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المقدمة:

التنااا ا اروبوبااي علاار المناارب كااان عتاارن اااد ضاا ع   ر  ااا لناار   إن

حتاللها البالد، وذلك من عالل عقد اتفاايات حاولا  مان عاللهاا  ر  اا ماد اسيترتها و

مان حالاة ساهم  أواااا الابالد إلار لها االستعمابي  ي المنرب، كاللك أ فرذها وتنلن

الفراار با تاااب حركاات التمارد والع ايان علاار ال التة الحاكماة  اي المنارب التااي 

كل ذلك أعتر  ر  ا ذبيعة للتادعل ارجنباي  اي ، أغرا  البالد  ي الديرن الخابجية 

.1912أمرب البالد حيث ا تهر بفر  الحماية عليها  ي عام 

 الت اؤالت اآلتية: ترح ومن هنا 

 فرذهااا علاار بب ااط التنااا ا اروبوبااي أن تنفاارد كياات تمتناا   ر  ااا ماان عااالل  -

المنرب ؟

 ي البالد ؟ هل كان لال تفااات الداعلية  ي المنرب تأثير علر التنلنل الفر  ي -

الحماية علر المنرب بفر   ر  ا إسراا  ي  1911كيت أدت أزمة أغادير سنة  -

 ؟1912

كياات واعاا  المناارب اااحية  الدباسااة كاال هاالت الت اااؤالت وغيرهااا سترااا 

لرارعها  ي ابضة الهيمناة االساتعمابية الفر  اية  ،استقاللهامما أ قدها التنا ا الدولي 

منل أوائل القرن العارين.

 محاور البحث وتتمثل في اآلتي:

.1906-1844التنا ا اروبوبي علر المنرب  -1

اال تفااات الاعبية  ي البالد. -2

 .1911أزمة أغادير  -3

.1912الحماية الفر  ية علر المنرب معاهدن  -4
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التنافس األوروبي على المغرب: -

عيراتهاا االات اادية مان تتالا   لقد أ    مراا  المنارب االساتراتي ي وك ارن

م، 1830المنارب عاةاة عنادما احتلا   ر  اا ال زائار عاام  ارطماا اروبوبية علار

ائااري والقبائاال ارعاار ، بدايااة وهاارب حركااة المقاومااة بقيااادن ارمياار عباادالقادب ال ز

حركة ال هاد ااد  ر  اا ، ارمار الالي أد  إلار  اارب حارب لوم ا دن دعم المنرب 

بين المنرب و ر  ا  ي عهد مرالي عبدالرحمن، ولقد ا ته  المعركة بهزيمة المنرب 

، وترتاا  عليهااا اباارل المناارب االبتباااط 1844أغ ااتا  14 ااي  إي االي ااي وادي 

لم ال أمام الادول اروبوبياة ارعار  للتناا ا االساتعمابي بفر  ا، وأسهم   ي  ت  ا

علر المنرب
(1)

.

أبرما  معاهادن ةال  أثار هزيماة المنارب أماام أسابا يا  1860 براير  5و ي 

ا تهاا  باسااتيالئها علاار تتااران، وأعتاا  هاالت المعاهاادن اساابا يا امتيااازات اات ااادية 

1856واضائية والتي كان اال  ليز اد ح ل عليها  اي سانة 
(2) 

بعاد احاتالل  ر  اا و، 

لل زائاار باادأ المناارب ياادبة مااد  ااارن اروبوبيااين وطمرحاااتهم للتاادعل  ااي ضاا و ها 

 15مان  1880لالستيالء عليها  تان ذلك دا عا إلار عقاد اتفااياة  اي مدبياد  اي ةايت 

دولااة واااد   اا  علاار المحا سااة علاار اسااتقالل المناارب وتركاام مفترحااا للت ااابن أمااام 

ا ضام  بوسايا إلار المعاهادن وح ال  بمرجبهاا علار  1881 ي سانة جمي  الدول، و

االمتيازات أيضا  
(3)

. 

