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ً
حد ما ذكر آنفا .
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اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
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واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
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َ
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 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
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الباحث في بحثه .
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َ
َ
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ُ
َ
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وفقراته.
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ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تأريخ التقديم2020/9/29 :



تأريخ القبول2020/10/24 :

المستخلص:
واجه السلطان عبد العزيز بن الحسن الأول تحديت كبيرة بعد أن تسنم العرش

نظر لكونه صغير العمر فصار تحت وصاية أحمد بن موسى باحماد الذي قاد
المغربي ا
البالد من خالل السير على سياسية السلطان الحسن الأول فقام بِإصالحات إِدارية ومالية
وعسكرية تمثلت باختيار الوزراء والمساعدين له فضال عن محاولة إِصالح العملة

المغربية وادخال أسلحة جديدة لبالده عن طريق ش ارئها من الخارج ,وبعد وفاته عام
1900م تولى السلطان عبد العزيز السلطة الفعلية في البالد لذلك توجه إِلى ِإصالح إِدارة
الدولة عن طريق تغيير الوزراء وِاصالحات تخص دار النيابة أيضا ,كما توجه إِلى

ِ
الصالح المالي بضغط من الدول الُوربية ليتمكن من التخلص من الأزمة المالية التي

ضربت بالده  ,وكذلك توجه إِلى ِ
الصالح العسكري من خالل إِنشاء المصانع وشراء

الأسلحة من الدول الُوربية لمواجهة الثورات التي وقفت ضده .
الكلمات المفتاحية :السلطان ,عبدالعزيز ,أحمد بن موسى.
المقدمة :

شهد القرن التاسع وبداية القرن العشرين صراعا وتنافسا كبير ار علرى المغررل الأقصرى

نظ ر ار؛ لأن هررذه الدولررة الوحيرردة الترري بقيررت مسررتقلة علررى خررالب بقيررة دول المغرررل العربرري
التي دخلت ضمن سيطرة الدولة العثمانية وفيما بعد تمكنت فرنسا من احتالل هرذه الردول ,

 طالب ماجستير/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل .
 أُستاذ مساعد/قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة الموصل .

357

سياسة السلطان عبد العزيز بن احلسن االالصححية يف املغرب (  ) 1905 – 1900السياسية واالدا ية واملالية والعسكرية
عمر حممد طه عاشو و الصفوان ناظم داؤد

لذلك توجهت أنظار فرنسا واسبانيا إِلى المغرل الأقصى لما يتمترع بره مرن مروارد اقتصرادية
وموقع جغ ارفري مهرم علرى البحرر المتوسرط والمحريط اسطلسري ,إذ أخرذت تتردخل فري شر ون
المغرررل الداخليررة فاصررطدمت بررالمغرل فرري معركررة وادي أيسررلي 1840م كم را اصررطدمت

إسرربانيا مررع المغرررل فرري معركررة تط روان 1860م  ,كرران لهررذه المعررركتين أثررار وخيمررة علررى

المغرل الأقصى بينت ضعب الجيش المغربي فدفعت هذه الخسائر توجه السرلطان الحسرن
اسول إِل ررى القي ررام بِإص ررالحات ع رردة ف رري ب ررالده الت رري ل ررم يس ررتطع إِكماله ررا بس رربل وفاترره ع ررام
1894م  ,وعنرردما تررولى السررلطان عبررد العزيررز العرررش المغربرري فرري نف ر

الصالح وهو تحت وصاية باحماد وسسيما ِ
ِ
الصالح المالي والعسكري .

العررام توجرره إِلررى

وعند وفاة باحمراد عرام 1900م ترولى السرلطان عبرد العزيرز السرلطة الفعليرة فقرد أتجره

إِلى إِصرالح الربالد إِداريرا وماليرا وعسركريا إذ قرام بِإصرالح النظرام ِ
الداري مرن خرالل تعيرين
وزراء جرردد فضررال عررن إِصررالح النظررام المررالي مررن اتبررا

ليررة جديرردة فرري جمررع الأم روال

المسررتحقة للحكومررة المغربيررة  ,كمررا قررام السررلطان عبررد العزيررز بِإصررالح عسرركري شررامل مررن
أجل تطوير الجيش المغربي من خالل بناء المصانع الحربية وشراء اسسلحة .

