
 

 

اإلستغالل اإلستعماري للمغرب في عهد الحماية: المغرب   

  :يمذيح 

فًا هٍ آنُاخ ويظاهش . تًىاصاج انغضو انؼغكشٌ وانرؽكى انغُاعٍ، خؼغ انًغشب نالعرغالل االعرؼًاسٌ فٍ ػهذ انؽًاَح

 وَرائط هزا االعرغالل؟

  

 : آنُاخ ويظاهش االعرغالل االعرؼًاسٌ نهًغشب فٍ ػهذ انؽًاَح 

  

 : ذؼذدخ آنُاخ االعرغالل االعرؼًاسٌ نهًغشب 

نالعرُالء ػهً أساػٍ انفالؼٍُ انًغاستح ،أطذس االعرؼًاس تؼغ انمىاٍَُ يُها لاَىٌ انرغعُم وانًؽافظح انؼماسَح - 

 .ولاَىٌ ذؽذَذ أساػٍ انًخضٌ ولاَىٌ وػغ األساػٍ انعًاػُح ذؽد وطاَح انذونح

فٍ َفظ انىلد أَشأ  يكرة األتؽاز وانًغاهًاخ .العرغالل انفىعفاؽ ،أَشأ االعرؼًاس انفشَغٍ انًكرة انششَف نهفىعفاؽ - 

 .انًؼذَُح انزٌ َششف ػهً انرُمُة ػٍ تالٍ انًؼادٌ

، يماتم لُايهى تئخؼاع "تاشا يشاكش "يُػ االعرؼًاس ايرُاصاخ يرؼذدج نهمىاد انكثاس وػهً سأعهى  انرهايٍ نكالوٌ  - 

 .انمثائم انراتؼح نهى

 .وظه االعرؼًاس انرؼهُى نخذيح يظانؽه - 

 .شُذ االعرؼًاس شثكح ؼذَصح نهًىاطالخ تهذف ذغهُم االعرغالل االلرظادٌ وانغضو انؼغكشٌ وانغُطشج انغُاعُح- 

  

 : ذُىػد يظاهش االعرغالل االعرؼًاسٌ 

شعؼد اإلداسج االعرؼًاسَح األوستٍُُ ػهً االعرمشاس تانًغشب ويُؽرهى ايرُاصاخ يرؼذدج ػهً ؼغاب انًىاؽٍُُ * 

 .انًغاستح

تاعرصُاء فرشج انؽشب انؼانًُح انصاَُح، فمذ ذضاَذخ االعرصًاساخ األظُثُح تانًغشب فٍ ػهذ انؽًاَح وانرٍ طُفد إنً * 

 :َىػٍُ

 .اعرصًاساخ ػًىيُح فٍ يهك اإلداسج االعرؼًاسَح- 

 .اعرصًاساخ خاطح فٍ يهك األظاَة- 

 :شكهٍُ أعاعٍُُ هًا  (االعرُطاٌ انفالؼٍ )اذخز االعرؼًاس انفالؼٍ * 

 .أساػٍ انًخضٌ وانعًاػح واألؼثاطاعرُالء اإلداسج االعرؼًاسَح ػهً : االعرؼًاس انشعًٍ - 

 .عُطشج انًؼًشٍَ األوستٍُُ ػهً أساػٍ انفالؼٍُ انًغاستح تطشق يرؼذدج: االعرؼًاس انخاص- 

انفىعفاؽ وتالٍ انًؼادٌ ويظادس انطالح ،وانرٍ ذى : اهرى االعرؼًاس تاعرغالل انصشواخ انطثُؼُح نهًغشب وفٍ ؽهُؼرها* 

 .ذىظُهها َؽى انغىق انخاسظُح

 .أدخم االعرؼًاس إنً انًغشب انظُاػح انؽذَصح انرٍ ذًشكضخ فٍ انًذٌ انشئُغُح وخاطح انذاس انثُؼاء* 

 اذخز االعرؼًاس يٍ انًغشب يظذسا نهًىاد انخاو وعىلا نهًُرىظاخ انظُاػُح * 

وػشَثح انرشذُة وفشع  (ذفشع ػهً األعىاق انرعاسَح  )ؼافع االعرؼًاس ػهً ػشائة لذًَح كؼشَثح انًكىط * 

