله دو فري نويني الحيق لنا أن نتوقف يف ا يؤكد ذلك ما
كان الساسة يف فرنسا يرون إمكانية القيام بنشاطات حذرة تؤدي يف النهاية إىل السيطرة التامة 

  1.على البالد
وقامت يف سنة  ،الساحنة من أجل التوغل يف املغربولقد كانت فرنسا تنتظر الفرصة    

برام اتفاق مع بريطانيا خبصوص اقتسام قارة إفريقيا1890 ملنطقة الواقعة  م، فاختصت فرنسا 
ملنطقة  روة على حبرية التشاد واختصت إجنلرتا  ر النيجر إىل  مشال خط ميتد من ساي على 

يشمل أراضي اإلمرباطورية املغربية املمتدة من  أنه ال االتفاقواملالحظ على هذا  الواقعة جنوبه،
ر السنغال ،فهي تبقى خارجية عن نفوذ ال اليرتك لفرنسا  االتفاقمث أن هذا  دولتني،طنجة حىت 

ذا السخاء مقابل أن تشرتي سكوت 2ضعيفا من الصحراء، شريطا ولعل فرنسا كانت ملزمة 
جزاء من الصحراء املرتامية األطراف مث  بريطانيا حينما تشرع يف تعويض ما ضاع منها جبزء أو 

د املمتلكات اإلسبانية يف مع إسبانية حتدتفاقية ابتوقيع  م،1900قامت فرنسا يف سنة املوالية 
  3.الغربية بوادي الذهب صحراءال

إىل 1899(ريقيا واليت امتدت من فحبرب البوير جبنوب إ استغلت فرنسا انشغال بريطانيا   
م ولقد كان شخصية قوية 1900الوزير الوصي أمحد بن موسى سنة  وفاة كما استغلت،)1902

وبذلك أصبح الباب  ،ن يف مدافعة األطماع االستعماريةاحلستبعت نفس أسلوب السلطان ا
جهزت فرنسا محلة عسكرية متذرعة يف ذلك 4مفتوح وما على فرنسا إال أن تتحقق مبتغاها،

فتوسعت يف اجلنوب اجلزائري  ديب املعتدين املغاربة على بعثة اجليولوجي املستكشف فالمان،
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سنة  1مث سقطت توات ت وأكلي وتيميمون،م على عني صاحل وتيديكل1900ستولت يف فا
    2م1901

 حيث يف بالده،ولقد سعى السلطان املوىل عبد العزيز من أجل وضع حد للتدخالت الفرنسية   
رسال رسالة يوم  إىل السفري الربيطاين يطلب منه النطر يف  م،1901ديسمرب21أنه قام 

ن يقنع املغربية، التجاوزات الفرنسية على احلدود فرنسا بوجوب تعيني احلدود بني املغرب  و
ا دائما كلما طلب واجلزائر ،وملا أبلغت فرنسا  ا  غامضا ملتو كعاد قرتاح املغرب فكان جوا

إليها حتديد احلدود بكيفية واضحة ،وهذا راجع إىل ضعف شخصية السلطان املغريب والقوى غري 
 3متكافئة بني الطرفني،

احلدود كان حتوال جديدا وخطريا يف  هذا التغلغل الفرنسي اجلديد عربويرى املؤرخ جوليان أن 
لت  ريخ املغرب ،وهذا ما أدركه السلطان عبد العزيز كما أدرك أن هذه املسألة أصابت هيمنته و

قتطاع اجلديد من أرضه مبثابة جرح أصاب فقد اعترب الشعب املغريب هذا اال من حقوقه
   4.بتخلي أمري املؤمنني عن وظيفته كأمري للجهاد دار اإلسالم،جسمه،وخسارة كبرية  حلقت ب

  )أملانيا(عالقة املغرب مع بروسيا  :املطلب الثالث
تم بسياسة التوسع االستعماري،      خالف الدول األوربية األخرى كفرنسا  مل تكن أملانيا 

لسياسة االس وكان قد تعود على  تعمارية،وبريطانيا ألن املستشار األملاين بسمارك مل يكن يهتم 
ور القارية األمر الذي جعله يؤجل كل الطموح االستعمارية ولفرتة طويلة، ولقد كان  أال يهتم إال 

ا حزام من الدول العملية تشرتك  يرى بضرورة احلفاظ على أملانيا كإمرباطورية أوربية وقارية حييط 
   5.ة القوة اجلرمانيةبعيد يف تعاون وثيق املصاحل وحتت قياد إىل حد
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يراه بسمارك وهو عدم االهتمام بسياسة التوسع  كان الرأي العام األملاين يرى خالف ما    
حبيث ميكن أن  ،رباطورية األملانية على مستعمراتاالستعماري مما جعله يندد بضرورة احلصول اإلم

آلالف حول العامل، إضافة إىل احلصول على املواد  يهاجر إليها الشعب األملاين بدل أن يبعثر 
مكان أملانيا اليت تعد أقوى دولة يف امليدان  الغذائية واليت كانت تشرتيها من الدول األجنبية ،و
السياسي والعسكري ،أن تشارك يف عملية إدخال احلضارة يف بقية مناطق العامل غري املتحضرة،بعد 

قبل فكرة التوسع االستعماري،كما أنه كان يهتم  انتشار هاته األراء يف أملانية دفعت بسمارك إىل ت
    1.كثريا بتقدم التجارة األملانية

يف خليج اجنرا بكينا يف إفريقيا اجلنوبية  م نزل أحد التجار األملان وهو لودرينز1882يف عام   
ع م برف1883مث قام عام  الغربية وأغرى امللك الزجني ببعض اهلدا وأنشأ أحد املراكز التجارية،

افتتح بسمارك السياسة  1884ويف شهر أفريل  ملاين رمسيا يف جنوب غرب إفريقية،ألالعلم ا
االستعمارية لإلمرباطورية األملانية ووضع هذه األراضي حتت محاية اإلمرباطورية وعمل األسطول 

ل بسط نفوذ هم وحتقيق مصاحلهم على إنزال بعض من رجال اجلمعيات التنصريية فيها من أج
   2.تعماريةساال

ا األسطول األبعد الت     ملاين يف جنوب القارة اإلفريقية للحصول على مهيدات اليت قام 
مستعمرات،قام بسمارك للتخطيط لعقد مؤمتر دويل وأخذ يقرتب من فرنسا عدوها التقليدي من 

املؤمتر  فرنسا يف فكرة األملان لعقد ووجدتأجل حل املشكالت التقسيم وتنظيم عمليات التوزيع، 
الذي فكر فيه بسمارك يف جوان عام  االقرتاححال مناسبا فراحت فرنسا تؤيد 

لدول األوربية صاحبت املصاحل صار هناك شبه إمجاع على 1884 التصال  يف  االشرتاكم،و
ذه املساعي األملانية الفرنسية وافقت  ،هذا املؤمتر الدويل  ضاأيحىت بريطانيا  اليت مل تعلم إال مؤخرا 

فيفري 20م إىل غاية 1884نوفمرب 15ولقد مت عقد هذا املؤمتر يف  على حضور هذا املؤمتر،
   3.م1885
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أعلن بسمارك عشية انعقاد مؤمتر مدريد،أنه ليس ألملانيا مصاحل يف املغرب لكن تظافر اجلهود  
أملانيا وإنكلرتا تركت املؤمتر يقرر مبدأ املساواة يف التجارة لكل الدول يف املغرب، مما جعل أملانيا 

ول اليت كان هلا خترج من املؤمتر وهي أكثر الدول استفادة حبصوهلا على حقوق مماثلة لبقية الد
مث عمل املستكشفون والدبلوماسيون األملان على االستفادة من هذه احلقوق  عالقات قدمية معه،

لذات كان املوقف األملاين مساندا لفرنسا من خالل جمهودات أورديكا  اجلديدة، ويف املغرب 
ن أ تعارض السياسة  ملانيا الالرامية إىل فرض احلماية على املغرب اذ صرح وزير أملانيا ألورديكا 

   1.الفرنسية يف املغرب
جا جديدا يف سياستها اخلارجية  م،1890مارس 9يف  بسماركولكن بسقوط   اتبعت أملانيا 

التيار الوطين األملاين :،وتزعم هذا التغري القيصر األملاين غليوم الثاين الذي تبىن تيار جديد يدعى
بل وضع إمرباطور أملانيا 2ل أملاين يف حكومة واحدة،الذي كان يهدف إىل مجيع السكان ذو أص
ينبغي أن يتم دون علم  ال يتم يف أي شيء من العامل، نفسه على هذا التيار اجلديد معلنا أن كل ما

  3.ورضا أملانيا ،مبا يف ذلك املغرب الذي أصبح هدفا مهما ألملانيا
م األملاين هلذه السياسة اجلديدة كما أن ضغوطات املصاحل اخلاصة،والدعم من قبل الرأي العا

أجربت حىت بسمارك الرافض هلذه املبدأ بفكرة كسب مستعمرات والبدء يف التوسعات يف إفريقيا 
  4.ومت هذا كله قبل بداية السياسة الرمسية لغليوم الثاين والكامريون والطوغو، واحمليط اهلادي،

لسياسة   اجلديدة السيما إن أملانيا اليت كانت يبلغوكان لضغط الدميوغرايف دور كبري يف الدفع 
ا  مليون نسمة  49سا أصبح لديها أي أكثر من فرن م،1870مليون نسمة يف  41عدد سكا

حيث تفطنت أملانيا ألمهية القطر  جتاه حنو األسواق اخلارجية،ومعه برزت احلاجة لال م،1871نةس
  5.اإلسالمي ملصاحلها كدولة صناعية وجتارية
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م بعد اإلحلاح 1888السلطان احلسن األول مبنح خليجا يف بالده ألملانية عام ولقد عمل 
وقد جعل هلا موضع قدم  ومطالبتها بذالك وأصبح هذا اخلليج مبثابة حمطة حبرية أملانية يف املغرب،

لنسبة  يف هذا البلد أو على األقل مينحها موقع اسرتاتيجيا على غرار جبل طارق 
ملقابل كان السلطان احلسن األول قد أرسل سفارة للتهنئة عندما توىل غليوم الثاين   لربيطانيا،و

احلكم وهذا رغبة منه يف إحداث التوازن بني القوى الطامعة ولقيت البعثة الرتحيب من قبل 
  1.اإلمرباطور األملاين

نفسه1890لقد متكنت أملانيا عام   م وبكل م يف عقد معاهدة جتارية مسحت ألملانيا أن يشرتوا 
حرية من األسواق املغربية املواد اليت عينتها املعاهدة،كما حصل األملان على حق استرياد احلبوب 
وحتديد الرسوم على الواردات والصادرات،وقد بدأ األملان منذ ذلك الوقت يوسعون نشاطهم 

رك إذ ظهرت يف نفس السنة ثالث شركات مالحية أملانية بني هامبو  االقتصادي يف املغرب،
ملوانئ املغربية   2.واملوانئ املغربية وكذلك هامبورك وإفريقيا الغربية مرورا 

متيازات خولت هلم احلورية يف استعمال مجيع مراسي   ولقد أصبح رعا أملانيا يف املغرب يتمتعون 
ية املربمة مع االلتزام بعدم املتاجرة يف األمور اليت مل تنص عليها االتفاق املغرب املفتوحة للتجارة،

وأصبح للتجار األملان احلق يف ممارسة 3شابه ذلك، بينهما كالتبغ واحلشيش اليت تدخن واألفيون وما
ن نتائج اليت حققها كان م ول خلية لإلمرباطورية املغربية،اأعماهلم التجارية حىت يف األماكن الد

 رييف هامبورغ شركة للتسيه املعاهدة هو العمل على إنشاء مجاعة من رجال املال هذاألملان من 
  4.وتنشيط التجارة يف احلط املالحي الرابط بني هامبورغ إىل غاية املغرب األقصى

من خالل تبادل التجاري ،خاصة عندما  لقد كانت املغرب وأملانيا تربطهما عالقات جتارية،
ش احتاجت املغرب إىل بعض الصناعات األملانية مبا فيها األسلحة اليت حيتاجها اجلي

ا من األسلحة وبيع مدافع   املغريب،وعملت أملانيا على تلبية مطالب املغرب واحتياجا
إلضافة إىل تدريب اجليش املغريب، نة وودية بسبب وظلت العالقات املغربية األملانية حس كروب،
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ذا البالد، تواستفاد ،العالقات التجارية  أملانيا من استعداد املخزن لكي تزيد من نفوذها 
حاجة السلطان املغريب إليها من أجل حتقيق التوازن الدويل،وموجهة املصاحل الفرنسية  ستغلتاو 

  1.واإلسبانية داخل املغرب األقصى
جمها  االستعماري،  من أجل متكنها  لقد كانت أملانيا دائما تسعى إىل إدخال املغرب ضمن بر

ا الصناعية والتجارية من من الوصول إىل إمرباطورية قوية وواسعة حىت تتمكن من  تغطية حاجيا
م 1892أجل تلبية متطلبات العدد السكاين  املتزايد بشكل سريع،ولقد حاولت يف سنة 

اإلستقرار بني وادي درعة ووادي نون كما أن السلطان املغريب دائما يتمايل حنوا أملانيا خاصة من 
وكان  واحلرية التجارية يف موانئ املغرب، حية تلبية مطالبها من االمتيازات والدعاية األملانية

        2.للسياسة األملانية دور كبري أهلتها إىل احتالل مراكز الصدارة داخل املغرب
  عالقة املغرب مع بريطانيا :املطلب الرابع

خاصة بني  يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر كانت العالقات املغربية اإليطالية وثيقة،      
ثري سياسي قوي )1886-1845(املغرب والقنصل الربيطاين إدوارد درموند هاي أمراء  وكان له 

م،كتب إىل 1873سبتمرب11وملا تول احلسن األول العرش املغريب يف يف اإلمرباطورية الربيطانية،
اي وبريطانيا كما كان احلال يف  السيد هاي رسالة ليبلغه أنه يريد البقاء على نفس العالقة الوثيقة 

   3.عهد أبيه
إلضافة إىل تقاربه من  ولقد كانت هلاي سياسة جعلته مبثابة مستشار السلطان احلسن األول،

