الضغوط االستعمارية على
املغرب ومحاوالت االصالح

مقدمة:
 املجال :املغرب الزمان :القرن 19 املجتمع :خضوع املغرب لضغوط استعمارية فرضت عليه اجراء عدة محاوالت لإلصالح. فما هي مظاهرالضغوط االستعمارية التي تعرض لها املغرب خالل القرن 19؟ ما هي أهم محاوالت اإلصالح التي حاول املغرب تطبيقها خالل القرن 19؟تعرررض املغرررب خررالل القرررن  19لعرردة ضررغوط اسررتعمارية مررب درررا البلرردان ا ورييررة فرضررت عليرره
الدخول في عدة محاوالت لإلصالح.

 -Iمظاهرالضغوط االستعمارية على املغرب خالل القرن 19م.
 -1مظاهر الضغوط العسكرية
نص  1و 2و3
أ -الضغوط العسكرية الفرنسية
 أدى تقررد م املغرررب ررد املسرراعدة للمقاومررة ازجزاةريررة زعامررة ا ماررزعبررد القررادرازجزاة رري ضررداالح ررتالل الفرن ررتي ا ررى ت رروترالعالن ررات املغريي ررة الفرنس ررية ن ررت ع رره ع رردة ا ر با ات عس رركرية
انتهت معركة يسلي.
 واجه ازجيش املغربي نظازه الفرن تي في معركة يسلي وم  14غشت  1844انتهت بهزيمة مذلةللجانب املغربي بعد أن استمرت املعركة لساعات معدودة وأجبزالسلطان عبد الرحمران رب
هشررام علررى تونيررع معاهرردة هدنررة مد ررة د ررة رروم  10ر بز 1844والترري رران مررب رررودها
الكررع عررب تقررد م املسرراعدة للمقاومررة ازجزاةريررة وتونيررع اتفانيررة أخرررى ل زسرريم از ردود رران
املغرب وازجزاةرالفرنسية.
 نصت معاهدة لالمغ ية املونعة وم  18مارس  1845على ترسيم جرزء صرغازمرب از ردود راناملغرررب وازجزاةررر تمتررد مررب سرراحت البحررراملتوسررة اررى مونررع مايررة السا ررتي أمررا مررا تبقررم مررب
از رردود فق ررد ت ررر ،رردون تحد ررد ومل ررص حت ررا ت ررتمكب فرنس ررا م ررب از ص ررول عل ررى املزي ررد مر رب
ا راضتي املغريية وضمها اى ازجزاةرالفرنسية.
 -استاتاج :فض ت هزيمة يسلي ضعع املغرب عسكريا

نص  4و 5و6
ب -الضغوط العسكرية اإلسبانية
اس ررتغلت س رربانيا هزيم ررة املغ رررب ف رري معرك ررة يس ررلي وني ررام بع ر القباة ررت املغريي ررة قت ررت ج ررود
س رربان وت رردنيم العل ررم اإلس ررباني م ررب أج ررت رس ررال لهد ررد ا ررى املغ رررب بش ررب از رررب علي رره ف ري ح ررال
رفضه رودها املهي ة (تسليم امنا عشرمغرييا إلسبانيا).
رفر السررلطان محمررد ررب عبررد الرحمرران از ضرروع للشررروط اإلسرربانية ف رران ملررص م ا ررة نبررول
از ررب التري أعل تهررا سربانيا روم  24أكترروير 1859وانتهرت ردخول القرروات اإلسربانية ارى تطرروان
وم  6فبزا ر.1860
هزيمة املغرب فرضت عليه تونيع معاهردة الصرلي روم  26أ ريرت  1860والتري تعهرد مرب خاللهرا ب
أداء غرام ررة مالي ررة  20ملي ررون ري ررال م ررب أج ررت خ ررروج ازج رريش اإلس ررباني م ررب تط رروان وك ررذا تس ررليم
املغرب إلسبانيا اراضتي نريبة مب سبتة وأراضتي أخرى ج وب املغرب (سيدي فني).

