
 

  

  :متهيد إشكايل

  .م1830أمام فشل سياسة االحتراز، بدأ التغلغل االستعماري يف املغرب منذ سنة 

 ؟م19ق إىل اية  م1830ومظاهر وعوامل التغلغل االستعماري باملغرب من ) آليات(هي وسائل  ماف 

 وما هي عواقب هذا التغلغل االستعماري؟ 

I  - وعواقبها والدبلوماسية العسكرية الضغوط: 

  :مناطقه لبعض وفقدانه املغرب إضعاف إىل العسكرية الضغوط أدت -  1

 فيها ازم اليت إسلي معركة جرت م1844 سنة املغربية، ففي املوانئ لقصف كذريعة البحرية القرصنة حماربة األوربية الدول اختذت

 للمقاومة األخري هذا ومساعدة املغرب، حساب على نفوذها توسيع يف فرنسا برغبة ارتبطت واليت الفرنسي، اجليش أمام املغريب اجليش

 فقامت "احملتلة سبتة" ناحية يف نفوذها توسيع وحاولت اجلعفرية اجلزر أما اسبانيا فقد احتلتالقادر،  عبد األمري بقيادة اجلزائرية املسلحة

 بعض يف التغلغل على واجنلترا واسبانيا فرنسا االسبانيـ وقد عملت اجليش أمام املغريب اجليش فيها ازم اليت م1859 سنة تطوان حرب

 ضعف عن العسكرية اهلزائم هذه مليلية، وقد كشفت بناحية احملتل جماهلا بتوسيع ااسباني م، واهتمت19 ق يف املغربية الصحراء أجزاء

 .الوطين التراب من أخرى مناطق الحتالل االستعمارية األطماع تزايد وبالتايل املغرب،

 :وماليته املغرب بسيادة  الدبلوماسية  الضغوط  مست -  2

 اجلزائر بني غامضة احلدود تركت اليت "مغنية اللة" معاهدة توقيع على م1845 سنة املغرب أرغم إسلي، معركة يف ازامه بعد

 الدول بعض مع املغرب املغربية، كا وقع األراضي من املزيد على فرنسا استيالء دف) فكيك ناحية( "الساسي ثنية" مركز جنوب واملغرب

 شكلوا الذين املغاربة الوسطاء على محايتهم بسط األوربية والقناصل للسفراء ختول ومعاهدات اتفاقيات) وبريطانيا واسبانيا كفرنسا( األوربية

  :منها بامتيازات، متتعت اليت احملميني طائفة

  .املغريب للقانون اخلضوع عدم �

  .العسكرية واخلدمة الضرائب أداء عدم �

 الضغوط أدت، كما االمتيازات من املزيد واألجانب احملميني منح كما القنصلية، احلماية م1880 لسنة مدريد مؤمتر كرسقد و

  .الضرائب من الدولة خيل مدا واخنفاض ،املغرب بسيادة واملس احملميني عدد تزايد إىل الدبلوماسية

II - وعواقبها املغرب  على والدينية والعلمية واملالية االقتصادية الضغوط:  

 :واتمع الدولة على سلبية آثارا واملالية االقتصادية الضغوط خلفت -  1

 االتفاقية على م1856 سنة التوقيع مت وبالتايل االحتراز، سياسة عن التخلي بضرورة املغرب" درميوندهاي"االجنليزي  املندوب أقنع

  :بينها من امتيازات، عدة االجنليز منحت اليت االجنليزية املغربية التجارية

  .التجارة ومزاولة باملغرب االستقرار حق �

  .العقارات حق امتالك �

  .اجلمركية الرسوم من إعفاءهم �

  ".الكونطردات" باسم املعروفة والواردات على الصادرات املفروضة القيود بإلغاء املغرب إلتزام �

 االمتيازات، نفس على الدول هذه حصلت مبوجبها) وفرنسا كإسبانيا( األوربية الدول باقي مع أخرى اتفاقيات املغرب عقد كما

 من مداخليه واقتسام باهظة مالية لغرامة املغرب أداء تضمنت م1860 سنة اتفاقية توقيع على تطوان حرب يف هزميته بعد املغرب وأجرب
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 الديون وتراكم اخلزينة وفراغ املغربية الدولة مداخيل تراجع إىل واملالية االقتصادية الضغوط هذه اسبانيا، كما أدت مع اجلمركية الرسوم

 .املغاربة واحلرفيني التجار وإفالس األوريب املال رأس  وتغلغل

  :ودينية علمية آليات على باملغرب األوريب االستعماري التغلغل اعتمد -  2

 اإلطالع ذلك من مستهدفة اجلواسيس بعض األوربية الدول أرسلت كما املغرب، حنو االستكشافية الرحالت بعض األوربيون نظم

 بعض يف بيوناألور ، كما أنشأالعسكري الغزو لعمليات وذلك من أجل اإلعداد للمغرب، واالقتصادية والبشرية الطبيعية الثروات على

  .االستعمار لتقبل املغاربة لتهيئ كوسيلة املسيحية نشر استهدفت اليت التبشريية البعثات مراكز املغربية املدن

  :خامتة

 .اإلصالحات ببعض القيام األخري هذا على فرض مما املغرب على االستعمارية الضغوط تعددت