املخزن من خالل اعتماده على عناصر مقربة من املخزن ويف مقدمتهم ماكلني مع جمموعة أخرى 
خمتار،وكاتبه الفقيه سي يتولون وظائف هامة داخل املخزن،خاصة الوزير سي العباس بن العريب 

من   ممكنهمن هاته الشبكة املوزعة على خمتلف مصاحل املخزن وهو  اوانطالقالطاهر بن جلون،
مما جعل  م،1880كسب ثقة السلطان احلسن األول اليت ظلت كبرية  إىل أن عقد مؤمتر مدريد 

انته لدى السلطان مك عالسرتجا املناسبة الفرصة العالقات تتغري بني الطرفني وظل هاي يرتقب 
عاد هاي إىل  م وتصلب مواقف إسبانيا داخل املغرب،1881،ومع بروز السياسة الفرنسية 
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ملغرب وتقدم العمل التجاري وكان يلح على  اجلهود الرامية إىل احملافظة على الوضع الراهن 
الفالحية واملنجمية ورفض االمتيازات  السلطان بعدم تنازل واملساحمة على سالمة الرتاب املغريب،

  1.والسكة احلديدية
حيث صرح له يف هذا االجتماع  ،مع السلطان احلسن األول اجتماعولقد عمل هاي على عقد   

عن رغبته وضرورة إجراء اإلصالح إذا ما أراد أن يبقي املغرب بلدا مستقال، وأخذ يوضح للسلطان 
االت االقتصا تقرتن مع  اليت ال دية والسياسية والصناعية،التقدم الذي أحرزته أور يف خمتلف ا

املغرب األقصى اليت تعاين من الفقر والبؤس النابع من سوء احلكم الذي دام عدة قرون وأنه البد 
من العمل يف مباشرة اإلصالحات من أجل تنمية اإلتصال والعالقات التجارية مع الدول 

  2.عن مقاومة جيوش أصغر دولة أوربيةاألوربية،وأوضح له أن قوات املغرب وسالحه عاجزان 
نه يف موقف  ولقد اعرتف السلطان احلسن األول بصحة ما قاله املفوض هاي وصرح له السلطان 

بسبب مترد عدة مناطق يف البالد على سلطانه مما جيعل كل حترك من جانبه منطو  صعب للغاية،
ن السبب األساسي على الكثري من املخاطر، يف تدهور البالد هو استمرار النظام  مع االعرتاف 

يتقاضون أجورا مع اعرتاض عدد كبري من رجال البالط  احلكومي القائم على موظفني الذين ال
  3.ألي جتديد مما جيعل من املستحيل عليه القضاء على الفساد يف يوم واحد

جلزائر م،كانت نتيجة تواج1881وملا احتلت فرنسا تونس وفرضت عليها محايتها يف عام  دها 
دفع السلطان احلسن األول إىل  وهو ما وهي النتيجة نفسها اليت ستؤول إىل احتالل املغرب،

ورغبته يف أن  لتجاء إىل بريطانيا بواسطة املفوض هاي معربا عن قلقه الشديد على املغرب،اال
لفعل  ل املغرب،قدام فرنسا على احتالإة اخلطوات احلامسة للحيلولة دون تتخذ احلكومة الربيطاني و

ا أن تؤدي إىل فرض احلماية على إنكلرتا أقدمت  على حتذير فرنسا من أي خطوة من شأ
   4.املغرب
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رة رمسية إىل السلطان احلس األول وكان يقيم يف ذلك الوقت 1882ويف سنة  قام درموند هاي بز
الودية مع املغرب وهي تعمل مبراكش وأخرب هاي السلطان برغبة فرنسا يف احلفاظ على العالقات 

وقد اسرتاح السلطان هلذه التأكيدات، مع اعرتاف  على احرتام استقالل املغرب ووحدة أراضيه،
نه سيكون عاجزا متاما على مقاومة اجليش الفرنسي الذي ميتلك أسلحة  هاي حبالة اجليش املغريب 

امجهاوأن موانيه سوف تكون حت ،ديثة ومتطورة إذا ما هاجم املغربح   1.ت رمحة أي قوة حبرية 
ا املفوض هاي يف املغرب تبدوا ظاهر يف مصلحة املغرب لكن يف  إن األعمال اليت كان قوم 

هي إال متهيدات للمخطط االستعماري الربيطاين من أجل االستحواذ على املغرب  حقيقة األمر ما
وقام بكتابة  حالة الربيطانيني املغرب،واستغالل خرياته لصاحلها،ولقد زار ستيفيلد وهو من بني الر 

ستعمار مراكش قائال إلضافة إىل أنه أوصى بريطانيا  جيب :كتاب مساه املغرب،كاشفا أمهيتها 
وهذه النواة سوف تتسع إىل أن تصري منتجة  على انكلرتا أن تتخذ هلا يف البالد نواة مستعمرة،
قي  اللقمح الذي ميكن انكلرتا من أن تستغين عن    2.العامل ولو تضاعف سكا

حيث قام رجال  لقد أصبحت السياسة الربيطانية تظهر للعلن بوجهها الطامع يف املغرب األقصى، 
ا سالسبوري عام  م 1887دولة انكلرتا يفكرون يف فرض محايتهم على املغرب ،وقد صرح 

إلضافة إىل  ،"ا طيبةأنه يف حالة ما إذا ما وقع تقسيم ألراضي املغرب فستكون شهيتن" :قائال
ملغرب، حيث قام اإلنكليز مبحاولة االستقرار يف  حدوث تغريات يف عالقة انكلرتا وفرنسا وأملانيا 

ملغرب خاصة  طرفاية املغربية، مع حدوث العديد من األزمات دفعت بفرنسا إىل تغيري موقفها 
توترت احلال داخل املغرب من خالل  م،1887عندما مرض السلطان احلسن األول يف أكتوبر 

ريس وروما وما دريد  سفن حبرية إىل املياه املغربية من  إرسالقيام انكلرتا مقرتحة على حكومات 
         3أجل مناقشة  بصورة فعلية مسألة احتالل الساحل املغريب

 م بذل جهد كبري من أجل1891ماي 16بعد وصول القنصل الربيطاين مسيث إىل املغرب 
وطلب من السلطان احلسن األول عقد معاهدة  احملافظة على حسن التفاهم مع السلطان ووزرائه،

جتارية من أجل احلصول على حق امللكية لألجانب يف املغرب مع العديد من االمتيازات التجارية 
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نه لن يف السواحل املغربية،  لبيغادر إال بعد قبول هذه املطا إلضافة إىل تصريح من مسيث 
لسلطان يف  دف مناقشة مطالب بعثة 1892ماي 25وهو ما دفع  م إىل عقد جملس للعلماء 

ا يعين القبول بنصف محاية  لس إىل رفض مطالب النائب اإلنكليزي ألن القبول  مسيث وانتهى ا
ا تفح البالد بال قيد أمام الشركات اإلنكليزية انكليزية،   1.إلضافة إىل أ

ربعة عشر سنة ويف أ ليتعدم،كان عمره 1894جوان 6حلكم يف وملا توىل املوىل عبد العزيز ا  
ملغرب األقصى، وعلى  ونخاصة ملا أدركوا الربيطاني مرحلة حكمه زادة حدة األطماع األوربية 

ملغرب يف  م أن الوزراء والسلطان عبد 1895أكتوبر عام 5رأسهم الوزير نيكلسون الذي التحق 
محاد وقام  لعزيز ليسو أكثر من أصفار،ا وليس هلم أي نفوذ وأن مقاليد احلكم يف يد الوزير الكبري 

ليس هناك ما حييي األمل :م معربا عن تشاؤمه يف قوله1896أفريل 17مبراسلة امللكة فيكتور يف 
نشأ على يف اإلصالح أو دخول تلك البالد إىل ميدان التقدم واحلضارة فليس هناك جيل جديد ي

   2.يدعوا إىل االطمئنان أفكار متقدمة وواسعة األفق واملوقف من أي جانب ال
اية القرن التاسع عشر، تدعوا إىل تقوية الروابط اإلجنليزية  كانت الظروف القائمة يف املغرب مع 

فعلى اجلانب الربيطاين كان  املغربية ألن الدولتني كانتا يف خشية من املشروعات الفرنسية،
لسودان، االفرنسيون قد دخلوا مؤخرا يف مواجهة معه أما على اجلانب املغريب فقد   يف فاشودة 

اه م من اجلزائر جنو جتضغطهم املستمر على احلدود الشرقية ،وكان هناك توسعههناك  كان
ر أشد املخاوف لدى احلكومة الصحراء حيث   كانوا قد احتلوا مؤخرا واحيت توات وتيدكلت مما أ

3.ملغربيةا
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لقد قامت فرنسا يف مطلع القرن العشرين إىل إبرام العديد من االتفاقيات مع الدول          
لتمهيد السبيل أمام السيطرة الفرنسية على  ،))1904-1902(اسبانيا.بريطانيا. ايطاليا(األوربية 

،الذي يؤكد مطامع الدول األوربية يف 1906ملؤمتر الدويل مؤمتر اجلزيرة اخلضراء املغرب،ومرورا 
اء اخلالف مع أملانيا يف سنة  ال للتدخل املباشر يف  ،1911املغرب ووصال إىل إ مما فتح ا

 . 1912يف سنة )اإلسبانية-فرنسيةال(املغرب وفرض احلماية املزدوجة 
  ية بني الدول األوربية واألزمة املغربية األوىلاالتفاقيات الود :املبحث األول
  1902االتفاق الفرنسي اإليطايل حول املغرب وليبيا سنة :املطلب األول

خر       كان خروج إيطاليا إىل االستعمار متأخر عن غريها من الدول األوربية وذلك بسبب 
ا الداخلية املعقدة، ا ومشكال ا القومية وضعف إمكانيا وكانت مقسمة إىل جمموعة من  وحد

ا يف عام  املماليك وعرف ذلك العصر بعصر القوميات األوربية، وبعد أن حققت وحد
،أصبحت تطمح يف إنشاء مستعمرات خارج القارة األوربية موجهة أنظارها إىل مشال 1870

  :هي  ، لعدة أسباب 1إفريقيا
ال ألن ساحل إفريقيا الشمايل اقرب السواحل اإلفريقية - 1 إليطاليا فمن الطبيعي أن يكون هو ا

ئية  لتمكناملناسب للتوسع دولة كإيطاليا  ا البحرية من تكوين وإدارة مستعمرات يف مناطق  قو
  . بعيدة كثريا عن وطن األم

فشمال إفريقيا كان األنسب  وكانت إيطاليا تسعى إىل إجياد جمال للهجرة والعمل اإليطاليني،- 2
  .ني للنشاط اإليطالي

رخيي فقد كان اإليطاليون يعتربون أنفسهم ورثة - 3 إلضافة إىل العاملني اجلغرافيني هناك عامل 
اإلمرباطورية الرومانية فكان طبيعيا إذا فكروا يف التوسع أن يكون مشال إفريقيا من أهم أجزاء 

  . 2اإلمرباطورية الرومانية القدمية
د وجه ضربة ألطماع إيطاليا يف تونس مما أساء م ق1881لكن احتالل فرنسا لتونس عام    

العالقة بني فرنسا وإيطاليا للدرجة جعلت اإليطاليني يتجهون صوب دول وسط أور ويتناسون 
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إضافة إىل  العداء التقليدي مع النمسا ويدخلون يف حتالف ثالثي مع أملانيا والنمسا ضد فرنسا،
   1.إىل مضايقة فرنسا يف كل من املغرب وطرابلس أطماع اإليطاليني يف ساحل مشال إفريقيا أدى

األبيض املتوسط ألنه كان ولقد كان اخلالف بني فرنسا وإيطاليا يف بداية القرن العشرين حول حبر 
بدأت العالقات اإليطالية الفرنسية تتحسن خاصة يف عهد خلفاء 2لنشاط اإليطاليني،األنسب 

ني البلدين ينخفض،كنتيجة للعديد من االتفاقيات ديلكاسيه ويف عهدهم أخذ توتر العالقات ب
مث اتفاقية أكتوبر  ،رتفت حبقوق اإليطاليني يف تونسم اليت اع1896من بينها اتفاقية سبتمرب 

ت بني ديلكاثيه ،1998 ، وانتهت بعقد اتفاق جتاري ووزير مالية إيطاليا وقد أثريت خالهلا حماد
هذه املساومات  أدتولقد  جلمركية لصاحل كل منهما،حيث عدلت الدولتني التعريفة ا ،1998يف

  3.اجلمر وكية بني البلدين إىل البحث يف املسائل العالقة بني البلدين ومن أمهها املسألة املغربية
فأشارت إىل أن  حولت فرنسا جاهدة من أجل التخلص من معارضة ايطاليا هلا يف تونس،    

ا لن تعرتض بوسع إيطاليا أن حتتل طرابلس فتجد  فيها خري العوض عن أطماعها يف تونس وأ
عليها إذا أقدمت على مثل هذا العمل،ويف مقابل ذالك مل يكن موقف ايطاليا مستقرا وكان جو 

وحاولت أن تقلع  العالقات يف صاحل فرنسا أكثر منه يف صاحل ايطاليا لتحقيق أطماعها يف تونس،
وعلى أثر هذه األحداث فقد   سيما اليت رمسها كريسيب،ايطاليا عن سياستها يف مضايقة فرنسا ال
أطلقت مبقتضاها يد ايطاليا يف ليبيا  م،1890أكتوبر30أبرمت فرنسا اتفاقية سرية مع إيطاليا يف 

ن حتفظ على امتيازات الرعا اإليطاليني يف تونس مقابل سكوت إيطاليا عن  ،وتعهدت 
  4.األوضاع السائدة يف الشمال اإلفريقي

يف 16/12/1900-14حتسنت العالقات الدبلوماسية بني الطرفني وقد أبرم االتفاق املؤرخ يف  
رير ووزير اخلارجية اإليطايل فيسكونيت فيتو سغنا الذي حاول جاهدا  روما من طرف سفري فرنسا 

