
 

 

 المغرب تحت نظام الحماية
 : انغٛاق انراسٚخٙ انؼاو نفشض َظاو انحًاٚح 

  

 : يٓذخ األصياخ انذاخهٛح ٔانعغٕغ انخاسجٛح نفشض انحًاٚح ػهٗ انًغشب 

 :تؼذ ٔفاج تاحًاد ، ٔاجّ انغهطاٌ انًٕنٗ ػثذ انؼضٚض ػذج يشاكم يُٓا * 

االلرشاض يٍ انذٔل األٔستٛح ٔ إفشال انطثمح انغُٛح  ٔ أصيح يانٛح حادج ذًثهد فٙ فشاؽ خضُٚح انذٔنح  ٔ اسذفاع انُفماخ  -  

 .نعشٚثح انرشذٛة  

 .ثٕساخ فٙ تؼط انًُاغك يٍ أتشصْا ثٕسج تٕحًاسج ، ٔ ثٕسج انشٚغَٕٙ    -  

يًا أثاس يؼاسظح أنًاَٛا ،ٔتانرانٙ اَؼمذ يؤذًش .ػمذخ فشَغا صفماخ اعرؼًاسٚح يغ كم يٍ إٚطانٛا ٔتشٚطاَٛا ٔإعثاَٛا * 

  ا1906عُح  (انحضٚشاخ  )انجضٚشج انخعشاء 

 ٔذؼٍٛٛ 1908حأل انغهطاٌ انًٕنٗ ػثذ انؼضٚض ذطثٛك يمرعٛاخ يؤذًش انجضٚشج انخعشاء، فماو ػهًاء فاط تئتؼادِ عُح *

فكاَد انُرٛجح فشض انحًاٚح . . نكٍ ْزا األخٛش نى ٚغرطغ تذٔسِ انرصذ٘ نألغًاع األجُثٛح . يكاَّ أخّٛ انًٕنٗ ػثذ انحفٛع 

 .1912ػهٗ انًغشب يُز عُح 

  

 :1912 فشظد انحًاٚح األجُثٛح ػهٗ انًغشب عُح 

 ذى انرٕلٛغ ػهٗ يؼاْذج انحًاٚح انفشَغٛح انرٙ َصد ػهٗ لٛاو االعرؼًاس انفشَغٙ تئصالحاخ 1912 ياسط 30فٙ * 

 .ػايح، ٔذؼٍٛٛ انًمٛى انؼاو انفشَغٙ، ٔانحفاظ ػهٗ عٛادج انغهطاٌ ٔانؼمٛذج اإلعاليٛح

اذفمد فشَغا يغ إعثاَٛا ػهٗ إجشاءاخ ذُفٛز انحًاٚح فٙ يُطمح االحرالل اإلعثاَٙ شًال انًغشب ٔ ٔظغ  غُجح  ذحد  *  

.انُفٕر انذٔنٙ  

  

 : أجٓضج ٔيؤعغاخ َظاو انحًاٚح تانًغشب 

  

 :ذذسجد يغرٕٚاخ أجٓضج ٔيؤعغاخ انحًاٚح انفشَغٛح تانًغشب   

فٙ . كاٌ انًمٛى انؼاو انفشَغٙ ٚذٚش انشؤٌٔ انٓايح فٙ انًغشب ٔٚششع انمٕاٍَٛ ٔٚصادق ػهٛٓا : ػهٗ انًغرٕٖ انًشكض٘ * 

 .انًماتم اكرفٗ انغهطاٌ انًغشتٙ تانغهطح انذُٚٛح ٔتانرٕلٛغ ػهٗ انمٕاٍَٛ انرٙ ٚصذسْا انًمٛى انؼاو انفشَغٙ 

 ػهٗ انًغرٕٖ اإللهًٛٙ ٔانجٕٓ٘ لغًد يُطمح انُفٕر انفشَغٙ إنٗ عثؼح ألانٛى * 

 .لغى كم إلهٛى إنٗ دٔائش حعشٚح ٔلشٔٚح: ػهٗ انًغرٕٖ انًحهٙ * 

  