 -2مظاهر الضغوط االنتصاد ة

نص 2ص7 +53و +8نص 1ص55
فرضررت ن ل ررزا علررى املغرررب تونيررع معاهرردة ت اريررة فرري د ررة رروم  9دج بررز 1856حصررلت مررب خاللهررا علررى
عدة امتيازات:
 حرية اإلنجليز في السكن والبيع والشراء في جميع املراس ي املغربي ة وف ي جمي ع اكن ا ن املوج و يها ا اجانون اند نحدو .
 تخفيض اكعشار املفروضة على السلع املستور ة نن الخارج إلى  10في املائة إقص اء القض اء املغرن ث ن ن الب ق ف ي اللزاع ان القائم ة ا ين الرعا ا ا نجلي ز عل ى ار املغ ر  ،وض رورةحضور القنصل اكجنب اثناء البق في اللزاعان اين املغاربة واكجان .
تحر ي ا ا ي البل دان اكوربي ة لزاص وح عل ى نف  ،ا نتي ا ان ال حص لي علها ا إنجل ا ،و ك كا تمكن ي
اسبانيا بعد ضغوط نستمرة على املغر نن ي ر علي ت توقي ع نعا دة نش اناة س نة  .1861وإل ى جان كل
حاولي اسبانيا ربط عالقان تجارية نع بعض القبائل في الجنو املغرنث ون اخك إ ن نن املخزن املغرنث.
نف ،اكنر تكرر نع يرنسا ال حصلي على نف ،ا نتيا ان امقتضيى نعا دة .1863

نص
 -3مظاهر الضغوط الد لوماسية
م حت فرنسا مقتضتا معاهدة ( 1863تسوية يكالر) حما تها الق صلية لبع املغارية الرذ ب قردمون
خدمات لرعا اها في املغرب .وهو نفم ا مرالذي نامت ه بع البلدان ا خرى.
ازداد ع رردد البل رردان ا رويي ررة وا مريكي ررة الت رري تم ر حما ته ررا الق ص ررلية للمغاري ررة ال ررذ ب ق رردمون خ رردمات
ملم لر رري هر ررذه ال ر رردول والر ررذ ب يس ر ررتفيدون مر ررب ع ر رردة امتير ررازات أ رزهر ررا اإلعفر رراء مر ررب الضر ررراةب واز دمر ررة
العسكرية وعدم امل ول أمام القضاء املغربي.
تزا ررد ع رردد امل مي رران ال ررات ع ررب ارتف رراع ع رردد ال رردول الت رري تس ررتفيد م ررب ه ررذا از ر وع ررب لهاف ررت املغاري ررة
لل ص ررول عل ررى از ما ررة تس رربب ف رري خس رراةرم تلف ررة للم ررزن املغرب رري مم ررا دف ررع الس ررلطان از سر رب ا ول
الدعوة اى عقد مؤتمرمب أجت عادة ال ظرفي از ما ة الق صلية.
عق د ن تمر ندري د س نة  1880وال كش ر ار ي يي ت نجموع ة ن ن ال دوح املاتم ة االش ن املغرن ث ااإلض اية إل ى
املغر  ،خرج كا امل تمر انتيجة نخيبة كناح املغاربة ،حيق رس امل تمر املش لل واض اإ إلي ت ن ن اكجان
الاق في التمل

 -IIامل اوالت اإلصالحية التي نام بها املغرب خالل القرن 19م ومحدود تها.
 -1مظاهر اإلصالحات العسكرية وميقة  1ص +.56جداول 20+19+18

كشررفت الهررزاةم العسرركرية الترري تعرررض لهررا ازجرريش املغربرري عررب ت لررع كباررزفرري املجررال العسرركري فظهرررت عرردة رروادر صررالحية
م ذ عهد املواى عبد الرحمان ب هشام غازأن م ملها ان في عهد از سب ا ول (.)1894-1873

تضررمب هررذا اإلصررالح حيرراء ا سررطول البحررري ( ررراء سررفب) وتكررويب جرريش نظررامي مت صررص فرري از رررب
تقاضررتا رواتررب ررهرية واسررتقدام مررؤدريب أجانررب لإل ررراا علررى ترريدازازجرريش املغربرري وترردريب ازج ررود
عل ررى اس ررتعمال ا س ررل ة العص رررية املس ررتوردة حير ر ت لف ررت بع ررة ن لا ررة رةاس ررة "م ررا لان" تك ررويب
وح رردات از را ررة (املش رراة واز رررس از رراص الس ررلطان) ف رري ح رران نام ررت بع ررة فرنس ررية قي ررادة " ركم رران"
ترردريب وحرردات الطب يررة (ج ررود املدفعيررة) كمررا تررم انشرراء معامررت لص ر اعة السررالح فرراس (دارالسررالح
"املاك ة“ التي أحدمت س ة  1868تحت رراا اإل طرااي " ريكرواي" ).كمرا ترم رسرال عردة بع رات الطال يرة
ااى از ارج للتكون في املجال العسكري.