رير فيسكونيت تضمنت عدم منافسة فرنسا تفاقية  هلا  يف عقد اتفاقية سرية مع فرنسا اليت مسيت 
والية طرابلس خارج تقسيم  إبقاءمن حيث  م،1899مارس 21يف ليبيا واستندت على اتفاقية 
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نه ليست حلكومة فرنسا النية  النفوذ الذي قررته، أما فيما يتعلق بطرابلس وبرقة فقد رمست حدا 
ليها وال يتدخل يف مقاصدها أن يعرتض مواصالت قوافل طرابلس مع املناطق املشار إ يف جتاوزه،

ألولوية يف طرابلس وبنغازي وإذا أقدمت  التفاقية،كما نصت على أن تعرتف فرنسا إليطاليا 
فرنسا على استحصال منافع جديدة يف مراكش فسيحق إليطاليا أن تقوم مبا تراه من إجراءات يف 

بعتني هلا عتبارمها     1طرابلس وبرقة 
وتعهد الطرفان بعدم التعرض ألهدافهما املشرتكة  واعتربت أن مصري ليبيا يرتبط مبصري مراكش   

اء التنافس التسلطي عن طريق تقسيم  يف مراكش ومنطقة طرابلس وكان اهلدف من هذه التسوية إ
يف طريق اتفاقية سياسية 1902النفوذ، مل تكتف احلكومة اإليطالية بذلك بل سارت يف أكتوبر 

كيد اتفاقية  اء أية خالفات بني البلدين  بينها وبني14/12/1900من أجل  فرنسا بقصد إ
رير سفريها يف روما  خبصوص مصاحلهما يف البحر املتوسط، وقد وقعها عن اجلانب الفرنسي 

وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق مبصاحلهما يف طرابلس،ويف  ،ايطاليا للشؤون اخلارجية برينيت ووزير
عدوان مباشر وغري مباشر من قبل دولة واحدة أو املغرب اتفقتا على اختاذ جانب احلياد يف حالة 

  2.دول متعددة
ألخص املغرب    ت واالتفاقيات بني فرنسا وإيطاليا حول سواحل مشال إفريقيا و بعد احملاد

ائي يف نوفمرب األقصى وليبيا على منح فرنسا حرية العمل يف مراكش  ،1902مت االتفاق بشكل 
اء اخلالف بينهما بدون أي نزاعاتمقابل إطالق يد ايطاليا يف        3.طرابلس وإ

   
     
  
   
  

                                                             
لية والفاشية خماض :حممود العرفاوي - 1 - منشورات مركز  تر عمر الطاهر، ،2ج ،)1912-1882(واإليطاليتني  األمرب

 356و 354 ص  ،1991بلس،اطر  جهاد الليبيني للدرسات التارخيية،
 98 ص مرجع سابق، :عبد الواحد الناصر  -2
غي - 3 ض، مكتبة العبيكان، ،1ط ريخ العامل العريب املعاصر، :امساعيل أمحد   419 ص ،2000 الر
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  1904االتفاق الفرنسي لربيطاين حول املغرب ومصر :املطلب الثاين   
للتسوية اخلالف بني فرنسا وبريطانيا حول كل من مصر  1904االتفاق الودي        

دة األطماع األجنبية على كل من  واملغرب،ولقد كان ملوقع مصر واملغرب األثر األكرب يف ز
الدولتني فاملغرب يعد مدخل القارة اإلفريقية من الشمال الغريب،كما أن سواحله متتد على البحر 

حية أخرى وتشرف على جبل طارق،األبيض املت حية واحمليط األطلسي من  ومصر  وسط من 
ن املالحة العاملية، ا قناة السويس شر  وهو ما تعد مدخل القارة اإلفريقية من الشمال الشرقي و

   1.جعل القوى االستعمارية تتسابق من أجل السيطرة عليهما
على نفوذ ومصاحل اقتصادية يف كل من املغرب ولقد كانت فرنسا وبريطانيا تطمحان يف احلصول 

وبريطانيا من احتالل  ،1881خاصة بعد تفرغ فرنسا من احتالل تونس عام  األقصى ومصر،
ولقد  ،2الدولتني والدخول يف أزمة فاشودةوهو ما زاد من حدة التنافس بني  ،1882مصر عام 

ة من خالل الدعوة إىل إخالء عمل ديلكاسيه مبجهودات كبرية من أجل اخلروج من هذه األزم
ولقد ساهم بعض  املنطقة وجتنب أي عمل من شأنه يؤدي إىل استعمال العنف والسالح،

الشخصيات من أجل جناح سياسة ديلكاسيه وترطيب العالقة بني بريطانيا وفرنسا ومها السفري 
رير سيس مجعية بروما وبول كاميون سفري يف لندن، 3الفرنسي  الوفاق الودي يف  إلضافة إىل 

دئة األوضاع السياسية بني بريطانيا  1887عام  ولقد سامهت هذه اجلمعية بشكل كبري يف 
  4.وفرنسا

                                                             
، سكندريةالا قومية للطباعة والنشر،الدار ال واإلستقالل، الفرتة املعاصرة وحركات التحرير الكبرياملغرب  :جالل حيىي -1

 521 ص 1966
وقعت يف سياق التنافس  هي أزمة وقعت بني بريطانيا وفرنسا يف جنوب كردخان  وتسمى اآلن كردوك، :فاشودة زمةأ - 2

نتهت دبلوماسيا او  وأوشكت هاته األزمة أن تؤدي إىل حرب بينهما ، ،فرنسا وبريطانيا يف شرق أفريقيا بني  االستعماري
ما يسمى  متالزمة فاشودة يف السياسة اخلارجية الفرنسية للتأكيد على  ونتج عن هذا اخلالف إىل ظهور للصاحل بريطانيا،

خ القرن التاسع عشر يف أور ري :نوردين جاطوم  :النفوذ الفرنسي يف األراضي اليت قد تصبح حتت النفوذ الربيطاين أنطر
 351 ص والعامل،

واشتغل   وتول منصب سكرتري عند مارتني نودود، ،1851أكتوبر 23هو دبلوماسي فرنسي ولد بباريس يف  :رير  -3
وعمل على إبرام االتفاقية التجارية بني فرنسا 1924إىل 1897وكان ميثل فرنسا يف عاصمة إيطالية روما من  كصحفي ،

 hhtps//ar.wikipedia.org: ينظر الرابط بليبيا، تعمارياالسوحرر اتفاق ودي يف مسألة النزاع  وايطاليا،
التنافس البحري العسكري بني بريطانيا وفرنسا يف البحر األبيض املتوسط بعد فتح قناة  :هللا مرفت أسعد عطا -4

 423 ص ،2005صر،م ،اإلسكندريةللكتاب،  اإلسكندريةمركز  ،)1904-1869(السويس
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ا على الطريق التجاري املؤدي إىل اهلند،  فرنسا شعرت  بعد أن متكنت بريطانيا من بسط سيطر
رة العراقي بتخلخل التوازن الدويل، ل ضد إجنلرتا من أجل إجياد ومل تقبل بذالك بل عملت على إ

لطريق احلرير فرصة تسمح هلا بتحقيق مصاحل يف الطريق املؤدي إىل شرق أسيا أو   1.ما يعرف 
لكن فشل فرنسا يف مواجهة بريطانيا وعدم متكنها من إجبارها على اجلالء من مصر وتدويل    

 ن سياسة العنف مع اجنلرتا،املسألة املصرية، غريت سياستها وتبنت سياسة واقعية جديدة  بدل م
كد  ،ا تبنوا أسلوب الرتويض واملهادئةوهكذ وجاء هذا التطور كنتيجة للفشل يف أزمة فاشودة و

إلضافة إىل وفاة امللكة فيكتور2الفرنسيني من قدرة االجنليز على االستمرار يف مصر ،3 
وكان هو األخر  السنة التالية، وكانت متحالفة مع أملانيا واعتزال سولزبوري للعمل يف ،1901ةسن

ب يف املشاريع الفرنسية، يقابل ذلك التغيري الذي طرأ على وزارة اخلارجية الربيطانية بتويل اللورد  ير
واألهم من ذلك أن ادوارد  ال نسدون الذي كان يرغب يف إقامة عالقات صداقة مع فرنسا،

الذي أقر بدور ادوارد السابع يف الوصول إىل السابع كان مييل إىل الفرنسيني بشهادة بول كامبون 
  4.م1904الوفاق الودي لعام 

رأت فرنسا أن مساومة احلكومة الربيطانية على حل وسط وهو أن تتغاضى فرنسا عن احتالهلا  
ملصر يف مقابل أن ترتك إجنلرتا لفرنسا حرية احلركة حىت تتمكن من االستيالء على املغرب الذي  

وملا كانت اجنلرتا  م،1881وتونس1830خاصة بعد احتالهلا للجزائر تالله،كانت تتطلع إىل اح
خاصة بعد ظهور أملانيا على مسرح  ترى أن من مصلحتها اخلاصة التقارب مع احلكومة الفرنسية،

األحداث قوى عظمى ورغبتها يف التنافس على املستعمرات واعتبار ذلك من املسائل احليوية 
ملواد األولية واحلصول على أسواق ألمنها واقتصادها من خال ل احلصول على مستعمرات غنية 
ا، وكانت املغرب األقصى من بني املناطق اليت كانت تضعها أملانيا ضمن  جديدة للتصريف منتجا

                                                             
 426 ص مرجع سابق،: مرفت أسعد عطا هللا-1
الدار اجلماهرية  رميا إمساعيل ، :تر أحداث مؤمتر برلني وتوابعه السياسية ،)1914- 1880(تقسيم افريقيا  :هنري ويسلنغ -2

     428 ص ،2001مصراته، للنشر والتوزيع ،
 ،1901-1876وكانت أيضا إمرباطورية للهند مابني  ،1901- 1837فيكتور هي ملكة بريطانيا مابني  :فيكتور -  3

ويف عصرها قامت العديد من اخلالفات  وورثت احلكم عن عمها غيوم الرابع الذي مات دون وريث، وهي بنت جلورج الثالث،
 hhtps//ar.wikipedia.org: الرابط ينظر.ل دزرائيلي وجيال دستونمث الرأسينيوالنزاعات مع الوزراء 

 425 ص مرجع سابق، :مرفت أسعد عطا هللا -4



 1912 - 1900زیادة الضغط االستعماري األوربي حول المغرب األقصى : الثانيالفصل 
 

 51 

ا، دة يف النفوذ ألإلجنليزي أو الفرنسي فيها اهتماما من أجل ذالك عملت كل  ،1وتعارض أي ز
حول املغرب ومصر وكانت أهم 1904أفريل 8عقد أتفاق ودي يف  من فرنسا وبريطاين على

  :يلي نصوصه ما
حملافظة على امتيازات - 1 إعالن اجنلرتا عن عزمها على عدم تغيري مركز مصر السياسي وتكفلها 

وإعالن فرنسا عدم عرقلتها ألعمال اجنلرتا يف مصر أو مطالبتها بتحديد  فرنسا التقليدية يف مصر،
ا املالية أجل احتال دارة شؤو هلا هلا مبعىن االتفاق على توطيد مركز اجنلرتا يف مصر وانفرادها 

على أن يقع على عاتقها حفظ النظام فيه وتقدمي  وغريها يف نظري إطالق يد فرنسا يف املغرب،
ا   2.املساعدات اليت تتطلبها نواحي اإلصالح املختلفة دون القيام بتغيري الوضع السياسي 

وأال تعوق  ؤكد االتفاق على مبدأ الباب املفتوح للتجارة يف املغرب ومصر ملدة ثالثني عاما،ي- 2
  فرنسا عمليات السفن اإلجنليزية لنقل التجارة بني موانئ املغرب

لتفاهم مع إسبانيا حول هذا - 3 عدم إغفال املصاحل اإلسبانية يف املغرب وأن تقوم فرنسا 
وص العلنية فقد كانت هناك اتفاقات سرية بني الدولتني بشأن وإىل جانب هذه النص املوضوع،

لنظام القضائي والتشريعي واملايل  املغرب ومصر، ففي املادة الثانية من البنود السرية اتفاقية خاصة 
دخال  حيق الجنلرتا فيها إجراء تغيريات يف مصر دون الرجوع إىل أي جهة أخرى،كما تقوم فرنسا 

 املغرب دون أن تعرتض إجنلرتا ذلك ،ويف املادة الثالثة من البنود السرية اتفقت إصالحات مماثلة يف
اورة ملنطقة سبته ومليلة ضمن دائرة النفوذ  احلكومتان لربيطانية والفرنسية على منح بعض املناطق ا

  3. اإلسباين 
د أن االتفاق مل من خالل بنود االتفاقية الودية بني بريطانية وفرنسا حول املغرب ومصر جن   

يعرتف مبصاحل فرنسا وحدها يف املغرب،بل اعرتف مبصاحل اسبانيا أيضا يف حماولة لتمزيق وحدة 
فقد دخلت  املغرب ولقد ترتب عن هذا االتفاق نتائج خطرية يف ما يتعلق مبركز املغرب ومصر،

جنليز يوطدون مركزهم وأخذ اال املغرب كما دخلت مصر يف دائرة التقسيمة االستعمارية يف إفريقيا،
يف مصر لدرجة أن أصبحت املسألة املصرية ذات طابع داخلي،كما أخذ الفرنسيون يف توطيد 

                                                             
   358 ص مرجع سابق،: نورالدين جاطوم  -1
 351 ص مرجع سابق، :حممود شاكر - 2
 92 ص عبد الواحد الناصر، مرجع سابق، -3
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دة 1مركزهم يف املغرب، مما حقق لفرنسا واجنلرتا مكسبا مهما وهو تصفية النزاع يف ما بينهما وز
وإجنلرتا  للمنافسة البحرية،مما عزز مركزمها أمام أملانيا املتطلعة  أواصر التحالف بني كل منهما،

أصبحت مطمئنة على مركزها يف مصر وعلى مضيق جبل طارق،ووقوف إيطاليا إىل جانب فرسا 
ا بعدم معارضة غزوها لليبيا، وهكذا شهد العامل العريب يف ذلك الوقت هجوما  ضد أملانيا وعد

   2.لرتا وفرنسامستمرا على بلدانه الواحد بعد األخر من الدول االستعمارية خاصة اجن
  1904االتفاق الفرنسي اإلسباين حول املغرب األقصى :املطلب الثالث