بأااال ارطاارات اهتمامااا  تختااط  عليااا لل اايترن علاار المناارب  باادأت  ر  ااا

 ر  ااا أزمااة إيتاليااا الماليااة  عقاادتاسااتنل    1900إيتاليااا،  فااي ساانة  بمااراكو وهااي

تباب طرابلا وبراة عابجة عن منتقة اتفااية تعهدت الحترمة الفر  ية من عاللها باع

 فرذهااا وإذا حاادي تنياار  ااي وااا  مااراكو أمتاان ايتاليااا الت اارت بحريااة  ااي تلااك 

المنتقة، ولللك اام  إيتاليا بتقديم وعد لفر  اا باالتزام الحيااد  اي حاال  اارب حارب 

وزياار الم ااتعمرات ،  سياار إطاااله ياادها  ااي ليبيااا، وبااللك أزال إ  لتاارا و ر  ااابااين 

أول عقبة دولية كا   ت تتي  التدعل  ي الم ألة المراكاية (ديلتاسيم ية )الفر 
(4)

.

أةبح  لفر  ا م ال  جدية  ي المنرب مرتبتة برجردها  ي ال زائار هتلا 

م  ازدياد ال راا م  غريمتها بريتا يا علر ترسي   فرذها االستعمابي، ويعبار عان 

ترس  االستعمابي  ي البرلمان الفر  ي ذلك )أوجين اتيين( اللي كان متزعما لفريق ال

بقرلم "إن لفر  ا  ي المنرب حقرااا  وواجباات تفاره ماا لنيرهاا مان الادول"  لام يمنا 

 ر  ا من ترغلها  ي المنرب إال تحليرات إ  لترا لها
(5)

.
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، ضعرت ن بحرية عتيرن تهدد مركز إ  لترا الحربيغير أن وهرب ألما يا كقر

الاتها م   ر  ا، لتحا ظ علر وجردها  ي م ار، عاةاة بعاد عت رية إ  لترا بأهمية 

الساروت للتقاابب باين الادولتين،  تهياأمماا ترلي الملك إدوابد ال اب  عرش إ  لترا، 

ضاترة  يهاا كال مان اللاربد كرومار واللارد ال  ادون احياث ، بينهما اام  مفاوااتو

وزياار الخابجيااة البريتاااا ي عاان ال ا ااا  البريتااا ي ودلتاسااايم وزياار الم اااتعمرات 

الفر  اااي، وبااارل كاااامبر ال ااافير الفر  اااي  اااي إ  لتااارا مااان ال ا ااا  الفر  اااي وبعاااد 

 اي ت ا  م 1904مفاواات طريلة ةين  اتفااية الر اه الردي بين  ر  اا وبريتا ياا 

راد كان أهمها إطاله يد  ر  ا  ي المنرب مقابل إطاله يد بريتا يا  اي م ار، كماا م

كان هناة ملحق سري لالتفاه تترن من عم ة  قااط أهمهاا هار إعتااء إسابا يا منتقاة 

من أبااي المنرب المحيتة بمليلة وسبتة، و ر  ذلك علر إسبا يا حتر إن بأت أن 

  يبها اليل
(6)

 ة بين إ  لترا و ر  ا بخ رص المنرب.، وهتلا ا ته  الم اوم

حتاار تااتمتن  ر  ااا ماان ب ااط ساايترتها علاار المناارب، سااع  للتراةاال ماا  و

إساابا يا، لمعر ااة عمااق ارطماااا ارساابا ية  ااي المناارب، باادأت مفاواااات بااين  ر  ااا 

بتراي   1904لهلا الهدت وا ته  المفاواات بين الدولتين  ي أكتربر  1902وإسبا يا 

اام سابا ية ضامال المنارب، ما  إلحاا تضمن بمرجبم تحديد منتقة  فرذ أاتفاه  ي بابي

سابا يا العمال بحرياة  اي جنارب المنارب، وأطلقا  باتفاه سري آعر يعتي بمرجبام ر

 ر  ا بمرج  هلا االتفاه ال ري يد إسبا يا العمل  ي المنتقتين بحرية
(7)

. 