 -IIامل اوالت اإلصالحية التي نام بها املغرب خالل القرن 19م.
 -1مظاهر اإلصالحات العسكرية وميقة  1ص +.56جداول 20+19+18

كشرفت الهرزاةم العسركرية الترري تعررض لهرا ازجرريش املغربري عرب ت لرع كباررزفري املجرال العسرركري فظهررت عردة رروادر
صالحية م ذ عهد املواى عبد الرحمان ب هشام غازأن م ملها ان في عهد از سب ا ول (.)1894-1873

تضمب هذا اإلصالح
حي رراء ا سر ررطول البح ررري ( ر ررراء سر ررفب) انشر رراء معامر ررت لصر ر اعة السر ررالح فر رراس (دارالسر ررالح
"املاك ة“ التي أحدمت س ة  1868تحت راا اإل طااي " ريكواي").
وتكرويب جرريش نظررامي مت صررص فرري از رررب تقاضرتا رواتررب ررهرية واسررتقدام مررؤدريب أجانررب
لإل ر ررراا علر ر ررى ت ر رريدازازج ر رريش املغرب ر رري وت ر رردريب ازج ر ررود علر ر ررى اس ر ررتعمال ا س ر ررل ة العصر ر رررية
املسر ررتوردة حي ر ر ت لفر ررت بع ر ررة ن لا ر ررة رةاسر ررة "مر ررا لان" تكر ررويب وحر رردات از را ر رة (املشر رراة
واز رررس از رراص الس ررلطان) ف رري ح رران نام ررت بع ررة فرنس ررية قي ررادة " ركم رران" ت رردريب وح رردات
الطب يررة (ج ررود املدفعيررة) كمررا تررم رسررال عرردة بع ررات الطال يررة ااررى از ررارج للتكررون ف ري املجررال
العسكري.

 -1محاوالت اإلصالح االنتصادي نص وميقة  1ص + 57جدول نص
تس ررببت الض ررغوط االس ررتعمارية وخاص ررة املعاه رردات الت اري ررة ومشر ر ت از ما ررة الق ص ررلية ف رري ض ررعاا
م ررداخيت امل ررزن و مق ررال اهل رره ماد ررا فح رراول تحس ررب أوض رراعه االنتص رراد ة م ررب خ ررالل ع رردة ص ررالحات
أغلبها في عهد محمد ب عبد الرحمان.
نررام محمررد ررب عبررد الرحمرران بعرردة صررالحات ت لررت فرري املجررال الزراقرري فرري ت ررجيع زراعررة القطررب والسرركر
و نشراء مصرانع إلنتراج السركر .كمرا نرام الصرالحات جباةيرة ت لرت فري تعيران أم راء علرى املرا رتي مشرهود لهررم
الصرردو وا مانررة وت صرريص رواتررب لهررم وم ر عهم مررب املترراجرة فرري املرا ررتي الترري يشررتغلون به را كمررا فرررض
ض ررراةب عل ررى الس ررلع الت رري ت رردخت امل رردن وا س ررواو وجعله ررا نقد ررة ع رروض العياي ررة و ج ررراء تع ررد الت عل ررى
موازيب العمالت ال قد ة وسكها يرويا مب أجت ت ب الغش فيها.
ويرردوره از سررب ا ول أجرررى صررالحات انتصرراد ة تم لررت أساسررا فرري محاولررة فرررض ضررريبة موحرردة وما تررة
(ال زتيب) كما نام تطويرازجهازاملااي مركزيا ومحليا.

 -1محاوالت اإلصالح االنتصادي نص وميقة  1ص + 57جدول نص
تس ررببت الض ررغوط االس ررتعمارية وخاص ررة املعاه رردات الت اري ررة ومشر ر ت از ما ررة الق ص ررلية ف رري ض ررعاا
م ررداخيت امل ررزن و مق ررال اهل رره ماد ررا فح رراول تحس ررب أوض رراعه االنتص رراد ة م ررب خ ررالل ع رردة ص ررالحات
أغلبها في عهد محمد ب عبد الرحمان.
نام محمد ب عبد الرحمان بعدة صالحات
 املجال الزراقي في ت جيع زراعة القطب والسكرو نشاء مصانع إلنتاج السكر. الص ررالحات جباةي ررة كم ررا ف رررض ض ررراةب عل ررى الس ررلع الت رري ت رردخت امل رردن وا س ررواو وجعله ررا نقد ررةعوض العياية
از سب ا ول :محاولة فرض ضريبة موحدة وما تة (ال زتيب
 نقد ة :و جراء تعد الت على موازيب العمالت ال قد ة وسكها يرويا مب أجت ت ب الغش فيها. صررالحات ماليررة :ت لررت فرري تعيرران أم رراء علررى املرا ررتي مشررهود لهررم الصرردو وا مانررة وت صرريص رواترربلهم وم عهم مب املتاجرة في املرا تي التي يشتغلون بها