حبيث  كان املغرب أحد بلدان إفريقيا النادرة اليت حافظت على استقالهلا،1900يف سنة    
ا بتواجدها يف اجلزائر منذ حلقوق اليت خيوهلا قرب مستعمرا واسبانيا  م،1830تذرعت فرنسا 

التارخيية بتواجدها يف سبته ومليلية،كل دولة تسعى من أجل احلصول على نفوذ داخل حبقوقها 
إلضافة إىل أن رجال اجنلرتا كانوا يفكرون يف  اململكة الشريفة لتضمن هلا مصاحلها االستعمارية،

كان  لو م،1887وما يؤكد هذا الطرح مقاله سالزبوري سنة  االستحواذ على املغرب األقصى،
  3.سيم ما للمغرب فإن شهيته ستكون مفتوحةسيتم تق

ا مل  اسبانيا كانت تربطها عالقات قدمية مع املغرب األقصى منذ القرن السادس عشر،   غري أ
هليبة اليت كانت متتلكها اجنلرتا وفرنسا، لكن حبكم موقعها اجلغرايف وتواجدها يف سبتة  تكن 
وفرنسا ملا كانت تتفاوض مع 4يف املسألة املغربية، ومليلية جعل من اإلسبان قوة ال ميكن جتاهلها

،كانت قد بدأت التفاوض مع إسبانيا 5اجنلرتا فيما خيص املغرب ومصر من خالل وزيرها ديلكاسيه
وقد توصلت املفاوضات بني فرنسا وإسبانيا على مدار  فيما خيص املسألة املراكشية،

                                                             
 316 ص مرجع سابق، :شوقي اجلمل  -1
  432 ص مرجع سابق،: مرفت أسعد عطا هللا -2
 50 ص :مرجع سابق :ألبري عياش -3
 99 ص مرجع سابق، :الواحد الناص عبد  -4
وكان شديد االهتمام بشؤون املستعمرات  ،)1923-1852(هو سياسي فرنسي بدأ حياته صحافيا  :ديلكاسيه  -5

إلضافة إىل أنه كان وكيال لوزارة املستعمرات، ووزير للخارجية  ،)1895-1893(مث وزيرا هلا  والسياسة اخلارجية، 
إختذ يف حادثة فاشودة موقف التساهل مع بريطانية للتجنب املواجهة املباشرة من خالل التقارب  ،)1905-1898(الفرنسية

ثري كبري يف تكتيل الدول األوربية الذي مت يف احلرب العاملية األوىل، ضطر او  واإلتفاق الودي بني اجنلرتا وفرنسا،وكان له 
م إال أنه رجع للميدان السياسة يف عا ب اإلمرباطور غليوم الثاين ،بناء على طل يف أثناء أزمة مراكش، ستقالةلالديلكاسيه 

  1965املوسوعة العربية امليسرة ،: أنظر ، 1909
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إسبانيا يف املغرب يف حالة تفككه حبيث يكون إىل ماحدده ديلكاسيه يف نظره نصيب 1902سنة
قص طنجة أي املنطقة احملددة من الشرق مبلوية ومن اجلنوب بوادي سيبو، ومن  مشال املغرب 

حمليط وتشمل مدينة فاس كلها منطقة النفوذ اإلسباين   1.الغرب 
هي التفاهم مع بعد تفرغ فرنسا من االتفاق الودي مع اجنلرتا انتقلت إىل مرحلة جديدة و     

ذا الشأن منذ  ،وصادفت عدة 1904أفريل 18اسبانيا حول مناطق النفوذ وبدأت املفاوضات 
لقياس إىل  ت من خالل اسبانيا احتجت على صغر منطقة النفوذ اليت عرضتها فرنسا  صعو

ن  1902مشروع  زة من منطقتهم وقد رد ديلكاسيه  خاص وأن التقسيم اجلديد خيرج فاس و
    2.نسا قد ضحت مبصاحل أخرى للوصول إىل مراكشفر 
وترى أن هذا من  ولقد كانت فرنسا تسعى من أجل احلصول على نصيب أكرب من مراكش، 

يشري إىل حقوق اسبانيا يف املنطقة اجلنوبية وفرنسا مستعدة إلعطاء  حقها مث أن االتفاق الودي ال
سوس الكبري مع توسيع منطقة الريف لصاحل ولكن بدون إقليم ال اسبانيا جزء صغري يف اجلنوب،

األسبان رغم احتجاجات العسكريني الفرنسيني،وبعد التفاهم والتفاوض مع اإلسبان وقع وزير 
ريس يوم م على بيان رمسي يتضمن 1904أكتوبر 3خارجية فرنسا ديلكاسيه مع سفري اسبانيا يف 

  3.موافقة اسبانيا على السياسة الفرنسية يف املغرب
هذه االتفاقية مت حتديد مدى حقوق كل من ألدولتني اإلسبانية والفرنسية يف مراكش، من  ويف

خالل العمل على احرتام سيادة السلطان وسالمة أراضيه من أي تدخل أجنيب مع حتمل على 
عاتقهم اإلصالحات املالية واإلدارية والسياسية كل دولة حسب مناطق نفوذها داخل املغرب 

عهدت اسبانيا يف القسم السري من االتفاقية على عدم التصرف يف منطقتها ولقد ت األقصى،
لث،15خالل  واالعرتاف  سنةإال مبوافقة فرنسا، وعدم التنازل عن أي جزء من منطقتها لطرف 

بوضع طنجة وأقرت كل دولة حبرية إنشاء املدارس وتداول العملة الفرنسية واإلسبانية يف كلتا 
من االتفاق السري تنص على عدم نشر بنود هذه االتفاقية إال بعد التشاور 16واملادة املنطقتني،

     4.عام15أو انقضاء 
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لقد عملت فرنسا من أجل جناح إسرتاتيجيتها يف احتالل املغرب على تلوين سياستها وتطويعها   
ا إىل تفكيك قواعد اهل كي تتالءم وترسخ ظاهرة االستعمار، دف سياستها وممارسا وية وكانت 

ولقد أحرزت تقدم يف سياستها عن طريق التوسع من أجل  الوطنية وإذابة الشخصية املغربية،
ويتجلى تفوق فرنسا يف هذا املضمار  تثبيت وجودها ولضمان استمرارها داخل املغرب األقصى،

برام عدة اتفاقات من أجل   االتفاق من طريقها أكرب منافسيها على املغرب، زاحةإعندما قامت 
وبعد جناح فرنسا يف هذا الرهان  1904ومع اإلسبان1904ومع إجنلرتا 1902الودي مع إيطاليا 

ت ونفوذها  الدبلوماسي، دخلت يف مواجهة جديدة مع أملانيا اليت كانت غائبة عن هذه التسو
 .   أخذ يظهر يف املغرب

  1905األزمة املغربية األوىل :املطلب الرابع
مل يبقى أمام فرنسا  ،1904ومع إجنلرتا ،1902عقدته فرنسا مع إيطاليابعد االتفاق الذي       

رها االتفاقني وجتاهلها هي ومصاحلها يف  من عقبة للتحقيق أطماعها يف مراكش سوى أملانيا اليت أ
رة إىل مدينة طنجة مراكش،    1905.1وللتعبري عن موقفها قام اإلمرباطور غليوم الثاين بز

العديد من العوامل اليت جعلتها تعارض االتفاق الفرنسي اإلجنليزي حول  ولقد كانت ألملانيا
ملغرب، املغرب، فربغم من قلة عدد األملان  وتتخذ موقف مؤيد ويف مقدمتها املصاحل االقتصادية 

ملغرب من خالل متكن األملان من السيطرة  فإن اجلالية كانت منوذجا يف النشاط والنجاح السريع 
ملغرب مبساعدة شبكة قنصلية نشيطة،على أهم  من %70وكان التجار األملان حيتكرون  املناطق 

النشاط التجاري مبراكش واحلوز لديهم عالقات متينة مع سكان سوس حيث كانوا يشرتون 
ا بشروط امتيازيه للمستهلكني، ونتيجة هلذا  املنتجات احمللية ويوفرون للسكان البضائع اليت حيتاجو

هامني من احملميني والسماسرة الذين ساعدوا على  ئنملتزايد متكن ألألملان من خلق ز النشاط ا
إلضافة إىل احلاجة إىل التوسيع  توسيع املعامالت ألألملانية وعلى توزيع منتجات الصناعة األملانية،

دف إىل منح أملانيا مكا نة تتناسب اإلمرباطوري يف نطاق السياسة األملانية اجلديدة اليت كانت 
   2.مع حجمها كدولة عظمى،واحلفاظ على هيبتها الوطنية
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ملغرب األقصى من طرف األوساط السياسية ورجال  ولقد كان لرأي العام األملاين دور يف التدخل 
ويرجع هذا إىل الدوافع الرأمسالية  األعمال الذين مارسوا ضغوط مستمرة على احلكومة األملانية،

يل،للرجال املال واألعم ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل  ال األملان وإىل الرغبة يف التوسع اإلمرب
املوقف املغريب يف ظل الضغوط الداخلية على احلكومة األملانية جند أن املغاربة صامدين يف 
م ضد  منافستهم ضد الضغوط الفرنسية املتوالية وكانوا مييلون إىل اجلانب األملاين من أجل مساعد

لتدخل األملاين يف األزمة املغربية الفرنسية من  نسيني،الفر  لفعل وجدوا املغاربة مساندة كبرية  و
خالل االتصال املباشر بني األملان والسلطان املغريب موالي عبد العزيز فيما خيص املصاحل 

إلمرب  اطورية األملانية،وفرضوا هزمية دبلوماسية على الفرنسيني وهذه العوامل هي اليت دفعت  
لتدخل يف املسألة املغربية     1.األملانية 

والتدخل األملاين يف املغرب األقصى جاء أيضا كنتيجة جتاهل إجنلرتا للحقوق األملان يف اتفاقها مع 
إال أن ال ندسون وإدوارد السابع يصرحون بعدم رغبتهم يف عزل أملانيا من  ،1904فرنسا يف عام 

احلها مع إبدائهم للنوا احلسنة وهذه التصرحيات مل تطمأن األملان اجتاه املسألة املغربية ومعاداة مص
   2.مصاحلهم داخل املغرب األقصى

لية بني الدول الكربى بني أملانيا من جهة وفرنسا بدعم إجنليزي، من خالل  بعد املنافسة اإلمرب
كمحمية، وجاء الرد من الذي مينح لفرنسا احلق يف السيطرة على املغرب  1904االتفاق املربم يف 

من خالل نزول غليوم الثاين  طرف األملان الرافض لذلك حىت ال تدخل االتفاقية حيز التنفيذ،
ويعد هذا اخلطاب منعرج هام يف  ،1905مارس 31ملغرب وإلقائه خطا مبدينة طنجة يف يوم 

      3.حتول السياسة األملانية قبل مؤمتر اجلزيرة اخلضراء بسنة
رة إثبات حق الوجود األملاين يف املغرب من أجل معاكسة النفوذ وكان يس تهدف من هذه الز

الفرنسي وكسب ود املغرب من أجل حمو األثر السيئ الذي تركته العالقات األملانية يف املغرب يف 
نه يعترب السلطان مستقال   الربع األخري من القرن التاسع عشر، وقد صرح غليوم يف هذا اخلطاب 

لذات ويتحدى إجنلرتا اليت وقعت اتفاقية املقايضة كام ل السيادة،ويف هذا التصريح يتحدى فرنسا 
يهمه استقالل املغرب ولكن األمر الذي يهمه هو الضغط على وغليوم الثاين قد ال مع فرنسا،
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زامها  ا ما تزال تعاين ا ن املانيا تدافع عن استقالل املغرب وفرنسا أ يهامها  أمام أملانيا فرنسا 
إلضافة إىل أن اجلهود الدولية واجلهود العسكرية الحتالل املغرب لن متر بدون 1870 ،
  1.متاعب

رافضني  ،1905-1904بعد صمود املغرب األقصى يف مواجهة التوسع الفرنسي واإلجنليزي   
ها من وجدة فيه األملان فرصة مهمة للتدخل دفاعا عن مصاحل أن تكون املغرب حممية فرنسية،

لدعم هلم ضد الضغط الفرنسي من جهة أخرى وهو ما يتضح من خالل  جهة وإيهام املغاربة 
رة اإلمرباطور األملاين يف  إىل طنجة للتعبري عن رغبة أملانيا يف التعامل املباشر مع  1905ز

ذ األملاين السلطان املغريب موالي عبد العزيز حلماية مصاحلها وبقاء املغرب مستقلة لتقوية النفو 
مني االمتيازات واملصاحل  وجتاوز حتييد أملانيا دبلوماسيا وفرضا أساسيا يف توزيع الكعكة املغربية، و

  2.االقتصادية والتجارية األملانية يف املغرب
رة اإلمرباطور األملاين لطنجة صدى واسع يف األوساط املغربية،    حيث اعتربها الكثريون  كانت لز

ييد قو الستقالل املغرب  ضربة قوية وجهت ملغرب ورأى فيها املغاربة  للفرنسيني ولنفوذهم 
وموقفا حازما ضد األطماع الفرنسية،وستخلص منها السلطان واملخزن الربهان على صدق أملانيا 
يف معارضتها للمشاريع الفرنسية، وعرب املغاربة عن كراهيتهم للفرنسيني ومبستوى أعلى عندما 

وحتت الضغط األملاين  السلطان النشيد الوطين األملاين يف احتفاالت العيد الكبري، عزفت موسيقى
لتفاوض مع الدول املوقعة على مؤمتر مدريد  اعرتفت فرنسا بدولية املسألة  ،1880واملغريب 

ال1905سبتمرب8والثاين يف 1905جويلية 8املغربية بعد إتفاقني األول يف  لث ومرورا  تفاق 
الذي مت فيه االعرتاف بسيادة السلطان واستقالله وصيانة إمرباطوريته 1905سبتمرب28يف املربم 

  3.واحلرية االقتصادية دون متييز
لسلطان موالي عبد العزيز إىل عرض على الشعب حقيقة املوقف      وهذه األحداث دفعت 

