
 

  
  :متهيد إشكايل

 املغرب على األجنبية احلماية ففرضت االستعمارية، الضغوط وتزايدت املغرب يف الداخلية األوضاع م تأزمت20 القرن مطلع يف

 .م1912 سنة

 م؟20 القرن مطلع يف باملغرب الداخلية األوضاع هي فما 

  م؟1912 سنة املغرب على األجنبية احلماية لفرض التارخيي السياق هو وما 

I  - م20 القرن مطلع يف باملغرب الداخلية األوضاع: 

  :املالية األزمة جتاوز يف املغرب فشل -  1

 ،"بامحاد" باسم امللقب موسى بن أمحد وزيره لوصاية خضع وهلذا قاصرا، كان أنه غري امللك العزيز عبد املوىل توىل م1894 سنة يف

 عبد املوىل السلطان فتوة األوربيون املالية، وقد استغل األزمة بينها من مشاكل عدة العزيز عبد املوىل واجه م1900 سنة األخري هذا وبوفاة

 النفقات ارتفعت الوقت نفس يف باهظة، أمواال الدولة خزينة كلفت خيالية مبالغ مقابل التسلية ووسائل اجلديدة باالختراعات إلغراقه العزيز

 الغنية الطبقة أن غري الترتيب ضريبة السلطان فرض املايل، العجز البالد، وملواجهة أحناء خمتلف يف ثورات عدة قيام أمام للدولة العسكرية

 االقتراض إىل املغرب اضطر الوقت نفس يف القياد، وكبار واحملميون والعلماء والزوايا القبائل زعماء عارضها تطبيقها، حيث أبطلت املغربية

 .حادة مالية أزمة من يعاين ظل ذلك ورغم األوربية، الدول من

 :اجتماعية اضطرابات املغرب شهد -  2

 الدعم من مستفيدام 1902 سنة منذ والريف الشرقي املغرب يف التمرد حركة" بومحارة" امللقب الزرهوين إدريس بن اجلياليل تزعم

 مواجهات يف ودخل األجانب، مع عالقات القياد، وأقام ا وعني لنفوذه، اخلاضعة املناطق سكان على الضرائب وفرض والفرنسي، االسباين

  .)م1912- 1908( احلفيظ عبد املوىل السلطان عهد م على1909 سنة وإعدامه ثورته على القضاء مت أن إىل املغربية الدولة ضد عسكرية

II - م1912 سنة املغرب على األجنبية احلماية لفرض التارخيي السياق:  

 :م20 القرن مطلع يف أجنبية لضغوط املغرب تعرض -  1

 واألمالك اجلمارك مداخل عن املغرب تنازل بينها من قاسية بشروط قروضا للمغرب الغربية أوربا دول قدمت: املايل امليدان يف �

 .الضرائب وبعض املخزنية

 والدار ووجدة م،1904 سنة وفكيك م،1901 سنة الشرقية اجلنوبية املغربية الصحراء فرنسا احتلت: العسكري امليدان يف �

 .العرائش على اسبانيا فيها استولت اليت السنة وهي م،1911 سنة وفاس م،1907 سنة البيضاء

  :أملانيا فعارضتها االستعمارية التسويات فرنسا تزعمت -  2

 :أبرزها من االستعمارية، الدول مع اتفاقيات فرنسا عقدت املغرب الحتالل متهيدا

 .لليبيا ايطاليا واحتالل للمغرب فرنسا باحتالل املتبادل االعتراف على نص الذي م1902 سنة االيطايل الفرنسي االتفاق �

 باحتالهلا فرنسا اعتراف مقابل املغرب يف أطماعها عن اجنلترا تنازلت مبوجبه الذي م1904 سنة االجنليزي الفرنسي الودي االتفاق �

 .ملصر

  .باملغرب االسباين النفوذ منطقة حددت اليت م1904 سنة االسبانية الفرنسية االتفاقية �

 طماعاأل عارضت، إال أن أملانيا واملالية واالقتصادية العسكرية اإلصالحات م مشروع1904سنة  املغرب على فرنسا فرضت كما

 املغرب، وبالفعل مستقبل ملناقشة دويل مؤمتر عقد إىل ودعا م1905 سنة طنجة بزيارة" الثاين كيوم" إمرباطورها فقام ،املغرب يف الفرنسية

  :منها قرارات، عدة اختذ الذي م1906 سنة اخلضراء اجلزيرة مؤمتر انعقد
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  .املغرب يف الغربية الدول بني االقتصادية املساواة �

  .املغربية املوانئ يف واسبانية فرنسية شرطة إنشاء �

  .دويل إشراف حتت خمزين بنك إحداث �

 :م1912 سنة احلماية ففرضت االستعمارية الضغوط مواجهة عن احلفيظ عبد املوىل عجز -  3

  :منها قيود، بعدة مشروطة بيعة احلفيظ عبد املوىل أخيه ومبايعة العزيز عبد املوىل بعزل فاس علماء قام م1908 سنة يف

  .اخلضراء اجلزيرة مؤمتر قرارات تطبيق عدم �

  .احملتلة واملناطق املدن حترير �

 .القنصلية احلماية على القضاء �

 م1911 سنة اخلارجي، ويف االقتراض وإىل األوربيني مهادنة إىل فاضطر القيود، ذه االلتزام يستطع مل احلفيظ عبد لكن املوىل

 إىل فرنسا فاضطرت املغرب، لغزو استعدادا أكادير إىل حربية سفينة إرسال هو أملانيا فعل رد فكان فاس، العاصمة إىل الفرنسي اجليش دخل

 التوقيع مت م1912 مارس 30 املغرب، ويف حول منافستها عن ختليها مقابل أملانيا لفائدة" الكونغو" من جزء عن تنازلت مبوجبها اتفاقية عقد

 يف بإصالحات يقوم" فرنسا" طرف من باملغرب جديد نظام إنشاء :منها قرارات، عدة تضمنت اليت الفرنسية احلماية معاهدة على بفاس

 وتعيني االسباين، النفوذ منطقة وحتديد ،الدويل النفوذ حتت طنجة ووضع ،السلطان ومكانة اإلسالمية العقيدة على احلفاظ مع امليادين خمتلف

  .الداخلية الشؤون على إشرافه جانب إىل للمغرب، اخلارجية السياسة وعلى املعاهدة هذه تنفيذ على يسهر فرنسي عام مقيم

  :خامتة

 مما Pacification ةالتهدئ حتت للمغرب واالسباين الفرنسي العسكري الغزو م استأنف1912 سنة األجنبية احلماية بفرض

 .املغربية املسلحة املقاومة ظهور إىل أدى