جدول
 -1محاوالت اإلصالح اإلداري
حاول امل زن املغربي تحد جهازه اإلداري في عهدي محمد ب عبد الرحمان واز سب ا ول.
 مركزيررا :نررام محمررد ررب عبررد الرحمرران الحرردا عرردة وزارات علررى املسررتوى املركررزي كرروزارة از رييررة ووزارةالعدل
ويدوره از سب ا ول أضاا وزارات أخرى كوزارة از ارجية واملالية
محليا :از سب ا ول :حدا م موعة مرب القيرادات الصرغرى مرب أجرت تغطيرة الفرراي اإلداري وكرذا مربأجت تقليص نفوم القياد الكبار.

 -1مظاهر محاوالت اإلصالح في م ال التعليم نصوص
دأت اإلصالحات في م ال التعليم م ذ ونت مبكرحي حاول عبد الرحمان ب هشام صالح
التعليم التقليدي ال زكا على تدريم ما فيد وتر ،ا مور الزاةدة
التعل رريم العص ررري :وف رري عه ررد از س ررب ا ول ت ررم ت ص رريص م رردارس لتعل رريم العل رروم از د ررة ومر ر دلبته ررا
رواتب ت جيعية

 -2محدود ة امل اوالت اإلصالحية املغريية خالل القرن 19م.

نص

سرراهمت م موعررة مررب العوامررت فرري فشررت امل رراوالت اإلصررالحية الترري حرراول املغرررب تطبيقهررا خررالل القرررن
 19ومنها ضعع ا دراإلدارية املشرفة على اإلصالحات وافتقارها اى از م الرودني الرذي جعلهرا ت ردم
مصراز ها ال صرية عروض مصرل ة الررودب كمرا أن العد رد مرب الفاررات كربع الفقهراء ورجرال الزوا ررا
وغارزهم رفضررت نبرول اإلصررالحات ورأت فيهررا خطررا د ايررا ومقافيررا والسربب ا رررز فرري فشرت هررذه امل رراوالت
اإلصالحية رجع اى تدخت القوى ا رويية التي انت ترى في اإلصالحات خطرا على مصاز ها في املغرب.
خاتم ررة :مارس ررت الق رروى اإلمبز الي ررة عل ررى املغ رررب خررالل الق رررن  19ض ررغودات م تلف ررة فرض ررت علي رره
جررراء عرردة محرراوالت صررالحية انتصرررن احهررا علررى ترريخازونوعرره فريسررة اإلسررتعمار اررى دا رة القرررن
.20

ال ص 1
«ملررا احتلررت فرنسررا ازجزاةرررورهرررا ماررزعبرردالقادر ...رران السررلطان هيعي رره علررى مقاومتهررا
ار ررى أن ضر ررانت علير رره املسر ررالص ودخر ررت از ر رردود املغريير ررة ...وهمر ررت فرنسر ررا انتفر رراء أمر ررره
و طررال مررا رران ينهمررا ويرران ملررو ،املغرررب مررب املعاهرردات .فاضررطرالسررلطان ا رى توجيرره
ج رريش ...ا ررى از رردود ...فلم ررا تقا ررت ازجمع رران ا ر ب ا وا ه ررزم (ازج رريش املغرب رري) ...وتبع رره
الفرنسيون .وملا اتصت خبزالهزيمة السرلطان رادر الرسرال ولرده سريدي محمرد ...ف انرت
ي رره ويرران ازج رزال ي ررو وانعررة يسررلي الشررهازة وبعررد ملررص عقررد السررلطان م رع فرنسررا...
اتفانا مؤرخا في ( 10بز )1844فيره ممانيرة رروط .مرم تراله اتفراو (معاهردة لالمغ يرة
 18مارس ».1845
عبد الرحمان ب زيدان العالة السياسية للدولة العلوية املطبعة امللكية الرياط  1999ص .69

 ازج زال ي و :ناةد عسكري فرن تي احتت ازجزاةر وناد جيش فرنسا في معركة يسلي .1844 يسلي :معركة تمت ان ازجيش الفرن تي واملغربي وم  14غشت  1844ررو ترازة ولرم تردم سروىساعات انتهت انتصارازجيش الفرن تي.