 مؤتمر الجزيرة:

اعتباارت ألما يااا هاالا الر اااه الااردي بعااد معاهاادن الر اااه بااين إ  لتاارا و ر  ااا، 

 ااااطا  مرجهااا  ااادها بتريااق غياار مباضاار  ر اام لاام يلااق أي اعتباااب للت اارية الدوليااة 

همال االتفااياة الت ابياة باين ألما ياا والمنارب،  لام ، كما أ1880للماتلة المنربية عام 

، ب ياساة 1905مااب   29تتردد  اي التحارة للاد اا عان م االحها،  قاد طالبا   اي 

لباب المفترح للت ابن ارلما ياة  اي المنارب، وبعاد يارمين بساا اامبراطارب ارلماا ي ا

 اي طن اة ليسهار للعاالم أن سالتان المنارب ال يازال ملتاا  م اتقال  وأهاال غليرم ال ا ي 

لزيابن إمبراطرب ألما يا، وألقر عتابا  أكد  يم علار اساتقالل سالتان المنارب، وأعلان 

ماية م ال  ألما يا  ي المنرب حماية  ّعالةعن بلل كل ما  ي وسعم لح
(8)

. 

إزداد أمر الم ألة المنربياة سارءا   ر ضا  المنارب تنفيال جميا  ااةاالحات 

المقترحة تح  إضرات  ر  ا، م  الحرادي المت ابعة ا عقاد ما تمر لحال الم األة  اي 

، وااد ضاابك  م مرعاة مان الادول  اي مان  فاا ال انةأبريال  7إلار  1906يناير  15
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المناارب، بوساايا، ، الماا تمر م اال: ألما يااا،  ر  ااا، إ  لتاارا، الراليااات المتحاادن، النم ااا

مااادن عاارت  123ويتتاارن ماان  1904إيتاليااا، وأةاادب الماا تمر اراباتاام  ااي أبرياال و

وعرجاا  بمي اااه ال زياارن، تناااول العديااد ماان المااااكل ارمنيااة والماليااة، وال مااابة، 

ماا  مان الما تمر جازءا  مهتبنر  ي المنرب  قد  عترات دولي بمركزها الممتاز ر  ا با

ارسالحة تهريا  بر امج ااةالحات الفر  ية، وأساند إليهاا ما  إسابا يا مهماة متا حاة 

للمناارب، وإسااناد ايااادن ااارن أماان الماارا ر إلاار اااباط  ر  اايين وأساابا يين، وإ ااااء 

م رت للدولة يتب  القا رن الفر  ي  ي أعمالم
(9)

. 

 م:1908-1907الشعبية في البالد االنتفاضات  -

متان لفر  اا بمقتضاات البداياة الحاتالل  1906بعد ما تمر ال زيارن الخضاراء 

للاع  المنربي للد اا عان     ف م عمل علر بعث الاعرب القرميالمنرب، و ي الرا

أبام اد  التدعل ارجنبي  ي بالدت، وحتر ال تضي  الفرةة علر  ر  ا لإلساتحراذ 

دبت بااحتالل وجادن بح اة اتال طبيا   ر  اي  اي مديناة ماراكو  اي علر المنرب با

، احتل  القرات ارسابا ية سابتة ومليلاة و ار   ر  اا 1908، و ي عام 1907ماب  

ل اايترتها علاار أجاازاء واسااعة ماان الاابالد، وماا   ااال ال االتان عباادالعزيز  ااي إيقااات 

ية، لااللك ية وال ياسااازديااد النفاارذ ارجنباي  ااي الاابالد و اي معال ااة ارزمااات االات ااد

من ضيرخ القبائال مرا  واسعا  ي  فر  أهالي البالد، وبضنط ترة االحتالل ارجنبي تل

 1908ينااير  3و مرالي عبادالعزيز إلار التناازل عان الحتام  اي ااتر سلتان مراك

وعلفم أعرت عبدالحفيظ  ي من بم
(10)

. 