وػًم ػهً اترضاص انغكاٌ انًغاستح يٍ خالل ظًغ االكرراتاخ . ػشائة ظذَذج يُها انؼشَثح انًهُُح وانؼشَثح انؽؼشَح

 .وانًغاهًاخ

  

 :انُرائط االلرظادَح واالظرًاػُح نالعرغالل االعرؼًاسٌ نهًغشب فٍ ػهذ انؽًاَح  

  

 : أػش االعرغالل االعرؼًاسٌ تااللرظاد انًغشتٍ 

أدخم االعرؼًاس إنً انًغشب انفالؼح انؼظشَح انرٍ كاَد فٍ يهك األظاَة، وانرٍ ذًشكضخ فٍ انًُاؽك انخظثح، * 

فٍ انًماتم ظم انًغاستح فٍ يؼظًهى َضاونىٌ .واػرًذخ ػهً األعانُة انؽذَصح، واخرظد فٍ انًضسوػاخ انرغىَمُح 

 .انفالؼح انرمهُذَح انًؼُشُح 

                                                            األوستُح انؼظشَحذؼشػد انظُاػح انرمهُذَح انًغشتُح نهًُافغح يٍ ؽشف انظُاػح * 

أياو ذضاَذ انىاسداخ وذُالض انظادساخ ،ػشف انًُضاٌ انرعاسٌ انًغشتٍ ػعضا كثُشا ، فهعأ انًغشب إنً االلرشاع يٍ * 

 .دول أوستُح وتانرانٍ ػاًَ يٍ ذشاكى انذَىٌ انخاسظُح

  

  : خهف االعرغالل االعرؼًاسٌ ػىالة اظرًاػُح 

 : ػشفد انثادَح انًغشتُح ػذج ذؽىالخ اظرًاػُح ًَكٍ ذؽذَذها ػهً انشكم اِذٍ * 

 .ذفكك انُظاو انمثهٍ- 

 .لُاو ػاللاخ اإلَراض انشأعًانُح انمائًح ػهً انًهكُح انخاطح- 



 

 

ذًشكض األساػٍ انخظثح فٍ َذ انًؼًشٍَ األوستٍُُ، واكرفاء انفالؼٍُ انًغاستح تًهكُاخ طغُشج وفٍ يُاؽك ألم - 

 .خظىتح

 .إشمال كاهم انغكاٌ انمشوٍَُ تانؼشائة وأػًال انغخشج- 

 .اَرشاس انهعشج انمشوَح - 

 :ًَكٍ ذهخُض انرؽىالخ االظرًاػُح انرٍ شهذذها انًذٌ انًغشتُح فٍ انُمؾ اِذُح * 

 .إفالط انرعاس وانؽشفٍُُ انًغاستح أياو انًُافغح األظُثُح- 

َشأج انطثمح انؼايهح انًغشتُح انرٍ ذًشكضخ فٍ انًذٌ انكثشي وانرٍ ػاشد ظشوفا يضسَح يُها ؽىل يذج انؼًم وػؼف - 

 .فاَؼكظ رنك ػهً انعاَة انؼًشاٍَ ؼُس ظهشخ أؼُاء انظفُػ. األظىس

أليىانهى إنً انذاس انثُؼاء يشكض االلرظاد انؽذَس ،وتانرانٍ تشوص انُىاج األونً  (كفاط )َمم أغُُاء انًذٌ انؼرُمح - 

 .انثشظىاصَح انًغشتُح

  

 إنً ظاَة انُرائط االلرظادَح واالظرًاػُح، خهف االعرغالل االعرؼًاسٌ َرائط عُاعح ذًصهد فٍ َشأج وذطىس : خاذًح 

.   انؽشكح انىؽُُح انًغشتُح

  

 :ششغ انؼثاساخ 

 .اساػٍ فٍ يهك انذونح : أساػٍ انًخضٌ 

 .أساػٍ فٍ يهك أفشاد انمثُهح : أساػٍ انعًاػح 

 أساػٍ فٍ يهك انًؤعغاخ انًششفح ػهً انًغاظذ وانضواَا  : أساػٍ األؼثاط
 