الصححات السياسية و إ
أوالً  :إ
الدارية والمالية .
الصححات السياسية و إ
 -1إ
الدارية:

دأبررت الحكومررة المغربيررة )المخررزن بعررد تررولى السررلطان عبررد العزيررز

)1

الحكررم عررام

1894م السررير وفررق خطررة والرردة الحسررن الول فرري إِدارة الدولررة ,وبتوجيرره مباشررر مررن أحمررد

) 1السلطان عبد العزيز  :هو أبن السلطان الحسن الأول ولد في مدينة فا

عام 1880م من ام

شركسية تدعى الالله رقية كان السلطان الحسن الأول اتخذها جارية ونظ ار لجمالها ورجاحة عقلها نشأ

المولى عبد العزيز في بيت أبيه السلطان الحسن الأول وكان محل عناية من قبله أذ كان الحسن الأول

يخصه بعطفه وحبه  ,وقد كلب محمد اسمراني وهو من كبار مستشاري السلطان الحسن الأول بالشراب

على تربيته  ,تولى حكم المغرل في عام 1894م وهو في عمر الرابعة عشر وأستمر فيه حتى خلعة عام

1908م  .عبد الرحمن ابن زيدان ,الدرر الفاخرة بمأثر الملوك العلويين بفا
اسقتصادية) ,الرباط , 1937 ,ص . 124 – 111

358

الزاهرة ,المطبعة

حزيران (2022/6/16م) 1443/هـ

العدد ()89

ابر ررن موس ر رى )باحمر رراد ) , 1لر ررذلك اسر ررتمر السر ررلطان عبر ررد العزير ررز علر ررى إبقر رراء التشر رركيالت

الحكومي ررة م ررن العناص ررر التقليدي ررة )المحافظ ررة لل رروزرات كاف ررة ) , 2فض ررال ع ررن التش رركيالت

ِ
الداريرة والسياسررية واسقتصرادية والقضررائية فرري القراليم المغربيررة) , 3إِس أأن هرذه السياسررة لررم
تدم طويال فبعد وفاة باحماد تولى السلطان عبد العزيز السلطة الفعليرة عرام 1900م فبردأت
بوادر إِصالحية تنم من السلطان الشال بفعل ضغط الردول الُوربيرة وسسريما بريطانيرا علرى
المض رريء ب ررإجراء إِص ررالحات لخر رراج ال رربالد م ررن حال ررة الفوض ررى السياس ررية والمالي ررة الت رري
واجهها المغرل فضال عن دعم وتأييد الشخصريات الُوربيرة والمغربيرة القريبرة مرن السرلطان

لهذا ِ
الصالح ) , 4مثل ماك لين والطبيل فردون ووالدته الالله رقية والمهدي المنبهي ). 5
وعلررى عك ر

مررا كرران متوقعررا مررن وزراء المخررزن حررول نهايررة المغرررل بوفرراة باحمرراد

واع ررالن احتالل رره م ررن ال رردول الُوربي ررة المتربص ررة بالدول ررة ,اس ررتدعى الس ررلطان عب ررد العزي ررز

الوزراء وكبار الشخصيات في جهازه المخزني للحضور إِلرى قصرره فري مدينرة مرراكش التري

اتخذها مق ار لحكمه بعد مدينرة مكنرا

أثرر زوال خطرر ال الجرامعي ,ثرم أعلرن أمرام الجميرع

وبلهجة حازمة على المضي بسياسة إِصالحية تشمل جميع مرافق الدولرة المغربيرة واعطراء

) 1أحمد ابن موسى )باحماد  :وهو حاجل السلطان الحسن الأول  ,ولد سنة  1840في فا

 ,وعندما

توفي السلطان الحن الحسن الأول اصبح من كبار وزراء السلطان عبد العزيز ,وكان شعلة ذكاء ونباهه ,
وقد انفرد بالسلطة الحقيقية لمدة ست سنوات اذ عزل السلطان عبد العزيز عن الحياة العامة وتميز عهده

