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نظام الحمایة بالمغرب و اإلستغالل اإلستعماري

:مقدمة

.نظام الحمایة شكل استعماري قام على اإلزدواجیة اإلداریة بین إدارة استعماریة ذات سلطة فعلیة ، و إدارة وطنیة ذات سلطة صوریة
ل االستعماري ؟ماذا عن نظام الحمایة و االحتالل العسكري في المغرب ؟ و ما مظاھر و نتائج االستغال

:نظام الحمایة في المغرب ، و االحتالل العسكري
:آلت الضغوط االستعماریة على المغرب إلى فرض الحمایة األجنبیة

شھد المغرب أزمة داخلیة حادة اقتصادیا و مالیا ) 1912–1908( والمولى عبد الحفیظ )1908-1894( في عھد السلطانین المولى عبد العزیز*
.یاسیاو س

. (1904–1902( و إسبانیا ) 1904( و إنجلترا ) 1902( مھدت فرنسا الحتاللھا للمغرب بعقدھا الصفقات االستعماریة مع كل من إیطالیا *
ضرورة و ألقى بھا خطابا عبر فیھ عن1905عارضت ألمانیا األطماع الفرنسیة في المغرب ،و قام إمبراطورھا كیوم الثاني بزیارة طنجة سنة *

كما كان رد فعل . 1906وبالفعل عقد مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة . احترام سیادة المغرب ، و دعا إلى عقد مؤتمر دولي لدراسة المسألة المغربیة 
غرب ، فتنازلت لھا ھو إرسال سفینة حربیة إلى خلیج أكادیر استعدادا لغزو الم) 1911سنة( ألمانیا إزاء االحتالل الفرنسي لمدینتي فاس و الرباط 

.فرنسا عن الكونغو
وسعت إسبانیا نفوذھا في الریف الشرقي انطالقا من 1909وفي سنة . احتلت فرنسا مدینتي الدار البیضاء و وجدة وضواحیھما 1907منذ سنة *

.1911ملیلیة ، و استولت على العرائش و أصیلة و القصر الكبیر سنة 
بفاس على معاھدة الحمایة التي نصت على قیام فرنسا باإلصالحات اإلداریة و القضائیة و التعلیمیة و المالیة و تم التوقیع1912مارس 30في *

العسكریة في المغرب مع احترام سیادة السلطان و الحفاظ على العقیدة اإلسالمیة
.شمال المغرب و وضع طنجة تحت النفوذ الدولياتفقت فرنسا مع إسبانیا على إجراءات تنفیذ الحمایة في منطقة االحتالل اإلسباني *

:االستغالل االداري) 1956–1912( كرست األجھزة اإلداریة و السیاسیة بالمغرب في عھدالحمایة 

لحمراء و منطقة النفوذ الدولي في طنجة ، و منطقة النفوذ اإلسباني في أقصى الشمال و الساقیة ا: قسم المغرب إلى ثالث مناطق نفوذ أجنبي *
(من كتاب المنار36الوثیقة 111ص .( وادي الذھب و طرفایة و إفني ، و منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني 

:تمیز التنظیم اإلداري في منطقة النفوذ الفرنسي بما یلي*
كان یصدر القوانین باسم السلطان المغربي، ویشرف على وجود إدارة استعماریة یرأسھا المقیم العام الفرنسي الذي : على المستوى المركزي -

تقابلھا إدارة مغربیة یرأسھا السلطان ، و التي ضمت مدیر . الشؤون اإلداریة و الدبلوماسیة و العسكریة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة 
.الدیوان الملكي و الصدر األعظم و وزیري األوقاف و العدل

أقالیم یحكم كل منھا موظف فرنسي الذي كان یستعین بأجھزة مختلفة منھا المجلس 7جھوي قسمت منطقة النفوذ الفرنسي إلى على المستوى ال-
.االستشاري الجھوي

.قسم كل إقلیم إلى دوائر قرویة و حضریة یرأس كل منھا موظف مغربي یعرف بالقائد أو الباشا: على المستوى المحلي -
و تدرجت اإلدارة . اإلسباني للمندوب السامي اإلسباني الذي تولى السلطة الفعلیة ، تاركا سلطة شكلیة لخلیفة السلطان خضعت منطقة النفوذ*

.مركزیة و جھویة و محلیة: على ثالث مستویات –مثل الفرنسیة –اإلسبانیة 
الیة األجنبیة المقیمة بطنجة و أعیان المدینة و ھي المجلس بالنسبة لطنجة ، فقد كانت تحكمھا ثالث أجھزة تمثل الھیأة الدبلوماسیة و الج*