ترية اارن ع االقاد ااام الحااراة الااعبي بعاد تاارلر عبادالحفيظ ال التة وتتر اا  

ات ات  ا  لرات تقدم الفر  يين من وجدت
()

اتخالت  ، وعلر الرغم من أن هلت الحركاة

ن الماارلر عباادالحفيظ كا اا  حاجتاام إلاار اعتاارات الاادول طاااب  التحاارب الاارطني، إال أ

يعلن تخليام عان سياساية ال هااد، ويتعهاد بقبارل االتفااياات أن لبالدت  ااروبوبية سلتا 

ستتدعل  ي ض ون بالدت، وبالتاالي أساهم  سياساتم تلاك  اي دعارل الابالد الدولية التي 

لمتعرجات عتيرن أمام التهديدات الخابجية للبالد
(11)

. 

 م:1911حادثة أغادير 

ضااتر  ااي ساابيل ترغلهااا  ااي الاابالد " قااد تعللاا  بحادثااة  ااسااتعمل   ر  ااا طرااا

 ردية تم ل   ي اغتيال طبيا   ر  اي يادعر د. مرضاان  اي جنارب الابالد
(12)

و تي اة  

لاللك تاادعل   ر  ااا واساترل  علاار مدينااة وجادن، ثاام باادأت تترسا  ضااراا  وغربااا  حتاار 

 واع  أجزاء كبيرن تح  سيترتها.
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م، حتاار اسااتتاع  1908عرضاام عااام ولاام يلبااث ال االتان عباادالحفيظ إن  قااد 

 المنرب.علر  ر  ا أن تحتم ابضتها علر البالد باسم امان ما لها من ديرن 

بعااا  بأعمااال  ر  ااا الترسااعية وعاةااة بعااد أن احتلاا   ر  ااا ااااا  ألما يااا ذ

م، أحاطاا  ألما ياا علمااا  الاادول المراعااة علاار اااراب 1911مديناة  ااا ،  فااي أول يرلياام 

إلار مينااء  The pantherأ ها أبسل  البابجة الم الحة "باا تر" ال زيرن الخضراء، ب

ر هاا  ط ارطل اي  اي طارت المنارب ال ناربي  أغادير وهر ميناء ةنير علر المحاي

بأت أن من واجبها التدعل لحماية م الحها  ي المنارب وتعللا  هاي ارعار  بح اة 

تالل  ر  ا مدينة  اا  ايام ثربات محلية تهدد عمالها وبعاياها  ي المنرب  تي ة الح

 عاةمة البالد.

واد أواح  الحترمة ارلما ياة ت ار ها ذلاك إلار الادول المراعاة علار ااراب 

ال زيرن الخضراء بأجمعها  ي مالكرن يحملهاا أن الااركات ارلما ياة  اي أغاادير أثااب 

القها هي ان معين من بعض القبائل وأ هاا طلبا  مان الحترماة التادعل لحماياة الرعاياا 

 عمال وأمالة الاركات ارلما ية  اي المنارب، و تي اة لاللك أبسال  ألما ياا ال افينةوال

 إلر ميناء أغادير. با تر

ويبدو أن الم  ول عن إبسال ال فينة باا تر هار كادلن وكاان يرماي مان وباء 

تلك الفترن التائاة أن يتحلل من اراب ال زيرن الخضراء للضنط علار  ر  اا لتعتاي 

بااي التر نر الفر  ية  ي مقابل تخليهاا عان مااروعاتها ال ياساية ألما يا اتعة من أ

 عن  ر  ا.ل ي المنرب واعتقد أ م بمقدوبت االحتفاو باغادير حتر ت

وبمرج  هلت االتفااية  قد  تح  أمام  ر  ا حرية العمل بمفردها  ي المنارب 

وتتاارة  ن تن ااح  ألما يااا ماان المنااربد منااا ا لهااا وتاانا االتفاايااة علاار أدون وجاار

 ر  اا رلما ياا عان منااطق هاد اة مان  ية العمال بمفردهاا، مقابال أن تتناازللفر  ا حر

ممتلتاتها  ي التننر  ي سبيل تحقيق ال الم م  ألما يا " قد أعت   ر  ا رلما ياا علار 

مايال  مربعاا  مان أمالكهاا  اي التننار ثمناا  لراا  عتتهاا  اي  107.270وجم التادايق 

نة مضمر ة"المنرب علر أسا أمي
(13)

. 