باسستبداد واستمرار هيبة السلطة المخزنية إِلى ان توفي عام 1900م  .عبد الرحمن ابن زيدان ,اتحاب
اعالم النا

بجمال اخبار حاضرة مكنا  ,ط ,1ج ,2تحقيق  :علي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية,

)القاهرة , 2008 ,ص . 430

) 2سيدي محمد عبد الرحمن ,حركة اسصالح والتحديث في المغرل اسقصى 1912 – 1844م,
اطروحة دكتوراه )غير منشورة  ,كلية التربية ابن رشد ) ,جامعة بغداد , 2001 ,ص . 262

) 3محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي ,الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها
غير المتناهية ,ط ,1ج ,2و ازرة اسوقاب والشو ن اسسالمية) ,المغرل , 2005 ,ص . 218 – 217

) 4عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 264

) (5أسية بنعدادة ,الفكر اسصالحي في عهد الحماية محمد بن الحسن الحجوي انموذجا ,المركز الثقافي
العربي) ,بيروت , 2003 ,ص . 23
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الصررالح للجانررل السياسرري و ِ
أولويررة ِ
الداري كأسررا

لبرراقي ِ
الصررالحات الخررر ) , 1وقررد

اشار السلطان عبد العزيز إِلى ذلك بقوله " فقدت بمووت باحمواد صوديقاً عايو ااً عليون كوا
موضعاً لثقتي الكبيرة والمطلقة  .وبما ا الرجول قود رحول إلو دار البقوا ،فوأيي أريود مو

جميو خدامووة ا يفامووا بووأيي لو اسوومك ن أوخص كووا بوأ يقووب حواج ااً بييووي وبووي

عواام علو تعيوي وارا ،اكلفاوم مباأورةً فوي الماوام
الرعية " ثم ختم كالمره قرائال " أييوي
ع
الميوطوة باوم كو عل فوي مجووال اختصاصون ) , 2فرري إِشرارة ِإلرى التخلرري عرن الروزراء التقليررديين
)المح ر ررافظين وتع ر ررين شخص ر رريات مغربي ر ررة ت ي ر ررد إِص ر ررالح المنظوم ر ررة الحكومي ر ررة السياس ر ررية
وِ
الداريرة وم ارفررق الدولررة مسررتندا علررى أسر

غربيررة حديثررة ) , 3إِس أأن السررلطان عبررد العزيررز

لم يستطع إزاحة العناصر المحافظة الم يدة لسياسة باحماد فري براد  ,الأمرر ,وسسريما ابرن

عمرره الحرراج المختررار بررن عبرردال والحرراج عبررد السررالم التررازي الربرراطي وزيررر الماليررة ,فضررال
عرن بعررض الرروزراء ,الرذين كررانوا يتمتعررون بنفروذ وأسررع وسرريطرة كبيررة علررى م سسررات الدولررة

المغربيررة ) ,(4لررذلك قرررر السررلطان عبررد العزيررز الررتخلص مررنهم بصررورة تدريجيررة مررن خررالل

تعيين بعض الشخصيات الم يردة ل ِ صرالح ودعمهرا بالشركل الرذي يمكنره مرن تعزيرز موقفره

ومررن ثررم الشرررو بالقضرراء علررى العناصررر الو ازريررة المحافظررة) , 5وازاء ذلررك أعلررن السررلطان

عبد العزيز في منتصب عام 1900م عرن تشركيلته حكومرة المخرزن الو ازريرة المغربيرة التري

تألفت من :

)6

.