 :خ انحًاٚح اإلعثاَٛح َظشٚرٓا انفشَغٛح يغ تؼط االخرالفاخ  لهذ

 .احركش انًُذٔب انغايٙ اإلعثاَٙ انغهطح انفؼهٛح ذاسكا عهطح شكهٛح نخهٛفح انغهطاٌ: ػهٗ انًغرٕٖ انًشكض٘ * 

كاٌ انمُصم اإلعثاَٙ ٚششف ػهٗ انًذٌ ، كًا كاٌ انعاتػ انؼغكش٘ اإلعثاَٙ ٚششف ػهٗ : ػهٗ انًغرٕٖ انًحهٙ * 

 انثٕاد٘ 

  

 : خعؼد غُجح نرُظٛى دٔنٙ    

 .ذٕنٗ يُذٔب أجُثٙ إداسج شؤٌٔ يذُٚح غُجح ٔرنك تًغاػذج عفشاء ٔلُاصم انذٔل انغشتٛح ٔأػٛاٌ انًذُٚح* 

  

 : االحرالل انؼغكش٘ ٔانًمأيح انًغهحح انًغشتٛح 

  

 :يش االحرالل انؼغكش٘ نهًغشب تًشاحم يؼرًذا ػهٗ ٔعائم يخرهفح     

 :ًٚكٍ ذحذٚذ يشاحم االحرالل انؼغكش٘ نهًغشب ػهٗ انُحٕ اٜذٙ * 

 .احرهد فشَغا انًغشب انششلٙ ٔانًُاغك انًًرذج يٍ انذاس انثٛعاء إنٗ فاط : 1912لثم -  

 .عٛطشخ فشَغا ػهٗ انًُاغك انٕالؼح غشب جثال األغهظ : 1914-1912فٙ انفرشج -  

 .اعرٕند فشَغا ػهٗ األغهظ انًرٕعػ ٔاألغهظ انكثٛش : 1920-1914فٙ انفرشج -  

 .احرهد إعثاَٛا انًُطمح انشًانٛح : 1926-1921فٙ انفرشج -  

 اعرٕند فشَغا ٔإعثاَٛا ػهٗ انًُاغك انصحشأٚح  : 1934-1931فٙ انفرشج -  

اذثاع عٛاعح األسض - جٛش ظخى يجٓض تأعهحح حذٚثح :اػرًذ االحرالل انؼغكش٘ نهًغشب ػهٗ ػذج ٔعائم يٍ أتشصْا * 

 .االػرًاد ػهٗ األػٛاٌ انزٍٚ ًٚثهٌٕ ػًالء االعرؼًاس ٔػهٗ سأعٓى انكالٔ٘- انًحشٔلح 

  

 :ذؼذدخ حشكاخ انًمأيح انًغهحح انًغشتٛح    



 

 

ٔيُٓا . لاد أحًذ انٓٛثح انًمأيح انًغهحح فٙ انجُٕب ،ٔاذخز ذضَٛد يمش نحشكرّ، َٔظى حًهح ػغكشٚح دخم تٓا يشاكش* 

 حأل انرٕجّ إنٗ انذاس انثٛعاء نرحشٚشْا يٍ االعرؼًاس انفشَغٙ ،نكُّ آَضو فٙ يؼشكح عٛذ٘ تٕػثًاٌ 

ذضػى يٕحا أٔ حًٕ انضٚاَٙ انًمأيح انًغهحح فٙ األغهظ انًرٕعػ ، ٔاَرصش ػهٗ انجٛش انفشَغٙ فٙ يؼشكح انٓش٘ * 

 1914عُح 

ذٕنٗ ػغٕ  أٔتغالو لٛادج انًمأيح انًغهحح انرٙ شُرٓا لثائم أٚد ػطا تاألغهظ انكثٛش ٔجثم صاغشٔ ػهٗ انمٕاخ * 

 .انفشَغٛح 

تانُغثح نًُطمح انشٚف،  ذثهٕسخ انًمأيح انًغهحح ػهٗ ٚذ يحًذ تٍ ػثذ انكشٚى انخطاتٙ انز٘ اَرصشػهٗ انجٛش * 

ٔذحانفد انمٕاخ انفشَغٛح ٔانمٕاخ اإلعثاَٛح ،ٔاظطش تٍ ػثذ انكشٚى إنٗ  . 1921اإلعثاَٙ فٙ يؼشكح     إَٔال فٙ عُح 

 .ذغهٛى َفغّ 
 