لبالد مع يف االستيالء على اواملوقف الفرنسي الطا املغريب الدافع عن استقالل املغاربة يف بالدهم،
لرجال واألموال من أجل مواجهة املخاطر املهددة للمصاحل عاو والدعوة إىل الت ن ومساعدة املخزن 
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ولقد متكن املغاربة من فضح السياسة الفرنسية وإظهارها على حقيقتها سياسة استعمارية  املغرب،
لتعاون م دف إىل إصالح املغرب           1.ع حكومتهتوسعية وليست سياسة 

  من مؤمتر اجلزيرة اخلضراء إىل فرض احلماية ةالتنافس األوريب بداي :املبحث الثاين
  1906مؤمتر اجلزيرة اخلضراء :املطلب األول

ليت كانت بعد جناح املغاربة يف إفشال خمطط الدول األوربية ذات املطامع االستعمارية ا       
صر  ومبساعدة ،تسعى إىل اقتسام املغرب السلطان املغريب موالي عبد العزيز اليت  تاألملان اليت 

اعتربته ملكا لدولة مستقلة وعلى إثر هذا التحدي األملاين اخلطري لفرنسا وغريها متت الدعوة إىل 
   2.عقد مؤمتر دويل

دويل أخر مؤمتر اجلزيرة اخلضراء ليس املؤمتر الدويل األول للتدويل القضية املغربية فقد سبقه مؤمتر    
بربع قرن واالتفاقيات السرية ببضع سنوات، ويف النهاية مت االتفاق 1880املعروف مبؤمتر مدريد

جلزيرة اخلضراء القريبة من  كل األطراف املهتمة مباشرة، حيث جند أن  على عقد مؤمتر دويل 
ا على جبل طارق،وفرنسا املغر  ا جنو وإجنلرتا بسيطر واألطراف  ب،إسبانيا هي جزء من ترا

ت املتحدة  ملغرب وهي أملانيا والنمسا وبلجيكا والوال األخرى املشاركة يف املؤمتر هلا مصاحل 
 إسرتاتيجية أكثر منها وإيطاليا وهولندا والربتغال وروسيا والسويد والبعض األخر هلا مصاحل

من مضيق جبل طارق وما جيري حوله وهي مصنفاقتصادية تم  ة من بني الدول ،كروسيا اليت 
ومبجيء غليوم إىل مدينة  3العظمى مبا فيها هولندا اليت متتلك مستعمرات مهمة يف قارة إفريقيا،

ن السلطان املغريب مستقال وله كل السيادة هو من بني العوامل  ،1905طنجة سنة  وتصرحيه 
مساندة دولية اليت جعلت السلطان موالي عبد العزيز يقرتح عقد مؤمتر دويل من أجل إجياد 

   4.للتخفيف الضغط الفرنسي على املغرب
خلري واألكثر  وفكرة املؤمتر كانت ثالثية املصدر،من خالل الوضع القائم بني فرنسا وأملانيا ال يبشر 
من ذلك كاد أن يصل إىل حرب بينهما من أجل قضية استعمارية، وهذا التوتر أخذ يشتد بني 

ا فرنسا على احتالل املغرب مع جتاهل انطالق الدولتني من أجل املغرب، ا من أملانيا تنافس جار
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التكتل الدويل بني فرنسا وإجنلرتا وإسبانيا من أجل منح فرنسا الصالحية للسيطرة على 
ت املتحدة على عهد تيودور روزفلت للتدخل 1املغرب، ويف ظل هذا التوتر لوحت أملانيا للوال

سا حىت لتصبح فرنسا أكرب إمرباطورية مهيمنة متتد أمالكها دوليا إلنقاذ املغرب من سيطرة فرن
االستعمارية من حدود طرابلس حىت احمليط األطلسي وهو ما سيجعل أملانيا وإجنلرتا اقل حظا يف 

وهذه األحداث  الدفاع عن نفسيهما إذا ما قامت أي حرب أخرى بني أي منهما مع فرنسا،
لدعوة إىل مؤمتر دويل املتضاربة شجعت تيودور روزفلت على  التدخل وإقناع السلطان املغريب 

   2.حياول فيه أن ينقذ دولته من أن تقع ضحية هذا الصراع الدويل على املغرب
ين  ،1880وجهت الدعوة إىل الدول املوقعة على مؤمتر مدريد   من أجل عقد مؤمتر دويل 

مت الضغط على فرنسا من أجل القبول ،للنظر يف شؤون املغرب قبلت أملانيا الطلب مباشرة،كما 
وحضور املؤمتر،ولقد كانت عالقتها مع أملانيا متوترة تكاد أن تؤدي إىل حرب بني 
الدولتني،وضحى روفييه رئيس الوزراء الفرنسية بوزير خارجيته ديلكاسيه بعدما مت تبادل املذكرات 

ووقع اتفاق بينهما يف  1905جويلية 8بني السفري األملاين بباريس رودولني وروفييه يف 
حول النقاط اليت ستدرس يف املؤمتر ولقد اضطرت فرنسا حلضور املؤمتر وهي 1905سبتمرب28

      1880.3مرغمة من الدول املوقعة على مؤمتر مدريد 
جانفي 16عقد املؤمتر الدويل مبدينة اجلزيرة اخلضراء اإلسبانية من 

تلفت  النظر وال يتوقع أحد أن يعقد  ة الم،وكانت هذه املدينة صغري 1906أفريل7إىل1906
ت  13فيها مؤمتر دويل، ولقد حضرته  دولة منها إجنلرتا وفرنسا وأملانيا وروسيا واسبانيا والوال

واملؤمتر خرج مبيثاق يتضمن سبعة 4املتحدة األمريكية واملغرب والنمسا والربتغال وبلجيكا وهولندا،
  : أبواب هي

شراف ضباط فرنسيني وأسبان، حيث يتول الفرنسيون أصبحت الشر  :الباب األول طة وتنظيمها 
ط واجلديدة  اإلشراف على قوات الشرطة املغربية يف املدن الواقعة على الساحل األطلنطي الر

                                                             
 144 ص مرجع نفسه، :عبد الكرمي غالب -1
 145 ص مرجع سابق،: عبد الكرمي غالب -2
ملغرب،التدخ: عالل خلدميي -3  74 ص مرجع سابق، ل األجنيب واملقاومة 
لة اجلامعية، ،)1937-1912(احلركة الوطنية املغربية :فادية عبد العزيز القطعاين -4  جامعة بنغازي،16العدد ا

 42 ص ،2014فيفري
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وأسفي والصويرة وأغادير،ويشرف األسبان على شرطة تطوان والعرائش بينما يوضع شرطة طنجة 
    1.لتني فرنسا وإسبانياوالدار البيضاء حتت إشراف الدو 

خضوع احلكومة املغربية يف جمال استرياد األسلحة جليشها وحىت أسلحة الصيد إىل  :الباب الثاين
  . إجراءات قاسية
إنشاء بنك تضع فيه املغرب كل موارد اجلمارك، ويبقى عمليا حتت سيطرة دولة  :الباب الثالث

لس اإلداري هو الذي يوافق على تعي   . ني املندوب املغريب أو عزلهأجنبية وا
لنسبة التفاقية مدريد،مع  :الباب الرابع يثبت حق امللكية لألجانب مع العديد من التنازالت 

  . فرض على املغرب نسبة مؤوية حمددة على املبيعات العقار
تكوين جلنة خمتلطة من سبعة أعضاء ربعة منهم أجانب للتحديد رسوم اجلمارك  :الباب اخلامس

  .ليا تدخل ضمن السيادة الوطنيةوعم
حيدد نفوذ الدولة يف السيطرة على األشغال العمومية كاملوانئ واخلطوط احلديدية  :الباب السادس

  . اليت ميكن أن تنجز مستقبال
رجحان مقتضيات امليثاق يف حالة وقوع تعارض بني املعاهدات السابقة ،وهذا  :الباب السابع

  2.جب امليثاق الذي خرج به املؤمتر الدويليقتضي نشوء حكومة دولية مبو 
إذا كانت من وجهها  شروط ميثاق مؤمتر اجلزيرة اخلضراء كانت كلها يف مصلحة األجانب،   

اخلارجي من أجل تدول القضية املغربية فإن مضمو أخضعت املغرب لالستغالل، لفائدة التجار 
افتوا على املغرب من كل حدب وصوب، مزيدا من السلطة للهيئة الدبلوماسية وقد منح  الذين 

والقناصل للتدخل يف شؤون املغرب تفوق سلطات الدولة املغربية خاصة فيما خيص املسائل 
صالحات يف املوانئ ملصلحة األجانب مع رقابة دولية تضمن  احلضرية والبلدية واجلمارك والقيام 

م الباب املفتوح حيث اجلميع متساويني يف إلضافة إىل تطبيق سياسة  ،لألجانب أموهلم وممتلكا
الفرص االقتصادية سواء كانوا أجانب أو مغاربة مع نزع االمتيازات اليت حصلت عليها 

    3.نزع من فرنسا االحتكار االقتصادي الذي حصلت عليه بعد مؤمتر مدريد الدول،وهذا ما

                                                             
   91 ص ن،.س.ب مصر، املطبعة النموذجية، اإلستعمار الفرنسي يف مشال إفريقيا، :أمحد رمزي  -1
 323 ص مرجع سابق، :إبراهيم حركات - 2
  12 ص مصدر سابق، احلماية يف مراكش،: عالل الفاسي -3
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جلزيرة يتمثل يف تطوير ا  وتعزيز  ملصاحل األجنبية يف املغرب،واهلدف الذي رمى إليه الدبلوماسيني 
ولقد خاب أمل املغاربة من نتائج املؤمتر  النفوذ األوريب دون االهتمام مبصري املغرب كدولة مستقلة،

ا وإخضاع األجانب ألداء الضرائب وتباع شروط  فبدل أن يضمن استقالل املغرب وسياد
م مع املغاربة، صالحات لفائدة اتفقوا على مطال املعاهدات يف معامال لقيام  بة السلطان 

األجانب، واملؤمتر مل يفعل شيء حلل املسألة املغربية وإمنا زاد يف تعقيدها،ولقد اهتم حبل األزمة اليت 
نشأت عن اخلالف األملاين الفرنسي الذي نشب بعد االتفاق الودي،وزاد يف تعقيد األزمة املغربية 

   1.ياليت نشأت عن الصراع املغريب الفرنس
  1907احتالل وجدة والدار البيضاء  :املطلب الثاين

  احتالل وجدة :أ
بعد أن  إىل الوصاية اجلماعية،1906لقد أخضع املغرب األقصى بعد مؤمتر اجلزيرة اخلضراء   

م إال هي واملغرب، ن القضية املغربية ال إال أن املؤمتر أعطى هلا وسائط عمل يف  ظنت فرنسا 
يف  بلوماسيها الذين استغلوا الوضع املغريب مبهارة وتضخيم أبسط األحداث،املغرب من خالل د

   2.سبيل مضاعفة الضغط وإخضاع مدن املغرب للسيطرة الفرنسية
وإمنا ظل يقاوم الفرنسيني كالردود فعل على  الشعب املغريب مل يستسلم أمام الضغوط الفرنسية،

ا بعض  من بيتهم لسالس الذي  الرعا الفرنسيني،بعض األعمال والتصرفات اليت كان يقوم 
لقرب من مراكش ويف  مت قتل شربوين والفرنسيني استغلوا احلادث  ،1906ماي 27تعرض جلرح 

سطول حريب مليناء طنجة فاجتمعوا مع النائب دمحم  إىل أبعد احلدود، م قدموا إىل املغرب  حيث أ
ستعمال القوة،ويقدموا له مطالب احلكومة الفرنسية  الطريس، ديده  من بني  طالبني تنفيذها و

تقدمي املوظفني بطنجة االعتذار للسفري  ألف فرنك،100املطالب دفع تعويض قدره 
وستغل الفرنسيون هذه األحداث   الفرنسي،ختصيص موضع لبناء تذكار للقتيل يف عني املكان،

عافه للتمكني الفرنسيني من من أجل إض كذريعة للممارسة ضغوط مالية وعسكرية على املخزن،
م على املغرب   3.بسط سيطر

                                                             
ملغرب، :عالل خلدميي  -1   78 ص مرجع سابق، التدخل األجنيب واملقاومة 
ملغرب،: عالل خلدميي -2   87 ص مرجع سابق، التدخل األجنيب واملقاومة 
   152 ص مرجع سابق،: أمل عجيل -3
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حاولت فرنسا وإسبانيا احتالل مدينة طنجة بدعوى محاية أمن األجانب 1906ويف أواخر سنة   
ويف الواقع كان القائمون على الفوضوية  من تصرفات الريسوين وخوفا من هجمات تقوم القبائل،

ملدينة حتت  يبحثون الفرنسية واألوساط االستعمارية، عن وسيلة إلرغام املخزن على تنظيم بوليس 
بعاد الريسوين  إشراف مدربني فرنسيني وأسبان وعلى أثر هذا  تدخل الفرنسي قام املخزن املغريب 

ا حققت هدف أخر  بعد القيام بتخريب مقره،                    على الرغم من فشل فرنسا يف احتالل طنجة إال أ
    1.املخزن يف حماربة القبائل اليت كانت تعارض التغلغل األجنيب عامة والفرنسي خاصة وهو مساعدة

على إثر مقتل الطبيب الفرنسي  مزيد من التدخل الفرنسي يف املغرب،1907ولقد شهد عام 
فاختذت فرنسا من هذه احلادثة ذريعة للتدخل  الذي كان جاسوسا فرنسيا يف مراكش، موشامب

   2.واحتالهلا العسكري يف وجدة
فهناك من يردها إىل ختوف  ت حول أسباب قتل املغاربة لطبيب موشان،اوهناك العديد من الرو  

إلضافة إىل تطلع املغاربة إىل  املغاربة من التلغراف الالسلكي الذي كان يستخدمه موشان،
وشان بتعليق راية ورواية أخرى تتهم الطبيب م االنتقام من األجانب الذين يعملون لصاحل فرنسا،

ألزقة ورسم اخلرائط، والسبب  فوق منزلة فهجم عليه املغاربة وهو منهمك يف نصب العالمات 
األخري هناك من يرجعه إىل منافسات اقتصادية ومعارضات مصلحيه مادية لبعض التجار 