 -1الحاج المختار بن عبدال بن حماد ,وهو ابن عم باحماد في منصل الصدر الأعظم.
) 1خالد بن الصغير ,بريطانيا واشكالية اسصالح في المغرل  ,1904 – 1886دار ابي رقراق,
)الرباط , 2003 ,ص . 466

) 2المصدر نفسه ,ص . 466

) 3المصدر نفسه ,ص . 466
) 4عبد الرحمن ,المصدر ِ
السابق ,ص . 264

) 5جمال هاشم أحمد الذويل ,التطورات السياسية الداخلية في المغرل القصى ,1912 – 1894
رسالة ماجستير )غير منشورة  ,كلية اآلدال ) ,جامعة بغداد , 1989 ,ص . 59

) 6محمد المنوني ,مظاهر يقظة المغرل الحديث ,ط ,1ج ,2دار الغرل اسسالمي) ,بيروت, 1985 ,
ص.6
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 -2المهرردي بررن العربرري المنبهرري ,والمستشررار الخرراص للسررلطان عبررد العزيررز فرري منصررل
وزيررر الحربيررة والبحريررة وبهررذا صررار لرره اسش رراب علررى سررائر الررو ازرات ,وكرران المنبهرري قبررل

تسنمه الو ازرة قائدا على قبيلة المنابهة حوز مدينة مراكش

)1

.

 -3عبررد الكرريم بررن سررليمان الفاسرري ) , 2وزيررر الخارجيررة بعررد مررا كرران كاتبررا فرري هررذه الررو ازرة
في عهد باحماد .

 -4الحرراج عبررد السررالم بررن محمررد التررازي الربرراطي ,وزيررر الماليررة وهررو يشررغل هررذا المنصررل
منذ عهد السلطان الحسن اسول .

 -5محمررد المختررار بررن علرري المسررفيوي ,تررولى منصررل وزيررر الشرركايات )العدليررة وقررد كرران
وال ررده عل رري المس رريفوي يش ررغل ه ررذا المنص ررل ف رري عه ررد الس ررلطان الحس ررن الول وف رري و ازرة

باحماد )1900 – 1894

)3

 .فيما تقلد أحمد الركينة التطواني ,منصل الحاجل

)4

.

وبهر ررذه التشر رركيلة انقسر ررمت الحكومر ررة )المخر ررزن إِلر ررى تير ررارين ,أحر رردهما ير رردعو إِلر ررى

ِ
الصررالح والتجديررد وعلررى أرسرره المهرردي المنبهرري وزيررر الحربيررة الررذي كرران يحرراول ان ينمرري
ف رري نفر ر

الس ررلطان عب ررد العزي ررز المي ررول الُوربي ررة ومش رراريع ِ
الص ررالح الكبير ررة وك رران ير ر ثر

اسعتماد على بريطانيا لخلق حالة من التوازن لمجابهة اسطما الفرنسية في المغرل ). 5

أمر را التي ررار الث رراني ,فه ررو التي ررار المح ررافظ ال ررذي ك رران عل ررى أرس رره الص رردر الأعظ ررم

المخترار برن عبردال ,ووزيرر الماليرة محمرد الترازي الربراطي ,واللرذان كانرا ينصرحان السرلطان
عبررد العزيررز باتخرراذ ِ
الصررالحات مررن خررالل التمسررك بسرريرة أجررداده ووالررده السررلطان الحسررن

) 1المصدر نفسه ,ج , 2ص . 6

) 2عبد الكريم بن سليمان  :هو كاتل ووزير الخارجية في عهد السلطان عبد العزيز ,ارسله السلطان

بسفارة إِلى فرنسا عام 1901م للبحث في اسصالحات وحل مشكلة اسحتالل الفرنسي لتوات ,كما سافر
إِلى لندن مع المنبهي ,توفي في فا

عام 1908م  .محمد غريط ,فواصل الجمان في انباء وزراء وكتال

زمان ,ط ,1المطبعة الجديدة) ,فا  , 1928 ,ص . 109 – 92

) 3المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص  6؛ عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 265 – 264

) 4عبد الرحمن ابن زيدان ,العزة والصولة في معالم نظم الدولة ,ج ,1المطبعة الملكية) ,الرباط,

 , 1961ص . 275

) 5محمد خير فار  ,المسألة المغربية  ,1912 – 1900ط ,2مكتبة دار الشرق) ,سوريا, 1980 ,
ص . 108 – 107
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اسول والتقالي ررد الت رري س ررارو عليه ررا وان يس ررتوحي ِ
الص ررالحات م ررن س ررلوكهم ومبررادئهم الت رري

ينبغي أن يتوجه من خاللها ل ِ صرالح وسسريما فيمرا يخرص التعامرل مرع الردول الُوربيرة فري
هذا المجال وس يد لهم مجال للتدخل بحجة ِ
الصالح

)1

.