وبهاالت االتفاايااة زال التنااا ا الفر  ااي ارلمااا ي  ااي المناارب، وأةااب  ال اابيل 

 مي ربا  أمام   ر  ا للعمل.

النتي ااة ولاام تحااتفظ ألما يااا  ااي المناارب بااايء إال بالباااب المفتاارح للت ااابن، و

"ن ألما يا ح ل  علر الق م الداعلي من التننر الفر  يةالعملية لهلت ارزمة هي أ
(14)

. 
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م أعلاان وزياار عابجيااة  ر  ااا مبي ااردي ساالت"  ااي 1911دي اامبر  14و ااي 

م لا النراب  ي ابتهاج "أن أول ما ةرح بم وزير عابجية ألما يا هر العبابن اآلتياة 

كو ستترن من   يبتم()مرا
(15)

. 

لقد أةب  العمل مي ربا  أمام  ر  اا،  قاد واا  ال التان عبادالحفيظ  اي ضابتة 

التدعل ارجنبي، ولم يعد يتحمل الرا  الداعلي ب ب  الفرار، ووجد  ف م مضاترا  

ا تهاازت هاالت الفرةااة "وعرااا  علاار ال االتان لااللك لتلاا  المعر ااة ماان  ر  ااا، 

من اروااا المتردية التاي قاذت ا عبدالحفيظ معاهدن تعر  حماية  ر  ا علر البالد 

م1912ماب   30أةبح  سائدن  ي البالد، واد أبرم  هلت المعاهدن  ي 
(16)

. 

 ؟1912معاهدة فرض الحماية على المغرب 

الماارلر ضااهدت اروااااا الداعليااة  ااي المناارب ااااترابا  وااااحا  تااد   هيبااة 

ات ااادي، كااللك و فاارذت بااين مراطنياام إلاار أد اار حااد ماا  تااد ي للرااا  اال عباادالحفيظ

ارعمال االستبدادية التي مابستها ال لتات المنربية ات ات العاماة، كاللك ساخط القبائال 

علر ال لتة  تي ة لتنفيل عبدالحفيظ اراب القيادن الع ترية الفر  ية بفر  التعريضات 

عليم بح ة االاراب التي سببتها اال تفااات  اي  اا  ومتناا  أثنااء حتمام، كال هالت 

تبااين أن ال االتان عباادالحفيظ اااد  قااد ضاارعيتم بااين المااراطنين ساالتا ا  لل هاااد ارسااباب 

والم المين، وأةاب  أساايرا  للمختتاات الفر  اية، واااد كا ا   ر  اا تاادبة ذلاك جياادا ، 

  استنلتم إلر أا ر حد حتر تنهي عمليا  استقالل البالد ال ياسي واالات ادي.

سابا يا كا ا  الخال اات أ – ر  ايا  د  يام المنارب تنا  اا  و ي الراا  الالي ضاه

الفر  ية ارلما ية باأن احتالل  ا  تت اعد باتل عتير، حتر بلنا  ذبوتهاا بأزماة 

أغادير ال الفة اللكر التي كان من أبرز حرادثها إبساال ألما ياا للتاراد الحرباي باا تر، 

اتفاااه بغاام أن تلااك ارزمااة اااد سااري  بعااد م اااومات اسااتعمابية بااين  ر  ااا وألما يااا ب

، اللي وا ق   يم ألما يا باتفاه الراب  من تارين ال ا ي 1911الراب  من تارين ال ا ي 

 اللي وا ق   يم ألما يا علر  ر  الحماية الفر  ية علر المنرب. 1911

ت وزابن الخابجية الفر  ية اعت ال لتان المنربي،  قاد  راا  زواد ا ته

 اا، مدعياة أن هالت العملياة ست اهل وتاللل عليم أن ي لم ض ون المنرب الخابجية لفر 

 ك يرا  من ال عربات الخابجية للمنرب.