.التشریعي و لجنة المراقبة و السلطة التنفیذیة
فردت اإلدارة الفرنسیة باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ، تحول نظام الحمایة إلى حكم مباشر حیث ان1925بعد رحیل لیوطي عن المغرب سنة *

.السلطان الذي حصرت دوره في اإلمضاء على الظھائر

:مر االحتالل العسكري األوربي للمغربي بعدة مراحل

(المورد94الخریطة ص )
في حین استولت إسبانیا على سیدي إفني و بعض أجزاء . احتلت فرنسا المغرب الشرقي و المناطق الممتدة من الدار البیضاء إلى فاس1912قبل -

.الریف
.سیطرت فرنسا على السھول و الھضاب اآلطلنتیة: 1914–1912في الفترة -
.غزت فرنسا األطلس المتوسط و األطلس الكبیر: 1920–1914في الفترة -
.الشمالیةاستكملت إسبانیا احتاللھا للمنطقة: 1926–1921في الفترة -
.استكملت فرنسا و إسبانیا السیطرة على المناطق الصحراویة: 1934–1931في الفترة -

:االستغالل االقتصادي االستعماري و عواقبھ على المجتمع المغربي
:تعددت أشكال االستغالل االقتصادي للمغرب في عھد الحمایة

:الفالحي شكلین أساسین ھما) ستیطان اال( اتخذ االستعمار : في المیدان الفالحي *
.استیالء اإلدارة االستعماریة على أراضي المخزن و الجماعة واألحباس: االستعمار الرسمي -
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.سیطرة المعمرین األوربیین على أراضي الفالحین المغاربة بطرق متعددة: االستعمار الخاص -
المعادن و مصادر الطاقة ، و أدخل إلى المغرب الصناعة الحدیثة التي تمركزت في المدن الرئیسیة اھتم االستعمار باستغالل:في المیدان الصناعي *

.خاصة الدار البیضاء
و أقام شبكة حدیثة للمواصالت لتسھیل . اتخذ االستعمار المغرب مصدرا للمواد األولیة و سوقا للمنتجات الصناعیة : في میدان التجارة و الخدمات *

منھا المكوس و الترتیب ، و الضریبة المھنیة و ( و شجع االستثمارات األجنبیة ، و فرض ضرائب كثیرة على المغاربة . االستعماري االستغالل
.(الضریبة الحضریة

:خلف االستغالل االستعماري للمغرب عواقب وخیمة

:آلتيعرفت البادیة المغربیة عدة تحوالت اجتماعیة یمكن تحدیدھا على النحو ا*
تمركز األراضي الخصبة في ید المعمرین األوربیین وعمالئھم ، و اكتفاء الفالحین المغاربة بملكیات صغیرة وفي مناطق أقل خصوبة-
.قیام عالقات اإلنتاج الرأسمالیة القائمة على الملكیة الخاصة ، و بالتالي تفكك النظام القبلي-
.ائب و أعمال السخرةإثقال كاھل السكان القرویین بالضر-
.انتشار الھجرة القرویة نحو المدن و المراكز المنجمیة-
:شھدت المدن المغربیة بدورھا تحوالت اجتماعیة منھا*
.إفالس التجار و الصناع التقلیدیین المغاربة أمام منافسة االقتصاد االستعماري العصري-
فانعكس ذلك على الجانب . الكبرى ، و التي عاشت ظروفا مزریة منھا طول مدة العمل و ضعف األجور نشأة الطبقة العاملة التي تمركزت في المدن -

.العمراني حیث ظھرت أحیاء الصفیح

:خاتمة

.مما أدى إلى نضال المغرب من أجل االستقالل. ألحق االستغالل االستعماري الضرر بمصالح أغلب الطبقات االجتماعیة المغربیة 

:عباراتشرح ال

.منطقة النفوذ الفرنسي بالمغرب في عھد الحمایة:المنطقة السلطانیة*
أقصى الشمال المغربي الخاضع لالحتالل اإلسباني في عھد الحمایة:المنطقة الخلیفیة*
.أراضي في ملك الدولة:أراضي المخزن*
.(ةالجماع( أراضي مشتركة بین أفراد القبیلة :أراضي الجماعة*
.أراضي وھبھا بعض الناس للمساجد و الزوایا:أراضي األحباس*
.أعمال إجباریة و بدون أجر:أعمال السخرة*
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