وعليرره كرران س بررد مررن السررلطان عبررد العزيررز أن يحسررم الن ر از بررين هررذين التيررارين

والقير ررام بِإصر ررالح سياسر رري وِاداري اسر ررتوجل فير رره سر ررباق التطر ررور التر رراريخي العر ررام وارتقر رراء

ِ
الصررالحيين متمتعررين بتأيي ررد السررلطان نفس رره والنخبررة المثقفررة) , 2إذ أس ررتغل السررلطان عبررد
العزيررز قيررام عبررد السررالم التررازي وزيررر الماليررة بتقررديم اسررتقالته فرري ل  /أغسررط

احتجاجررا

الصالحات بيد ِ
على اناطة مهمة ِ
الصالحيين المقرربين منره فقبرل السرلطان اسرتقالته وأمرر

بتعيررين محمررد بررن عبررد الك رريم الفاسرري برردس عنرره

)3

 ,وعلررى إِثررر احتجرراج الصرردر الأعظررم

المخت ررار ب ررن عب رردال أم ررر الس ررلطان عب ررد العزي ررز بعزل رره وتع ررين محم ررد المفض ررل غر رريط ف رري

الصدارة العظمى وكذلك أناطته بمهمة و ازرة الداخلية

)4

.

كم ررا ب ررادر إِل ررى ع ررزل محم ررد المخت ررار ب ررن عل رري المس رريفوي وزي ررر الش رركايات )الع رردل

وتعيين المهدي بن محمد غريط بدس عنه ) , 5وعلى الرغم مرن نجراح السرلطان عبرد العزيرز

من إِزاحة المحرافظين )الروزراء التقليردين عرن الحكرم ,إِس أأن الرو ازرة الجديردة التري شركلها لرم

تكرن منسرجمة بشركل ترام مرع توجهاتره وذلرك عنردما اقررت الحكومرة المغربيرة )المخرزن عرام
 1901منهاجررا ِلصررالح النظررام ِ
الداري والمررالي كخطرروه أوليررة ل ِ صررالح وطلررل المسرراعدة

البريطانيررة فرري هررذه المهمررة؛ إذ أوكررل السررلطان عبررد العزيررز تنفيررذ هررذا المنهرراج ِ
الصررالحي

إِلى المهدي بن العربي المنبهي المقرل من السرلطان والمر من بضررورة إجرراء ِ
الصرالحات
بالتعاون مع بريطانيا

), 6

لكن هذا القرار لم يلق الترحيرل مرن أنصرار ِ
الصرالحات الجزئيرة

) 1المصدر نفسه ,ص . 108

) 2الذويل ,المصدر السابق  ,ص . 60

) 3المشرفي ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 245
) 4المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 7
) 5الذويل ,المصدر السابق  ,ص . 60
) 6المصدر نفسه ,ص . 61
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بزعامررة الصرردر الأعظررم محمررد غ رريط الررذين كررانوا يعتقرردون بررأن اختيررار المهرردي المنبهرري

الصالح السياسي و ِ
لمهمة ِ
الداري والمجاست الخرر سري دي إِلرى ازديراد النفروذ الُوروبري
وتقررويض القرريم التقليديررة للمجتمررع ) , 1لررذلك عنرردما سررافر المهرردي المنبهرري ووزيررر الخارجيررة
عبررد الك رريم بررن سررليمان فرري وفررد )سررفارة إِلررى لنرردن فرري صرريب 1901م ,للحصررول علررى