ال ص 2

” وص ررارت از ي ررت نح ررو الع رردو مص ررطفة ...واز ليف ررة س رراةرا ف رري وس ررطهم نا رررا
املظلة علرى رأسره راكبرا علرى فررس أ ري عليره ديلسران أرجرواني نرد تمار زيره
و ر ررارته...مر ررم ملر ررا التقر ررم ازجمعر رران وان شر رربت از ر رررب رصر ررد العر رردو از ليفر ررة
ونصررده ررالرمي مرررات عد رردة حتررا سررقطت ( ابررة) أمررام حامررت املظلررة وجم ر
فرسه ه و اد يسقة وملا رأى از ليفرة ملرص غارززيره رين أسرقة املظلرة ودعرا
ف رررس (آخ ررر) ...و رران املس ررلمون ن ررد مبت رروا ف رري نح رررالع رردو مق رردارس رراعة ومل ررا
التفترروا اررى جهررة از ليفررة ولررم ررروه بسرربب تغاررززيرره خشررعت نفوس رهم ونررال
املرجفر ررون ن از ليفر ررة نر ررد هلر ررص فمر رراج ال ر رراس بعضر ررهم فر رري بع ر ر وتسر ررا
الش ررراردة ا ررى امل ل ررة فعم رردوا ا ررى از ب رراء ال ررذي في رره امل ررال ف ررانتهبوه وتق رراتلوا
عليه ...وجعت ال اس سللون حتا رهرالفشت في ازجيش مب ت جهة».
الناصري ،االستقصا ،ج  ،9ص .52

ال ص 3

” و ر رران ن ر ررد تق ر رررر مقتض ر ررتا معاه ر رردة [لالمغ ي ر ررة] الت ر رري أ رم ر ررت ر رران
البلررد ب فرري  18مررارس  1845أن متررد خررة از رردود مررب مصررب وادي
ك رريم عل ررى س رراحت البح ررراملتوس ررة ا ررى [ماي ررة السا ررتي] ط ررول ما ررة
وام رران مررب ا ميررال وتررم تعيرران هررذا از ررة التفصرريت ولكرب لررم ررتم
تعيرران خررة از رردود املمت ررد رران مايررة السا ررتي وفكيررص و رران ررت مررا
فعلترره املعاهرردة فرري هررذه امل طقررة أن عياررت القباةررت التابع رة للمغرررب
وا خ ر رررى التابع ر ررة للجزاة ر ررر م ر ررم ا ر ررى ازج ر رروب أك ر ررزحير ر ر امل ر رراد
الص راوية ارت املعاهدة ي ها أراضتي ال ماء وال بشرر ومرب مرم فرالن
تعيان از دود فيها ليم له نيمة.
روجرز ،ب ،تاريخ العالقات المغربية البريطانية حتى عام  ،1900ترجمة لبيب رزق ،ص .207

ال ص 4

” و رران السرربب فرري انتقرراض الصررلي مررع ا صررب يول أن العررادة انررت جاريررة مررع
أهر ررت سر رربتة مر ررب ال صر ررارى وأهر ررت ا ن ر رررة مر ررب املسر ررلمان أن ت ر ررذ ر ررت م ر ررب
الف ررريقان مح ررال عل ررى (از رردود) الت رري ينهم ررا و رران ال ص ررارى ت ررذون ه ال ررص
يوت ررا ص ررغارا م ررب الل رروح ...فلم ررا رران آخ ررردول ررة امل ررواى عب ررد الرحم رران ...نر را
نصارى سبتة على (از دود) يتا مب حجررودران وجعلروا فيره عالمرة دراغيتهم
...فتقرردم لرريهم أهررت ا ن رررة ونررالوا لهررم ال ررد أن لهرردموا هررذا البيررت الررذي لررم
ت رررالع ررادة ب اة رره وترجع رروا ا ررى ح ررالتكم ا وا ررى م ررب ات ررام ي رروت از ش ررب
فررامت ع ال صررارى مررب ملررص فعمررد أهررت ا ن رررة اررى ملررص البيررت فهرردموه و اررى
تلص العالمة ف سوها ونتلوا منهم أناسا وضريقوا علرى أهرت سربتة الغرارات
حتا انوا صلون اى السور.
الناصري ،االستقصا ،ج  ،9ص .84

