
نظام الحمایة بالمغرب و اإلستغالل اإلستعماري
:اإلشكاليالتمھید

ما ھو مفھوم الحمایة ؟ ما ھي مظاھرھا،وظروف فرضھا على المغرب؟ماھي مظاھر اإلستغالل اإلستعماري بالمغرب ؟كیف 
نستدل أن نظام الحمایة یعتبر شكال من أشكال اإلستعمار؟

ماھي ظروف فرض الحمایة الفرنسیة على المغرب؟: النشاط األول
إطار تنافسھا اإلمبریالي إلى إبرام عدة اتفاقیات لتسویة نزاعاتھا فكیف تمكنت فرنسا من اإلنفراد اإلستعماریة فيسارعت الدول 

بالمغرب في إطار ھذا التنافس؟
:من أجل بسط سیطرتھا على المغرب مھدت فرنسا الطریق لذلك عن طریق

فرنسا بحقوق ومصالح إیطالیا بلیبیا مقابل اعتراف إیطالیا اإلیطالي حول المغرب ولیبیا حیث اعترفتاإلتفاق الفرنسي*
.بمصالح وحقوق فرنسا بالمغرب

عن طریق )زیارة كیوم الثاني لطنجة و تصریحھ باستقالل المغرب1905األزمة المغربیة األولى (تسویة المسألة المغربیة *
لمخزني ووضع شرطة إسبانیة وفرنسیة بالمراسي المغربیة الذي نص إنشاء البنك ا) 1906(عقد مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة 

.فقدان المغرب لسلطتھ المالیة والساسیة>>> 
.وتدخل إسبانیا شمال المغرب.1911(وجدة) 1907(للدارالبیضاء ) احتالل فرنسا* 
ف بین فرنسا و ألمانیا باقتطاع تمت تسویة الخال>>> ) إرسال ألمانیة لبارجة حربیة إلى خلیج أكادیر(األزمة المغربیة الثانیة * 

مما سھل الطریق أمام فرنسا .جزء من الكونغو لصالح ألمانیا مقابل تخلي ھذه األخیرة عن مطامعھا في المغرب لصالح فرنسا
.لإلنفراد بالمغرب
إلیھ مھمة تأسیس نظام جدید بالمغرب تسند نصت معاھدة التي فرضت على المغرب على): 1912مارس 30(معاھدة الحمایة 

) موالي عبد الحفیظ(اإلصالحات اإلدرایة والعدلیة،التعلیمیة،اإلقتصادیة،المالیة،العسكریة،كما نصت على أن یقوم السلطان 
...بمساعدة فرنسا لتسھیل اإلحتالل العسكري للمغرب بدریعة استتباب األمن وتأمین المعامالت التجاریة

اھدة الحمایة أمام الضغوطات الفرنسیة،فأصبح المغرب بموجب ھذه المعاھدة تحت لقد اضطر موالي عبد الحفیظ إلى توقیع مع
).محمیة فرنسیة.(الحمایة الفرنسیة

)من الكتاب المدرسي94الخریطة ص (واندالع المقاومة التي واجھتھ؟اإلحتالل العسكري للمغرب: النشاط الثاني 
:مجموعة من المراحلتمكنت كل من إسبانیا وفرنسا من احتالل المغرب عبر 

..م احتالل سبتة واملیلیة15بدایة القرن 
..الدارالبیضاء،فاس،الرباط...) وجدة(المغرب الشرقي : 1912ما قبل 
..مراكش، تازة: 1912/1914
.المناطق األطلسیة: 1914/1920
.إضافة إلى خنیفرة) طنجة الحسیمة(الریف : 1921/1926
.الصحراء المغربیة: 1931/1934

.بالصحراء+ األطلس المتوسط+ بالریف رافق التغلغل العسكري للمغرب اندالع المقاومة
معركة حیث تمكن من ھزم القوات الفرنسیة في ) 1877/1921(موحا أوحمو الزیاني تزعمھا : المقاومة باألطلس المتوسط*** 
إن أھم ما یمیز .م1921شھد في إحدى المعارك باألطلس المتوسط سنة قبل أن أن یست1914بالقرب من خنیفرة سنة الھري

..قبائل زیان حسب أحد الضباط الفرنسیین ھو البسالة والسرعة في القتال واإلقدام
حیث تمكن سكان الریف من مواجھة اإلحتالل ) 1883/1962(تزعمھا محمد بن عبد الكریم الخطابي :المقاومة بالریف *** 

..م تكبدت بموجبھا إسبانیا عدة خسائر مادیة وبشریة1921حاق الھزیمة بھ في معركة أنوال الشھیرة سنة اإلسباني و إل
.تزعمھا الھیبة بن ماء العینین: المقاومة بالصحراء المغربیة*** 