وةل المندوب الفر  ي إلر  ا  لتي يعر  علر  1912ماب   24 ي يرم 

ال االتان المرااارعات الالزمااة االتفاااه عليهااا، لتااي يح اال ال االتان علاار الحمايااة 
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الحفيظ علار الترايا  علار الفر  ية وبدأت المحادثات بعد يرمين، ااتر ال لتان عباد

واد     المعاهادن علار اتفااه الحتارمتين علار إااماة  1912ماب   30المعاهدن  ي 

 سام جديد  ي المنرب، والبدء  ي ااةالحات ، وتعهدت  ر  اا باأن ت ااعد ال التان 

وعلفائاام ماان بعاادت اااد أي عتاار يهاادد ضخ اام أو عائلتاام، ماا  أن يم اال  ر  ااا لااد  

مت  بتل ةالحيات ال مهربية  ي المنرب ووا  ارساا لنساام ال لتان مقيم عام يت

مالي جديد
(17)

. 

( ضاهد كال منهماا مرجاة 20-19) القارن و ي عاتمة هالا البحاث  ااير إلار أن

التتال  االستعمابية للدول اروبوبية التي اكت ح  أطماعهاا  اي ال ايترن واالحاتالل 

ادن علار ثرواتهاا االات اادية واالساتف للبلدان العربية بلدا تلرا اآلعر، وذلاك لالساتحراذ

أباااايها علاار ماان مرااعهااا االسااتراتي ية عباار المضااايق والخل ااان البحريااة وامتااداد 

يم ال عمقاا اساتراتي يا عبار الادواعل كماا هار الحاال  اي ماا منها البحاب والمحيتات و

 اابن أ ريقيا.

تة بال ااالين المتاااابتوال ااادير بالااالكر أن حتاااام العااارب عاااالل تلاااك الحقباااة 

اعفهم وتفتتهم وأمام واالستبداد بالحتم اد ضعربهم، ودعرلهم  ي ةراعات محلية، 

لم يتمتنرا من كب  جماح أطماا الدول اروبوبية المتنا  ة  ي ال يترن علر أباايهم 

لتهاا الهيمناة اروبوبياة ب ل الة مان ب، وم ال ذلك ما حدي  ي المنارب العرباي التاي ك

لتااي واعتهااا ماا  بعااض ال ااالطين الضااعات أدت  ااي  هايااة االتفاايااات او المعاهاادات ا

ن تخضعها تح  حمايتها  و ها الداعلية، واستتاع   ر  ا أالتدعل  ي ض إلر المتات

 مبراطربيتها االستعمابية  ي أ ريقيا.إوتضمها إلر  1912عام 

إلااار ساااخط و قيماااة اا هزامياااة أساااهم  سياساااية المااارلر عبااادالحفيظ وبهااالا 

مان أحتاام ح ااب  1911وتمتنارا  اي أواعار ضاهر مااب  المرالية الرطنيين والقبائل 

ماير و ي  21، ولتن ال لتان استن د بفر  ا لحماية  ا  التي دعلتها  ي يرم العاةمة

 ات  ضاهية الادول وحقاق هالا اال ت ااب مماا ير يم دعل  متنا  وبللك أعمدت ال اربن 

م المناارب  احتلاا  أساابا يا العاارائو والق اار،  ااي حااين اعتااابت االسااتعمابية الات ااا

بسل  ال فينة الحربية با تر  ي ر  أعهلا ال، ولالبالدألما يا الق م الحيري النربي من 

لالستحراذ علر تلك المناطق أو الح رل علر تعريضات مماثلة  ي  1911أول يرلير 

جهة أعر 
(18)
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