ال ص 5
” جاء في رسالة ن صت اسبانيا العام ط ة اى ال اةب السلطاني محمد از طيب 5

بز:1859

«أوال -عررادة رفررع العلررم االسررباني فرري محلرره ونيررام جيررو السررلطان تحيترره
مب نفم امل ان الذي نكم فيه.
مانيررا -أن يسرراو املعترردون اررى ميرردان سرربتة ليعررانبوا صرررامة علررى م ررأى مررب
حاميتها ومشهد مب س ا ها.
مال ررا -صرردارتصررري رسررحي م ر حكومررة امللكررة [ملكررة سرربانيا] حر تشررييد
التحصي ات التي تراها ضرورية لسالمة سبتة.
ولكرم أجرت عشرررة أ رام لل ظررفرري ملرص .فرالما مررا حرت ا جرت املررذكور ولرم نحصررت
عل ررى ه ررذه ال زض ررية ف ررالني سينلر ر ب م ررب ه ررذه ال رربالد وك ررذلص رعا ررا امللك ررة
سيدتي .وأنتم تعرفون معنا هذا والسالم».
مديرية الوثائق ،مجلة الوثائق،عدد  ،2ص ص.246-245 .

صر 5
راء ه ررذه امل رردة ت رروفي الس ررلطان امل ررواى عب ررد الرحم رران ...وو ا رري ا رره س رريدي محم ررد وكت ررب ل رره
” والف رري أم
الشررريع سرريدي از رراج عبررد السررالم رريمرأهررت ا ن رررة ...فشرراور السررلطان فرري ملررص بعر حا رريته
فم ررال ا ررى از رررب ن رره عظ ررم علي رره أن مك ررب الع رردو م ررب امن رري عش رررم ررب املس ررلمان ...م ررم رررز ج رريش
ا ص ررب يول م ررب س رربتة ف رري نح ررو عش ررريب ألف ررا م ررب العس رركرف رري غا ررة االس ررتعداد ...ف ررنه لي رره أه ررت
ا ن رة ومب جاورهم مب نباةت ازجبت ...وزحفوا ارى العردو ونراتلوه نحرو نصرع رهر ...غارزأ هرم لرم
تمك رروا مررب هزيمترره نرره رران حصررب علررى نفسرره ...مررم بعر السررلطان أخرراه املررواى العبرراس فرري نحررو
 500فررارس ...مررم بعررد أ ررام زحررع اررى الع رردو  ...واسررتمرالقتررال رران املسررلمان وال صررارى ...نح ررو 10
أ ررام ...مررم ن العرردو اجتمررع ومررا وزحررع اررى املسررلمان فصرردمهم ميررع نوترره ...فصرربزوا ل ره فررردوه
على عقبه وملا لم يستقم له ملص ...ركب البحرونزل محرت يعررا الف يردو ...مرم عراد املسرلمون ارى
مطاردة العدو ومقاتلته ...مم ن العدو ارتحت مب الف يردو بعرد  10أ رام وتقردم نحرو تطراويب ...ف ر ل
موضع قال له ال يكرو فينام ه الص نحو  8أ ام والقتال علرى حالره املتقردم غارزأن العردو ران فري
مررادة نويررة مررب البررزوالبحررر صررت ليرره مررب سرربتة وغازهررا ررت مررا حترراج ليرره مررب دعررام وعلررع وأرز
و عاز.
واز اص ررت أن املس ررلمان ل ررم كون رروا قاتلون رره عل ررى ترتي ررب م ص رروص وهيا ررة م ض رربطة نم ررا ررانوا
قرراتلوه وهررم متفرنررون ...و رران العرردو قاتررت الصررع وعلررى ترتيررب محكررم ...مررم ن العرردو ع رزم علررى
الهجرروم علررى تطرراويب ...و رران دخولرره...عليهررا رروم اإلم رران ال الر عشررررجررب س ر ة ( 1276املواف ر 6
ال اصري االستقصا ج  9ص .92-85
فبزا ر.)1860

ال ص 7

” فقررد اهتمررت دول أرويررا الرأسررمالية فرري الف ررزة املمترردة مررب  1840اررى
 1880نب ررت ررت ررتيء آخ ررر ف ررت أس ررواو مل ت اله ررا .فف رري املغ رررب م ررم
فرض معاهدات ت ارية بعد از مالت العسكرية ...وهكذا مم دخرال
رد «ا مرة مات ا فضررلية» بشر ت داةرم ...ممررا سرم للدولرة ا ج بيررة
املونعة عليها رالتمتع امتيرازات مرب جميرع ا نرواع التري ران اإلم ران
م حهررا فيمررا بعررد لرردول أخرررى ونررد سررم هررذا الب ررد زجميررع الرردول
العظح ررا الت رري عق رردت معاه رردات م ررع اململك ررة الش ررريفة ررالتمتع م ررا
نصت عليه االتفانيات اإلن لا ة املغريية تاريخ  9دج بز» .1856
ألبازعيا