ماھي مظاھر اإلستغالل اإلستعماري للمغرب وما ھي انعكاساتھ؟: النشاط الثالث
: على المستوى اإلداري

:فرنسا بإحداث مجموعة من األجھزة اإلداریة اإلستعماریة وھي على النحو التاليقامت 
سن القوانین والمصادقة + ممثل الجمھوریة الفرنسیة بالمغرب یعمل على تسییر المصالح اإلداریة والعسكریة : المقیم العام*

.علیھا
.یشرف على جمیع اإلدارات: الكاتب العام 

).التعلیم العمومي+الداخلیة+المالیة(ت وھي بمثابة وزارات أھمھا مدیریةیرأسون مدیریا: المدیرون
).الرباط الدارالبیضاء وجدة: (مناطق مدنیة ) + فاس مكناس مراكش أكادیر: (مناطق عسكریة : قائد المنطقة 

.بالمناطق العسكریةوضباط الشؤون األھلیةبالمناطق المدنیة مراقبون مدنیون: المراقبون 
:التي تتكون مناإلدارة المغربیةإلى جانب ) الفرنسیة(م إحداث ھذه اإلدارة وقد ت

.الوزراء الباشوات بالمدن والقواد بالقبائل+الصدر األعظم+السلطان
إدارة مباشرة حیث أصبحت اإلدارة الفرنسیة تأخذ القرارات متجاوزة إلى 1925تحولت الحمایة الفرنسیة للمغرب انطالقا من 

.المغربي) الحكومة(المخزن 
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ینبغي أن تبدو اإلدارة كأنھا تتم بواسطة السلطات المحلیة تحت السلطة العلیا للسلطان وتحت :" یقول لیوطي في ھذا الصدد
"إشرافنا البسیط

: على المستوى اإلقتصادي
فرنسیة بالمغرب وسیلة من وسائل السیطرة الرأسمالیة على المغرب حیث ساھمت في تنشیط ومساعدة اإلستعمار تعتبرا ألبناك ال

إضافة إلى أن اھتمامھا كان ).إلى اإلستغالل اإلقتصادي للمغربالتي تھدفتمویل المشاریع(وتسھیل إنجاز المشاریع الكبرى 
.ط القرض بالمغرب كانت قاسیة وجد مكلفةھذا وتجدر اإلشارة إلى أن شرو.منصبا على الربح
.نزع الملكیة>>>.قام المعمرون باإلستیالء على األراضي عن طریق الشراء وعن طریق القوة: استغالل األراضي

بحیث ارتفعت نسبة األراضي التي یملكھا المعمر إذ .عموما یمكن أن نمیز بین اإلستیطان الرسمي لألراضي و اإلستیطان الخاص
.1953ھكتار سنة 1017000لى وصلت إ

بفعل ارتفاع قیمة الواردات مقابل انخفاض 19381958كبیرا في المرحلة الممتدة بین عرف المیزان التجاري المغربي عجزا*
.قیمة الصادرات

راضي بفعل اإلستیالء على األ+دور األبناك(نسنتنج مما یبق إلى أن ھناك تعدد في مظاھر اإلستغالل اإلقتصادي للمغرب * 
.عجز المیزان التجاري بالمغرب>>> ...)استفادة فرنسا من استغالل األراضي الزراعیة + اإلستیطان الخاص والرسمي

عدة أثار سلبیة على الصناعة التقلیدیة التي تضررت بفعل منافسة ) في المجال اإلقتصادي(وقد كان لإلستغالل اإلستعماري 
.تضرر الصناع الحرفیین>>> المؤسسات الصناعیة التقلیدیة إفالس >>> البضائع األجنبیة 

.كما تدھورت أوضاع الفالحین حیث تحول معظمھم بعد نزع ملكیاتھم إلى عمال یخدمون المستعمر
على األمة فإن اإلستغالل اإلقتصادي للمغرب تجاوز الجنایة على أمة إلى إذا كان محمد حسن الوزاني یعتبر الحمایة أنھا جنایة 

ونزعت أرضھ بل امتدت ھذه الجنایة لتشمل أحفاد ھؤالء ألن المتضرر لیس الفالح الذي عاش وقت الحمایة .الجنایة على أمم
.الفالحین
استنتاج

–الحمایة : للبحث عن العالقات بینھا و نخص بالذكرالبد من الوقوف عند مجموعة من المصطلحات المرتبطة بھذه الوحدة 
.اإلستغالل اإلقتصادي-اإلحتالل العسكري–اإلدارة المباشرة 

إن الحمایة والتي تحولت إلى إدارة مباشرة وكذا اإلحتالل العسكري للمغرب لم یكن إلى وسیلة لتسھیل استغالل المغرب 
.إقتصادیااستغالال
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