    3.والصناع
كما كانت تفعل يف ومل يكن هذا االغتيال أول حادث منوعه،واجلديد فيه أن فرنسا مل تكتف    

وإمنا سارعت يف هذه املرة إىل احتالل مدينة وجدة  السابق بتقدمي االحتجاجات وطلب التعويض،
ن ذالك  إجراء مؤقت ريثما جتاب مطالبها، 1907مارس29يف  وهي مطالب تتجاوز  متظاهرة 

شا مراكش وسجنه بطنجة حىت يشرف املفوض  حد املعقول، من ضمن هذه املطالب عزل 
شراك الفرنسيني يف جلنة مراقبة  القسم  1901الفرنسي على التحقيق،تنفيذ اتفاقية احلدود لسنة 

ومن بني املطالب أيضا عزل اإلدريسي حاكم إقليم االدار ألنه يساعد ماء  املراكشي  من احلدود،

                                                             
لريف يف املغرب  هو الشريف أمحد بن دمحم بن عبد هللا الريسوين، :الريسوين -1 من مواليد بلدة زينات من بين عروس 

قراءة فأحضر له أبوه فقيها من خرية فقهاء جبالة ليعلمه ال يزال طفل صغري، أسرته بتعليمه وهو ال اعتنت، 1870عام
 46: ص ،1986 الدار البيضاء، شركة الطبع والنشر، ،)1909-1902(بومحارةثورة  :أنظركردية إبراهيم  ،والكتابة وحتفيظ

 44 ص مرجع سابق، :القطعاين فادية عبد العزيز -2
ملغرب،: عالل خلدميي -3  93 ص مرجع سابق، التدخل األجنيب واملقاومة 
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تدهور مستمر وملا كانت حالة السلطان يف  هذا عالوة على تعويض كبري ألسرة القتيل،  العينني،
   1.ا مجيعاعه مقاومة تلك املطالب،فقد سلم ،وليس بوس

حرص السلطان املغريب موالي عبد العزيز على  بعد أن متكن الفرنسيني من االستيالء على وجدة، 
إلضافة إىل أن املطالب الفرنسية مقابل إجالئهم من  إخراجهم مهما كانت الظروف والتضحية، 

السيادة املغربية، وكان السلطان متخوف من ردود أفعال املواطنني اليت   وجدة كانت متعارضة مع
وكذا املغرب كانت متر بضائقة مالية بسبب  قد تؤدي إىل املزيد من التدخالت عند إفالت األمن،

من خالل البحث عن السبل للتسديد  ،آنذاكمتطلبات احلالة اليت كانت تعيشها املغرب 
اليت فرضها الفرنسيني على السلطان من أجل إدامة احتالهلم،وضرب تعويضات لألجانب والديون 

خمططات السلطان الرامية إىل إجالء اجليش الفرنسي عن وجدة اليت كانت كبداية للسيطرة 
     2.الفرنسية على املغرب

  1907احتالل الدار البيضاء :ب
التغلغل املنظم الستكمال لقد كانت إسرتاتيجية االحتالل الفرنسي للمغرب األقصى قائمة على 

لكامل،بداية من احتالل وجدة يف     3.مث بعدها الدار البيضاء 1907مارس29تطويق املغرب 
اليت زادة يف تدهور الدولة املغربية  بعد حادثة احتالل وجدة جاءت بعدها حادثة الدار البيضاء،  

اورة للدار البيضاء كأوالد من خالل قيام  ماد ومعنو وأصبحت تتالشى شيئا فشيئا، القبائل ا
لدار البيضاء، هلجوم على األوربيني الذين كانوا يعملون يف املرسى  ن ومديونة  وقتلوا منهم  ز

تسعة مما أدى إىل نشوب فوضى أدت إىل قتل األنفس وسلب األموال  من الدكاكني والبنوك 
ليهود يف حيهم اخلاص،وتعذر على احلكوم ة املغربية أن تضبط األمن يف املدينة وأمام وأوقعوا 

جلنود و  خرتني حمملتني  حتلتا الدار البيضاء عنوة بدعوة اذالك العجز أرسلت فرنسا وإسبانيا 
  4.محاية السكان األوربيني

                                                             
  76ص )10(أنظر امللحق رقم  238:ص مرجع سابق، :صالح العقاد  -1
ت اخلارجية :عالل خلدميي -2  ص ،2006الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، ،)1947-1851(املغرب يف مواجهة التحد
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 44 ص مرجع سابق، :فادية عبد العزيز -3
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بعدما عجز السلطان املغريب موالي عبد العزيز عن دفع األعداء عن بالده اجتمعت قبائل احلوزية  
حيث أعلن مبراكش خلع  ،1907أوت  16يعة السلطان عبد العزيز ومت ذلك يف وقررت خلع ب

،وهذا يعين أن أحداث وجدة والدار 1موالي عبد العزيز وتنصيب موالي عبد احلفيظ سلطا
لبث موالي عبد احلفيظ أن عمل على جلب العديد  ما و البيضاء حسمت املوقف بني األخوين،

ا من الشخصيات السياسية والعلمية والدينية لتنضم إليه حىت من األنصار لتأييده فكاتب عدد
ا اجلماهري، وكان الشيخ دمحم بن عبد الكبري الكتاين والشريف الريسوين ممن دعاهم إىل  يقتدي 

   2.بيعته
اية األمر جيد      بيعة موالي عبد احلفيظ خضعت لشروط عديدة وقد أنزعج منها لكن يف 

طا شرعيا وتلك بلها ألنه يف حاجة إىل بيعة علماء فاس حىت يكون سلنفسه مضطرا إىل أن يتق
         الشروط تتمثل يف

  . أن يبذل السلطان جهده السرتجاع اجلهات املقطعة من احلدود- 1
  . أن يبادر بطرد احملتلني من األماكن اليت احتلوها كوجده والدار البيضاء- 2
ضراء ألن احلكومة مل تعد إىل األمة قبل أن متضيها ومل أن يسعى إىل إلغاء معاهدة اجلزيرة اخل - 3

  . يوافق الشعب عليها
يربم السلطان عبد احلفيظ معاهدة أو أمرا يتفاوض فيه مع األجانب إال بعد الرجوع إىل  الن ا- 4

  . األمة ليأخذ موافقتها
السلطة فصل سلطات العمال عن سلطات القضاء وعدم التدخل السلطة اإلدارية يف  - 5

  . القضائية
  . اختاذ العدة للدفاع عن البالد وعن املواطنني - 6

                                                             
 ،1912حىت 1908حكم من  ،اس بف1876فرباير24احلفيظ يوم ولد موالي عبد  :موالي عبد احلفيظ بن احلسن - 1

ولقد اهتم والده بتعليمه يف قبيلة أمحر وتربيته، ولقد كان ذكيا ومناور أتقن كثريا من  عندما تنازل عن احلكم ألخيه يوسف،
تول مهام إدارية وسلطوية يف  ،آنذاكة املتداولة العديد من الكتب يف فروع املعرف وألف علوم العصر يف الفقه واحلديث واألدب،

دال سوس  أفريل 24تويف يوم  ولكن دهائه فشل عندما واجه حقيقة السلطة والضغط الفرنسي الذي مل يرمحه طويال، ،و
 77ص)11(أنظر امللحق رقم-160 ص مرجع سابق، قراءة جديدة، :عبد الكرمي غالب :أنظر جني ليبان بفرنسا،1937

 328 ص ابق،مرجع س :ابراهيم حركات -2
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   1.إلغاء االمتيازات األجنبية وعدم االستشارة مع األجانب - 7
وأتيحت له الفرصة كي يعمل  بعد أن متكن املوىل عبد احلفيظ من االستيالء على العرش،   

رت عليه قبائل بين وحيقق ما وعد به حىت بدا عجزه يف صورة أعظم من سابقت ها،وأمام ذلك 
مطري وشراكة وغريها وهزمت جيوشه هزمية نكراء وحاصرته يف عاصمة فاس حصارا شديدا إلنزاله 
عن العرش بعد أن عجز عن تثبيت دعائمه،ويف تلك األثناء قامت أيضا ثورة خطرية يف مكناس 

وضرب على نفسه النغمة   ،بقيادة موالي الزين أخي السلطان وأعلن نفسه ملكا على البالد
نه قام للجهاد ضد النصارى وإخراجهم من بالد املسلمني، بعد أن  املخدرة حيث أعلن للقبائل 

    2.ظهر له عجز أخيه موالي عبد احلفيظ عن حتقيق ذلك
  1911األزمة املغربية الثانية :املطلب الثالث

ملغرب كثريا نتيجة للعال       تم  قات التجارية اليت تربط البلدين املغريب لقد كانت أملانيا 
منذ عهد السلطان  تزايده املبادالت  على املستوى الدبلوماسي والعسكري، األملاين، خاصة ملا

وقد حدث هذا التطور يف العالقات األملانية املغربية يف  ،1894- 1873موالي احلسن األول 
وكان اهلدف منها  اإلمرباطور األملاين غليوم الثاين،إطار السياسة العاملية اجلديدة اليت دشنها 

يف الدول اليت مل تستعمر بعد مثل الصني وتركيا  حصول أملانيا على نصيبها من املمتلكات والنفوذ،
  3.واملغرب

لكن هذه احملاوالت  بذلت حماوالت للوصول إىل تفاهم أملاين فرنسي حول املغرب، ،1907منذ  
سا بتخلي أملانيا سياسيا عن املغرب والتزام احلياد التام يف كل خالف يقع فشلت نظرا ملطالبة فرن

حلقوق اليت أقرها ميثاق مؤمتر اجلزيرة اخلضراء  بينه وبني  فرنسا، أما أملانيا كانت تتشبث 
ملغرب 1906 ملغرب ويف حالة إن أرادة فرنسا انتحار سياسي أملاين  ،وال تريد رهن مستقبلها 

  4.دفع الثمن غاليافعليها أن ت
على غرار املدن اليت احتلتها  ،1911السلطات الفرنسية إىل احتالل فاس سنة  تبعدما عمد 

ومل يبقى من استقالل املغرب وسيادة السلطان اليت  وجدة والشاوية، مسبقا كالدار البيضاء و
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واليت إستائت من  1ضمنها مؤمتر اجلزيرة اخلضراء شيء، سوا أملانيا املعارضة الحتالل املغرب،
ولقد أدت السيطرة الفرنسية على املغرب إىل  الضغوط الفرنسية املتزايدة على املغرب األقصى،

دة حدة اخلالفات الفرنسية األملانية، وأملانيا مل تعارض االحتالل الفرنسي لوجدة والدار البيضاء  ز
شرت  حلاجتها لرأس املال الفرنسي الجتياز أزمتها املالية، 1907يف  وبعد احتالهلا لفاس أملانيا 

ملغرب للمرة الثانية دفاعا عن مصاحلها هناك يف عام  وهذا التدخل كاد أن  ،1911يف التدخل 
           2.يشعل حرب بني فرنسا وأملانيا حول قضية املغرب األقصى

جتاه املغرب حتركت أملانيا  ويف ظل الضغوط الفرنسية من أجل االستحواذ على املغرب األقصى،  
رسال الطراد املعروف ببانتري إىل ميناء أغادير على احمليط األطلنطي تلميحا  ،1911يف عام 

ها ومصاحلها  لفرنسا عن استعداد أملانيا إىل استعمال القوة العسكرية ضدها،من أجل محاية رعا
ملغرب    3.التجارية 

ا وعلى    البلدين حول املسألة ل للتفاوض بنيإثر هذا التحدي األملاين لفرنسا فتح ا
إلضافة إىل أن الدول األوربية مل تكن راغبة يف احلرب وأملانيا كانت تسعى من أجل املغربية،

احلصول على تعويضات مقابل اجنالؤها من املغرب مما دفع فرنسا إىل قبول التسوية وتوقيع اتفاق 
لتنازل ألملا ،1911نوفمرب 4يف  نيا عن قطعة من األرض اجلرداء تقع يف حيث فرنسا رضيت 

يف مقابل أن تطلق أملانيا يدها يف املغرب،فال تعرقل قيام محاية فرنسية  مشال الكونغو الفرنسية،
   4.ن مراكش اخلارجيةو على مراكش وال تعارض يف ممارسة فرنسا لشؤ 

فس على مل يبقى أمام فرنسا من منا 1911بعد االتفاق األملاين الفرنسي حول املغرب يف عام     
ا استطاعت ختطي كل العقبات اليت ،املغرب من القوى األوربية  تعرتض إعالن محايتها حيث أ

ملغرب خاصة أن السلطان املغريب قد فقد  ،على مراكش يئة الظروف الداخلية  وعملت على 
إلضافة إىل تدهور الوضع هي بته ونفوذه بني مواطنيه،بسبب ممارسة حكومته االستبدادية 
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ويف األخري عملت فرنسا على وضع حد للمغرب  االقتصادي وخضوعه للمخططات الفرنسية،
  .    19121مارس 30األقصى بفرض محايتها عليه يف 

  1912 فرض احلماية املزدوجة الفرنسية االسبانية :املطلب الرابع 
ئرا ضد موالي عبد احلفيظ يف مكناس وأعلن         بعد أن قام موالي الزين أخي السلطان 

نه قام للجهاد ضد النصارى وإخراجهم من بالد  نفسه ملكا على البالد، حيث أعلن للقبائل 
  2.املسلمني بعد أن عجز أخيه موالي عبد احلفيظ من حتقيق ذلك

والي الزين ضد السلطان عبد احلفيظ الذي مل جيد خالصا من وأمام هذا التحدي من طرف م  
حيث استجابت لطلبه وكان  ورطته إال أن يطلب النجدة من اجليش الفرنسي احملتل للدار البيضاء،

حيث تقدمت اجليوش الفرنسية يف قوة عظيمة جدا وفكت حصار  ،1911ذلك يف عام 
ومتكنت من الدخول إليها بعد معارك عنيفة  السلطان مث توجهت تلك القوة الغامشة إىل مكناس،

  3.ومت القبض على موالي الزين وسيق إىل فاس فعفا عنه أخوه السلطان
بعد أن متكنت فرنسا من التخلص من التدخل األملاين يف املسألة املغربية يف عام    