املغرب واالستعمارحصيلة السيطرة الفرنسية املغرب ص .40

ال ص 8

” جاء في ود معاهدة املغرب مع سبانيا س ة :1861

«الش رررط الراب ررع :رعي ررة حض رررة س ررلطانة ص رربانيا له ررم أن يس ررافروا
ويستقروا ويسك وا حي اءوا ال الة سلطان مراكش.
الشرط الرابرع والعشررون :تكرون الت رارة جاريرة م سراوية فري أرض
املغ رررب وأرض اص رربانيا ت ررار ص رربانيا فله ررم أن بيع رروا ويشر ر زوا ف رري
السلعة التي ليست مم وعة.
الش ر رررط از مس ر ررون :انتض ر ررتا نظر ر رررس ر ررلطان م ر ررراكش أن أعشر ر ررار
السلعة الداخلة ملرا تي الته على د رعية الصب يول ال رؤدوا عليهرا
أك زمب ».10%
ا ب زيدان اتحاا ال اس مال مد ة مك اس .581-562

ال ص 8
«مل ررص أن رره مقتض ررتا املعاه رردات م ح ررت از ما ررة (الت رري تعف رري ص رراحبها م ررب امل ررول أم ررام
القضراء املغربري كرذا مرب دفرع الضرراةب واز دمرة العسركرية) لألشر اص الرذ ب يعملررون
فرري وررراةع رسررمية الد لوماسرريان ا جانررب وعرردد محرردد مررب العرراملان معهررم ونررد اعتبررز
ه ررذا االمتي ررازض ررروريا لتمك رران الد لوماس رريان والت ررارا جان ررب م ررب تيد ررة أعم ررالهم دون
خوا مب املضا قات ...غارزأ هرا ...تحولرت تردري يا لتصرب ررا مسرتطازا .وسربب ملرص

ما حد مب توسع از ما رة ل شرمت املزيرد مرب ا شر اص ممرب ران مفروضرا
أال تطبر علرريهم ...و رران لمررا زاد عرردد هررؤالء لمررا زاد ضررعع سررلطة السرلطان
وزادت خسارته مب رادات ضرراةبه ونرد وصرت السروء ارى م تهراه مرا نرام ره
ا مري رراء املغاري ررة م ررب ر رروة املس ررؤولان ف رري الهيا ررات الد لوماس ررية فر ري د ررة
لل صر ر ررول علر ر ررى از ما ر ر ررة وملر ر ررص بهر ر رردا التهر ر رررب مر ر ررب الضر ر ررراةب واز دمر ر ررة
العسكرية كذا امل ول أمام محاكم السلطان» .

خالد ب الصغاز العالنات املغريية البز طانية ص .230

البع ات الطال ية املغريية اى أرويا ما ان  1870و1888

البع ات التي استقدمها املغرب مب أرويا.

ركمان جون جا ،جول :رةيم البع ة الفرنسية املغرب مب س ة  1879اى س ة .1883
م ررا لان ه رراري :ول ررد ررالن ل زا س ر ة  1848أس ر دت ل رره مهم ررة ت رردريب د ررا ور از را ررة ط ررة
وبعد ملص دا ور العبيد داخت القصر.

از س ر ررني :ر رراخرة دوله ر ررا  87م ر ررزونوله ر ررا  140حص ر رران .و ر رران م ر ررب ر رران حارله ر ررا ن لا ر ررون ودنم ر رراركيون
وسويد ون.
ال ز ي :اخرة أصغرمب از سني والبشازص عت معامت كروب يملانيا.
البشرراز :رراخرة اسررمها ال امررت بشررازاإلسررالم وافر االعررالم اتفر املغرررب مررع طاليررا علررى رررااها سر ة
 1876وحمولتها  1100دب و انت تحت نيادة أملاني

مكوس ا واب :ضراةب مفروضة على الت ارة املارة عبزأ واب املدن.
مكوس از افر :ضراةب مفروضة على الدواب از املة للبضائع لبيعها داخت املدن.
مكوس ا سواو :ضراةب تفرض على م تلع املبيعات في ا سواو.
ال زتيب :صالح استهدا فرض ضريبة واحدة محددة محت الز اة واالعشارلضمان موارد مالية نارة.