ا على ،بتنازهلا عن أجزاء من الكنغو لصاح أملانيا مقابل مساح لفرنسا بفرض محايته1911
ا االستعمارية مع القوى األوربية املنافسة هلا 4املغرب، اء مجيع خالفا وبذلك متكنت فرنسا من إ

هيأت له الظروف الداخلية اليت كان  ومل يبقى أمامها سوى إعالن احلماية عليه،وهو ما يف املغرب،
ا املغرب خاصة بعد تدين الوضع االقتصادي    .مير 

وهو ما أدى إىل فقدان السلطان شرعية منصبه بني أبناء  ت الفرنسية،وخضوع السلطان للمخططا
ال أمام فرنسا للوضع شعبه  عتباره سلطان للجهاد وللمسلمني،وهذه الظروف هي اليت فتحت ا

  5.قتصاداحد الستقالل املغرب سياسيا و 
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رسال ملا استطاعت فرنسا ختطي مجيع العقبات اليت تعرتض إعالن محايتها على مر    اكش قامت 
أضطر 1912مارس 30ويف  رينوا على رأس بعثة إىل فاس ومعه شروط املعاهدة املراد توقيعها،

    1.السلطان إىل توقيع معاهدة احلماية ومنذ ذلك اليوم محلت طابع السلطاين الشريف
لضغوط الفرنسية بقوله  د لق: "ولقد عرب السلطان عبد احلفيظ للمقيم الفرنسي على ضيقه 

ا يف مصر ومل تنطق  أخطأت فرنسا يف تشددها يف اتفاقية احلماية ،فإن اجنلرتا تتمتع بكل امتيازا
  2".ذه الكلمة

بعد قبول موالي عبد احلفيظ بتوقيع معاهدة احلماية عملت اجلمهورية الفرنسية وحكومة اجلاللة   
سيس حكم منظم يف املغرب،قائم على املساعدة من أ جل إدخال اإلصالحات الشريفة على 

  :والسكينة الداخلية واألمن العام وأهم بنود هذا احلكم هي
دخال مجيع  :الفصل األول ملغرب، يسمح  يتضمن هذا الفصل العمل على إنشاء نظام جديد 

  . اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية والقضائية بقيادة احلكومة الفرنسية
ية احتالل املناطق اليت تراها ضرورية من أجل استتباب من حق احلكومة الفرنس :الفصل الثاين

مني املعامالت التجارية يف الرتاب املغريب  األمن،   .و
 ومحايته من كل خطر ميس بكرامته أو تتعهد احلكومة الفرنسية بتأييد السلطان، :الفصل الثالث

  مع تقدمي نفس التأييد لوارث العرش عرشه،
ن يعلن لألمة املغربية قيام هذا النظام اجلديد وضرورة على السلطان أ :الفصل الرابع

لتدابري اليت يقتضيها نظام احلماية   . االلتزام،
ملغرب مقيم عام يسهر على تنفيذ كل ما :الفصل اخلامس تنص عليه  ميثل احلكومة الفرنسية 

  . 3املغربية وبينهم وبني احلكومة معاهدة احلماية وهو الوسيط بني السلطان والنواب األجانب،
ا اخلارجية مع محاية  :الفصل السادس تكليف نواب فرنسا الدبلوماسيني بتمثيل املغرب يف شؤو

ها ومصاحلهم يف اخلارج      .رعا

                                                             
ايتها حسب احلم :عبد اهلادي التازي -1  ،1980 الدار البيضاء، دار الرشاد احلديثة، فادات معاصرة،إاية الفرنسية بدءها 
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يتضمن أتفاق مشرتك بني احلكومة الفرنسية واملغربية حول تسيري وتنظيم مايل  :الفصل السابع
نتظاميسمح بضمان التزامات اخلزينة الشريفة وجباي   .ة مدا خيل اململكة 

عقد اتفاقية دون  أو منع السلطان من منح أي امتياز على إي شكل كان، :الفصل الثامن
  . ترخيص احلكومة الفرنسية

مع تسليم  يتضمن تقدمي هذا االتفاق للحكومة الفرنسية من أجل املصادقة عليه، :الفصل التاسع
  . 1نسخة منه جلاللة السلطان املغريب

أنه  عبد احلفيظ ينقض شروط بيعته بتوقيعه معاهدة احلماية حيث أن من شروط بيعته، موالي
لرجوع إىل الشعب ومصادقته  ليس من حق السلطان أن يربم أي معاهدة جتارية أو سلمية إال 
وهذه البيعة عقدا بني امللك والشعب خيرج بنظام احلكم من امللكية املطلقة إىل ملكية مقيدة 

ا أن متس بشؤون األمة،وهذا مادستورية وه مل  ي جترد امللك من حق عقد أي معاهدة من شأ
    2.يلتزم به السلطان موالي عبد احلفيظ

ولو أنه جاء إىل العرش يف أخر  السلطان عبد احلفيظ يتحمل مسؤولية توقيع معاهدة احلماية،  
ي حيلة من احليل ولكن اعتقاده كان خاطئا  ،حلظة وكان عليه أن يتخلص من مسؤولية التوقيع 

حيث أنه كان يظن  سيمضي ويبقى سلطان احلماية،وهذه الفرصة ضيعها عليه املقيم الفرنسي 
لرحيل بعد أربعة أشهر و ليويت، وفرض الفرنسيون  ،1912أوت12يوما يوم13إذ عزل وأمر 

نه ومل يعد إىل على موالي عبد احلفيظ التنازل عن العرش وارتقى أخوه األصغر موالي يوسف مكا
ونقل للدفن يف املغرب يف حمفل كان تكرميا  1937أفريل 14املغرب إال جثمانه يوم تويف يف 

     3.لروحه
عملت فرنسا على توقيع اتفاق أخر خبصوص  ،1912مارس 30بعد توقيع معاهدة احلماية يف   

فرنسا بشمال حيث اعرتفت 1912نوفمرب27املغرب مع اسبانيا من اجل تقسيم املغرب يف 
بعتني السبانيا، ملقابل حافظت فرنسا على ماكانت متلكه يف  وجنوب املغرب كمنطقيت نفوذ 

ملنطقة اخلليفية، بينما  املغرب قبل توقيع هذه املعاهدة وأصبحت تسمى املنطقة الشمالية اإلسبانية 
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ملنطقة السلطانية، الدولية اخلاصة وعينت  واحتفظت طنجة بصفتها املنطقة اجلنوبية الفرنسية 
  1.فرنسا ليويت أول مقيم هلا يف مراكش
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  اخلامتة
من خالل عرضنا ملوضوع التنافس األوريب حول املغرب األقصى على ضوء املؤمترات        
  :، ميكننا اخلروج مبجموعة من النتائج)1912- 1884(الدولية

سليب على املغرب األقصى حيث أن كان له انعكاس 1830إن احتالل الفرنسي للجزائر  -
املغرب أصبح يف خطر نتيجة للتغيري الوضع، ألن اجلار اجلديد للمغرب هو احملتل الفرنسي وهو 
حكم خيتلف كثريا عن احلكم الرتكي السابق فهو له جيش قوي ودين غري اإلسالم وثقافة غري 

  .الثقافة العربية 
طماع فرنسا فاملغرب كان على الدوام مستهدفا من مل تكن اجلزائر الوحيدة اليت كانت حمط أ -

  .طرف القوى االستعمارية األوربية وخاصة بسبب موقعه اجلغرايف املتميز وموارده الطبيعية الغنية 
زام اجليش املغريب يف معركة إسلي - كشفتا عجز القوات املغربية 1860وحرب تطوان 1844ا

زام أزال حجاب عن مقاومة الدول األوربية، حىت إسبانيا ا ليت تعترب أقل قوة من فرنسا وهذا اال
دة األطماع األوربية يف املغرب    .اهليبة عن املغرب األقصى وز

زامه  - أمام النصارى قلل من هيبة احلكام أمام  مإن االختالف بني أفراد األسرة احلاكمة وا
ا وأخذت الدول ا ألوربية تسعى لبسط نفوذها على الرعية، وهيبة البالد أمام األعداء فطمعوا 

  .املغرب األقصى 
سعى السلطان احلسن األول بعد تولية العرش إىل مواجهة التكالب األوريب، من خالل القيام  -

لعديد من اإلصالحات ويف خمتلف اجلوانب السياسية والعسكرية واالجتماعية سعيا منه من أجل 
إلضافة إىل تقل ت القنصلية يف املغرب األقصى احلفاظ على سيادة املغرب    .يص نفوذ احلما

لقد وىل السلطان احلسن األول اجلانب الثقايف اهتمام كبري من خالل إرسال البعثات الطالبية  -
إىل خمتلف األقطار األوربية واملشرق العريب ويف خمتلف التخصصات من أجل مواجهة التخلف 

  .الذي كانت تتخبط فيه املغرب 
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ملغرب األقصى من  ن احلسن األول حملاولةسعى السلطا -  ت القنصلية  تقليص من نسبة احلما
خالل الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل من أجل النظر يف هذه املسألة، وانعقد هذا املؤمتر يف 

مبدينة مدريد، إال أن املغرب مل حتصل على شيء مما كانت ترغب فيه ألن املؤمتر كان 1880عام
حفة يف حق املغرب أوربيا،حيث عملت ا لدول األوربية على ترسيخ املعاهدات واالمتيازات ا

  .ووسعتها للجميع الدول املشاركة يف املؤمتر وإعطاء صبغة قانونية هلا 
إىل إقرار احلالة يف أور كما مل يصل إىل حل اخلالفات )1885-1884(مل يتوصل مؤمتر برلني  -

السياسة الدولية وجهة جديدة سادها اخلالف والنزاع حول  بني الدول األوربية حال حامسا،بل وجه
مناطق النفوذ يف قارة إفريقية، مما أدى إىل بروز عدة أزمات دولية من بينها األزمة 

حول الوضع االستعماري يف املغرب اليت انبثقت من املنافسات )1906- 1905(املغربية
لية للدول الكربى بني أملانيا من جهة وفرنس   .ا بدعم إجنليزي من جهة أخرى اإلمرب

لقد شهد النصف الثاين من القرن التاسع عشر تنافس دويل شديد بني الدول األوربية حول  -
النفوذ يف املغرب األقصى واحلصول على قدر أكرب ممكن من االمتيازات االقتصادية، وكانت كل 

عليه الدول األخرى، وأدى هذا التنافس إىل  تدولة تسعى للحصول على امتيازات أكثر مما حصل
  . العديد من املشاكل بينها وبني احلكومة املغربية 

، حيث 1894العرش وهو صغري السن بعد وفاة والده موالي احلسن  توىل موالي عبد العزيز - 
ع أن أصبح وزيره حبماد هو األمر والناهي واملسري ألمور املغرب، ورغم قسوة حبماد إال أنه أستطا 

  .حيافظ على استقالل املغرب 
اتفقت الدول االستعمارية سرا على اقتسام الشمال اإلفريقي، على أن يكون املغرب من نصيب  -

  .فرنسا ومشاله من نصيب إسبانيا وليبيا من نصيب إيطاليا ومصر إلجنلرتا ووسط إفريقيا ألملانيا 
ره وقتله اجلماهري فقامت فرنسا بعد أن رفع طبيب فرنسي يف مراكش علم دولته على دا -

لثأر، مث قتل املغاربة مجاعة من األوربيني يف الدار البيضاء فقامت فرنسا  لحتال وجدة أخذا 
حتالهل   .حبجة محاية السكان األوربيني  اوإسبانيا 
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رت القبائل املغربية على السلطان موالي عبد العزيز لعجزه عن مواجهة النصارى وإخراجهم  -
رت على خليفته موالي عبد احلفيظ لعجزه أيضا عن القيام بدوره كسلطان،ولكن م ن املغرب، مث 

جليوش الفرنسية ضد القبائل ودخول اجليوش الفرنسية كان سببا يف إعالن  عبد احلفيظ استعان 
  . 1912مارس 30احلماية على املغرب يوم

قد وفقت يف  وأمل أن أكونللموضوع إليها أثناء دراسيت  توصلتهذه جممل النتائج اليت  -
  اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع وأن يكون فاحتة

  



 

  
  
  
  
  

  املالحق
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  ).1845(خريطة احلدود املغربية اجلزائرية حسب معاهدة اللة مغنية ):01(رقم لحقامل        

  
 hhtps// ar.Wikipedia.org:املصدر                         
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  (1880)اخلارجية وممثل املغرب يف مؤمتر مدريدالشؤون  وزير :)02(رقم لحقملا

  
  191:ص، لعالقات السياسية للدولة العلويةا، عبد الرمحان بن زيدان:املصدر                       
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          ويرى فيهم نواب الدول املشاركة فيه ومن  1880صورة ملؤمتر مدريد :(03)مامللحق رق

عرضه وجهة نظر املغرب يف مشكلة حق منح  احلماية  أثناء*دمحم بركاش* بينهم النائب املغريب

  للرعا املغاربة 

  
  163ص، سابقمرجع ، عبد اهلادي النازي :املصدر                     
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  1885-1884انعقاد مؤمتر برلني :)04(امللحق رقم                   

  
  50ص، مرجع سابق، ألبري أدوا بواهن: املصدر                                     
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  السلطان احلسن األول:(05)امللحق رقم              

  
  

  148يجة سيمو، مرجع سابق، ص :املصدر                                
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  الربج الكبري:(06)رقم لحقامل                            

  

  
  
  324: يجة سيمو، مرجع سابق، ص:املصدر                                     
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  السلطان عبد العزيز:(07)رقم لحقامل                     

  
ريخ           :القبليدمحم : املصدر         ريخ املغرب حتيني وتركيب،منشورات املعهد املالكي للبحث يف 

ط،   497: ، ص2011املغرب،الر
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رة امرباطور(08):امللحق رقم            1905غليوم الثاين إىل طنجة عام صورة لز

 

  
  507ص، جع سابقمر ، دمحم القبلي:املصدر                                             
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  1906البعثة املغربية يف مؤمتر اجلزيرة اخلضراء: (09)رقم امللحق                  

  

  
  

  166عبد اهلادي التازي ، مصدر سابق، ص : املصدر                                  
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  (1907-1914)املراحل األوىل  الحتالل:(10)امللحق رقم             

  

  
  15جرمان عياش، اصول حرب الريف، ص :املصدر                                      
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  املوىل عبد احلفيظ:(11)امللحق رقم                         

  

  
  304عبد الرمحان بن زيدان، العالئق السياسية للدولة العلوية، ص:املصدر               
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  1912توقيع السلطان عبد احلفيظ على عقد احلماية :(12) امللحق رقم    

  

  
  117عبد الرحيم الورديغي، مرجع سابق ، ص:املصدر                                  
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 التقطيع اإلداري على عهد احلماية:(13)امللحق رقم                     

 

  
  548عبد الرمحان بن زيدان، العالئق السياسية للدولة العلوية، ص :املصدر                       



 

  
قائمة املصادر 

  واملراجع
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  :املصادر
ط،: ن زيدان عبد الرمحنب - 01   .م1999العالئق السياسية لدولة العلوية، املطبعة امللكية، الر
االقتصادية الدرر الفاخرة مبآثر امللوك العلويني بفاس الزاهرة، املطبعة : بن زيدان عبد الرمحن - 02

ط، ط، الر   .م1937لر
ط،1العز والصولة يف معامل النظم الدولة، ج: بن زيدان عبد الرمحن - 03   .م1961،د ط، الر
ا إىل مؤمتر مدريد سنة : بن منصور عبد الوهاب - 04 ملغرب من نشأ مشكلة احلماية القنصلية 

ط،1880   .م 1985، املطبعة امللكية، الر
التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إىل اليوم، اهليئة العامة : اهلاديالتازي عبد  - 05

  .م1988ملكتبة اإلسكندرية، دم ن، 
ايتها حسب إفادات معاصرة، دار الرشاد : التازي عبد اهلادي - 06 احلماية الفرنسية بدءها 

  .م1980احلديثة الدار البيضاء، 
كتاب اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى :الناصريالناصري أبو العباس أمحد بن خالد  - 07

  .م1956، الدار البيضاء،9حتقيق وتعليق األستاذ جعفر الناصري ودمحم الناصري، دار الكتاب، ج
-1880(إفريقيا يف ظل السيطرة االستعمارية (ريخ إفريقيا العام: البري ادوا بواهن - 08

  .م1990، املطبعة الكاثوليكية، لبنان، )1915
احللل البهية يف ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها : دمحم بن دمحم بن مصطفى املشريف - 09

، 1إدريس بوهليلة، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط: ، تج1غري املتناهية، ج
  . م2005اململكة املغربية، 

  .م1948ة الرسالة، القاهرة،احلركات االستقاللية يف املغرب العريب، مطبع: الفاسي عالل - 10
احلماية يف مراكش من الوجهة التارخيية والقانونية، مكتب املغرب العريب، : الفاسي عالل - 11

  .م1948القاهرة، 
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  :املراجع
ريخ االستعمارين الفرنسي واإليطايل يف بالد املغرب : أمني سعيد- 01 الدولة العربية املتحدة، 

  .وشركائه،القاهرة،ب س نمطبعة عيسى البايب احلليب 
  .شعوب وقوميات، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ب س ن: أبو القاسم سعد هللا  - 02
ريخ غرب إفريقيا احلديث : عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم وشوقي عطا هللا اجلمل - 03 دراسات يف 

  .م1998واملعاصر، القاهرة، 
مون واالستعمار األوريب يف إفريقيا، عامل املعرفة املسل: عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم - 04

  .م 1998الكويت،
ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، دار : شوقي عطا  اجلمل وعبد هللا عبد الرزاق إبراهيم - 05

ض،   .م 2002الزهراء، الر
ملغرب التدخل العسكري األجنيب يف املغرب،قراءة يف جيو اسرتاتيجية ا: عبد الواحد الناصر - 06

عبد اهلادي التازي، مطبعة : القرن العشرين، تق لخالل القرن التاسع عشر وأوائ
ط،   .م1999البث،الر

املغرب األقصى مراكش بعد احلماية إفالس احلماية إصدار حزب اإلستقالل، : فتحي بريرج - 07
  .م 1985مكتب املستندات وألنباء، مراكش،

) املغرب.اجلزائر.تونس.ليبيا(الكبري يف العصر احلديثاملغرب العريب : عطا شوقي اجلمل - 08
  .م1977مكتبة األجنلوا املصرية، القاهرة،

لسيف والقلم: بسايح بوعالم - 09 -1830(أعالم املقاومة اجلزائرية ضد االحتالل الفرنسي 
  .م2007، عاصمة الثقافة العربية، اجلزائر،)1956

املغرب .تونس.اجلزائر(ريخ احلديث واملعاصراملغرب العريب دراسة يف : العقاد صالح - 10
  )األقصى

  .م1980مكتبة األجنلوا،القاهرة،
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  ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر: حيىي جالل - 11
  .م1999

، جمموعة البحث يف التاريخ )1912- 1860(تطوان قبل احلماية: عاطف مجال وأخرون - 12
  .م1912واألندلوسي، تطوان، املغريب 

ريخ املغرب العريب عصر اإلمرباطورية العهد الرتكي يف : غالب عبد الكرمي  - 13 قراءة جديدة يف 
  .م2005، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 3تونس اجلزائر، ج

ض - 14   .م1956استعمار افريقيا، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،: زاهر ر
ريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، منشورات اجلامعة املفتوحة، : موسى فيصل دمحم - 15 موجز 

  .م1997بنغازي،
أمحد فؤاد بلبع، املشروع القومي للرتمجة، :التاريخ االقتصادي إلفريقيا العربية، تر: هوبكنز - 16

  .م1998القاهرة، 
  .م2009دار البيضاء،،  دار الرشاد احلديثة، ال3املغرب عرب التاريخ، ج: حركات إبراهيم - 17
يجة - 18 ملغرب: سيمو  ، منشورات اللجنة املغربية )1912-1844(اإلصالحات العسكرية 

ط،   .م2000للتاريخ العسكري، الر
ط،1مظاهر يقظة املغرب احلديث، ج: املنوين دمحم - 19   .م1973، مطبعة األمنية، الر
  .ربية، بريوت، د س نريخ العرب احلديث، دار النهضة الع: قدورة زهية - 20
ريخ املغرب إفريقيا الشرق، ط: رزوق دمحم - 21   .م1991، الدار البيضاء،1درسات يف 
  .م1998، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1متنوعات دمحم حجي، ط: حجي دمحم - 22
  .م1986، دار القلم، بريوت، 1املقدمة ، ط: بن خلدون عبد الرمحن - 23
على املغرب  اوانعكاسا)1930-1830(فرنسا يف اجلزائر سياسة: بوضرساية بوعزة - 24

  .م2010األقصى دار احلكمة، اجلزائر،
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، منشورات كلية األدب 1النخبة املخزنية يف املغرب القرن التاسع عشر، ط: الشايب مصطفى- 25
ط،   .م1995والعلوم اإلنسانية، الر

ط، املغرب،، مطبعة ال1ريخ الوراقة املغربية، ط: املنوين دمحم - 26   .م1991ر
ض،: هراس دمحم خليل - 27   .م 1998احلركة الوهابية، دار السنة للنشر، الر
ريخ املغرب واألندلس، دار الرشاد، مصر، : مؤنس حسني - 28   .م1993معامل 
ريخ املغرب، اململكة املغربية للناشرين املتحدين، الدار البيضاء،: عياش جرمان - 29   درسات يف 

  .م1986
ملغرب يف القرنيني الثامن عشر والتاسع عشر، : بزاز دمحم األمني - 30 اعات  ريخ األوبئة وا

  .م1996مطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء،
، 1ط)1912- 1757(العقل والنقل يف الفكر اإلصالحي املغريب:احلجوي حسن أمحد - 31

  .م 2003املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،
  .م1978الرق ماضيه وحاضره، دار املعرفة، لكويت : مانيين عبد سالمالرت  - 32
  ،دار املعارف،مصر)1904-1884(التنافس االستعماري األوريب يف املغرب:صبحي حسن- 33

  .م1965
  1996،املكتب اإلسالمي،بريوت،2التاريخ اإلسالمي املعاصر لبالد املغرب،ط:شاكر حممود- 34
، العلم )االستقالل.االستعمار.الكشوف(إفريقيا احلديث واملعاصرريخ : تسن هريدي فرغلي- 35

  .م2008واإلميان للنشر والتوزيع، االسكندرية، 
ن- 36   ، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1900العالقات االجنليزية املغربية حىت عام : لبيب رزق يو

  .م1981
ث اإلنسانية واالجتماعية، د م ريخ العرب املعاصر، عن الدراسات والبحو : رأفت الشيخ - 37
  . م1996ن، 
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لية والفاشية واإليطاليتني: العرفاوي حممود - 38 عمر : ، تر2، ج)1912-1882(خماض اإلمرب
  .م1991الطاهر، منشورات مركز اجلهاد الليبيني للدراسات التارخيية، طرابلس، 

غي إمساعيل - 39 ض،،مكتبة ا1ريخ العامل العريب املعاصر، ط:أمحد    .م2000لعبيكان، الر
املغرب الكبري الفرتة املعاصرة وحركات التحرير واالستقالل، الدار القومية : جالل حيىي - 40

  .م1966للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
التنافس البحري العسكري بني بريطانيا وفرنسا يف البحر األبيض : أسعد عطا  مرفت - 41

  2005،مركز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية،)1904-1869(املتوسط بعد فتح قناة السويس
، أحداث مؤمتر برلني وتوابعه السياسية، )1914-1880(تقسيم إفريقيا: ويسلنغ هنري - 42
  .م2001رميا إمساعيل، الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع، مصراتة،: تر

ملغرب: خلدميي عالل- 43 الدار البيضاء  حادثة )1910-1894(التدخل األجنيب واملقاومة 
ط، 2واحتالل الشاوية، ط   .م1994، د د ن، الر

ت اخلارجية: خلدميي عالل - 44 ، إفريقيا الشرق، )1947-1851(املغرب يف مواجهة التحد
  .م2006الدار البيضاء، 

عبد القادر الشاوي ونور : املغرب واالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية، تر: عياش ألبري - 45
ط،الدين  سعودي   .م1985، دار اخلطايب للطباعة والنشر، الر

ريخ املغرب، دار الكتاب، الدار البيضاء، د : دمحم األمني دمحم ودمحم علي الرمحاين - 46 املفيد يف 
  .س ن
  .االستعمار الفرنسي يف مشال إفريقيا، املطبعة النموزجية، مصر،ب س ن: رمزي أمحد - 47
، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، )1909- 1902(ثورة بومحارة: كردية إبراهيم  - 48

  .م1986
، مركز الدراسات الوحدة 2احلركة الوطنية واالستعمار يف املغرب العريب، ط: مالكي أمحد - 49

  .م1994العربية، بريوت، 
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، )1894-1873(املغرب األقصى يف عهد السلطان احلسن األول: معريش دمحم العريب - 50
  .م1989بريوت،دار الغرب اإلسالمي، 

الت   :ا
  .م2003جوان31، 1922املستشار احلديدي، جملة قطايف، العدد: شريف صاحل- 01
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  :ملخص املذكرة
 ،)1912-1884( حور موضوع دراستنا حول التنافس األوريب حول املغرب األقصى على ضوء املؤمترات الدوليةمتلقد       

النفوذ يف املغرب األقصى من أجل احلصول على وشهدت هذه احلقبة من الزمن تنافس دويل شديد بني الدول األوربية حول 
ولقد سعى السلطان املغريب احلسن األول إىل التقليص من حدة التنافس األوريب حول املغرب  أكرب من االمتيازات االقتصادية،

إلضافة إىل عقد لعديد من اإلصالحات والقضاء على احلركات املناوئة له وإخضاعها لسلطته  اتفاقيات  من خالل القيام 
م تول 1894وبعد وفاة احلسن األول  يف املغرب األقصى،وتوطيد العالقات  الدبلوماسية مع الدول اليت كانت هلا أطماع 

فرنسا صغر سن السلطان من أجل ختطيط  تواستغل سنة،14احلكم بعده ابنه موالي عبد العزيز وكان طفال مل يتجاوز 
لسيطرة على املغرب األقصى من خالل  للسيطرة على املغرب وكذا التخلص من الدول االستعمارية املعارضة لإلنفراد الفرنسي 

،للتخلي عن رغبتها يف احتالل 1904مع إسبانيا 1904مع بريطانيا1902إيطاليامع  ،ودية مع الدول األوربية اتفاقيات
 ،1911 سنة هلا يف املغرب األملانيةالتخلص من املعارضة  املغرب مقابل تنازل فرنسا  عن حقها يف بعض املستعمرات، وبعد

ملغرب وفرض احلماية سنة متكنت   وذلك مبنح أملانيا مساحات من أراضي الكونغو الفرنسية، إلنفراد  كل من فرنسا وإسبانيا 
1912.      

Memorandum Summary: 
The subject of our study was about the European competition over Morocco in the 
light of international conferences 

)1884-1912 .( This period witnessed intense international competition among 
European countries over the influence of the Far Maghreb in order to obtain greater 
economic privileges. The Moroccan Sultan Hassan I sought to reduce the European 
competition over Morocco by doing many Reforms and the elimination of 
movements opposed to him and subject to his authority in addition to the 
conclusion of agreements and the consolidation of diplomatic relations with 
countries that had ambitions in the Far Maghreb, and after the death of Hassan I 
1894, the rule was followed by his son Moulay Abdel Aziz was a child was not 
more than 14 years, and France took advantage of the young age of the Sultan for 
Layout of the And the elimination of the colonial countries opposed to the French 
monopolization of control of the Far Morocco through friendly agreements with the 
European countries Italy 1902 with Britain 1904 with Spain in 1904, to abandon its 
desire to occupy Morocco in return for France's concession of its right to some 
colonies, after the elimination of the German opposition in Morocco 1911 , By 
granting Germany parts of the territory of the French Congo, France and Spain 
were able to monopolize Morocco and impose protection in 1912. 
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