جاء في رسالة السلطان نحمد ان عبدالرحمان إلى النائ نحمد اركاش اتاريخ 31نارس :1862

« ن ررا جعل ررا ل ررت أم رران م ررب املرت ررب الش ررهري م ررا يعي رره عل ررى القي ررام يوصر راا
الصدو وا مانة واجت اب ما ررزي انبره مرب السررنة واز يانرة ومرب ع زنرا
لرره بعررد ملررص علررى خيانررة أنم ررا عليرره حررد السررارو وأه رراه ...ومنهررا أن ال ت ررر
أح ررد املر ررتا الت رري ك ررون أمي ررا به ررا  ...ومنه ررا أن ع ررت أم رران مع ررروا رراز زم
وا مانررة ...كررون مشرررفا علررى جميررع أم رراء املرا ررتي ليتفقررد أحرروالهم ويراجررع
أعمررالهم مررب ررت مررا رجررع للررداخت واز ررارج ...ومنهررا أنررا جعل ررا ل ررت مررب رةرريم
املر ررتا وخليفت رره م ررب املرت ررب الش ررهري م ررا كف رريهم ...ليحص ررت له ررم م ررا يغ رريهم
ويعدلوا ه عب از يانة».
ا ب زيدان االتحاا ص .380-379

جاء في ظاي السلطان عبدالرحمان ان شام إلى قاضي ياس اتاريخ  18يب ا ر :1845

لق ررد لغ ررا ت رروافردلب ررة العل ررم عل ررى الع ررادة وج رردهم ف رري الطل ررب غا ررزأن رره ن ررت
التحصرريت واإلفررادة فررالن الفقيرره بقررم فرري [ترردريم بعر الكتررب الد ايررة] نحررو
العشرررس ر ان لك ررزة مررا لررب مررب االنرروال الشرراده واملعرراني الغريبررة وي لررة
على املتعلم حتا ال دري الص ي مب السقيم وال امل ت مب العقريم وفري ملرص
تضييع ا عمار ..ال فاةدة ...ويقوم دالب العلم مب م لم الدرس أجهرت ممرا
رران ...املقصررود هررو حصررول الفهررم واإلفررادة وامل انشررة فرري ا لفررا نمررا هرري
لغو وزيادة ...ومب جملة ا مور املوجبرة لقصرور فهرم املتعلمران وعردم نفعهرم
تقصررازم لررم االلقرراء فررال ه رراوز مررب أدررال مررب الفقهرراء السرراعة مررع أن مررب
َرحت للطلب مب لده ونيته تحصيت العلم يستغرو ا ونات» .
ا ب زيدان الدرر الفاخرة مآمرامللو ،العلويان فاس الزاهرة ص .82-79

ج اء ف ي رس الة الس لطان نحم د ا ن عب دالرحمان إل ى النائ نحم د ارك اش ات اريخ 31ن ارس
:1862

«أخبررزال رراررأن الطلبررة الررذ ب تعلمررون از سرراب واله دسررة ه ررا،
[س ر ررال] بعض ر ررهم ص ر ررار ت اس ر ررت ويعط ر ررت بع ر ر ا ر ررام م ر ررب الق ر ررراءة
وبعض ررهم امت ررع م ررب التعل رريم ال لي ررة ون ررد أم رررهم موالن ررا [از س ررب
ا ول] ر ررين ال يعطر رروا الراتر ررب ال ملر ررب الزم القر ررراءة ومر ررب عطر ررت وم ر را
يسررقة ع رره الراتررب ملررص اليرروم ومررب امت ررع مررب التعلرريم قط رع ع رره
ال لية وي ظر غازه».
محمد امل وني مظاهر قظة املغرب ص.141

"...واملغرررب مررا رران عليرره مررب ضررعع رران ال ررد أن صررب ميرردانا مررب ميرراد ب الت ررافم
االمبز ااي ا وروبي...أمام هذه ا خطارامل دنة اسرتقالل املغررب أنردم السرلطان املرواى
از سب على دخال اإلصالحات امل اسبة للعصر ...ال أن ت امل راوالت اإلصرالحية انتهرت
فشت اد كون تامرا .ويمكرب تعليرت هرذا الفشرت انعردام ا شر اص املقتردريب وافتقرار
اإلدارة املغريية ااى از برزة ضراا ارى هرذه ا سرباب مرا ران قروم ره املورفرون مرب جمرع
ا مرروال علررى حسرراب الشررعب ومقرراومتهم ل ررت ت د ررد...فظهرررت رراملغرب مقاومررة مقافيررة
ود اية ضد محاوالت اإلصالح .والعامرت ا سا رتي فري هرذا الفشرت بقرم هرو مونرع الردول
ا ورويية التي انت تضا ت عمت صالحي يعزز جانب املغرب«.
.لطيفة الك دوز "الت افم ا وروبي في املغرب على عهد از سب االول" م لة البح العلحي عدد  16نونبز.1981ص.142-141.