الرردعم المررالي والمشررورة البريطانيررة لالس رتمرار ِ
بالصررالحات ,حرراول الصرردر الأعظررم محمررد
المفضررل غ رريط إيغررال صرردر السررلطان علررى عررزل المهرردي المنبهرري مررن منصرربه ومررن ثررم

اعتقالرره عنررد عودترره إِلررى المغرررل بحجررة التررأمر علررى الدولررة وافسرراح المجررال لتعرراظم النفرروذ

الُوروبي والتدخل في الشرأن المغربري باسرم ِ
الصرالحات ) , 2إِس أأن صرديقه مراك لرين ابلر

الرروزير المفرروض البريطرراني فرري طنجررة بررالمر الررذي برردوره أبل ر السررلطان عبررد العزيررز ,ان
اعتقال المنبهي عند عودته من سفارته لمقابلة الملرك ادوارد السرابع  , 3) Edourdأهانره س
يمكن السماح بها وبعد مقابلة سررية قرام بهرا المنبهري إِلرى قصرر السرلطان دون علرم أنصرار

الصردر الأعظرم ,أعيررد المنبهري إِلررى مركرزه فرري الرو ازرة ,وبررذلك سراد استجرراه ِ
الصرالحي فرري
الو ازرة من جديد وفسح المجال لتطبيق المنظومة ِ
الصالحية

)4

.

بدأ السلطان عبد العزيز تطبيرق إِصرالحاته السياسرية و ِ
الداريرة فري الدولرة بمحراوست

القضاء على حاست الفساد والرشوة المتفشية في أجهزته ِ
الدارية ,إذ أمر السرلطان بتشركيل

لجنة إِصالحية برئاسة الصدر الأعظم وعدد مرن الروزراء ولعيران) , 5لمتابعرة وتطبيرق ذلرك
المر ). 1

(24) Jamil M.bun Nasr, A History of the maghrib,second Edition, (London,
) 2المشرفي ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 253 – 252
)3

1978) ‚ p 295 – 296 .

امير لويلز
أدوارد السابع  :ولد الملك أدوارد في عام 1841م وهو أكبر أبناء الملكة فكتوريا أصبح ا

مدة ستين سنه و تولى العرش عام  1901م ,أتبع سياسة التفاهم مع الدول والتحالب مع فرنسا وأستمر

بالحكم إِلى وفاته عام 1910م  .علي موس ,الموسوعة العربية الميسرة ,ط ,3مج ,1شركة ابناء شريب
النصاري) ,بيروت , 2009 ,ص . 203

) 4الذويل ,المصدر السابق ,ص . 63 – 62

) 5الوزراء والعيان هم كل من الصدر العظم محمد غريط ووزير الحربية المهدي المنبهي ووزير
الخارجية عبد الكريم بن سليمان والحاجل أحمد الركينة ووزيرين اخرين ,بالضافة إِلى القائد ماك لين
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الصررالحية خطررة ش رراملة لتطهيررر الجهرراز ِ
وضررعت اللجنررة ِ
الداري اوس مررن الفس رراد
ووضررع حررد لشرركاو النررا

فررتم استفرراق علررى منررع جميررع العرراملين )المرروظفين فرري الم اركررز

العليررا والرردنيا عررن قبررول أي منحررة أو هديررة أو إنعررام حسررل مررا كرران متبررع سررابقا ) , 2ومررن
أجل ذلك سنت اللجنة قانون )يمين الخدمة  ,ومقتضراه يقسرم العراملين سرواء كرانوا وزراء أو

وسة أو أمناء وقضاة وموظفين على اختالب درجاتهم برأغلظ العهرود علرى القررن الكرريم أن
يقوم روا بواجبرراتهم بأمانررة وأن س يخون روا وس يكتم روا وس يغش روا ولرري الأمررر فرري شرريء ,وم ررن
يرتكررل ذلررك يررتم عزلرره وطرررده ومعاقبترره بالسررجن علررى حسررل جرمرره

)3

 .وقررد كلفررت اللجنررة

القضاة بأخذ )يمين الخدمة من جميع الوسة واسمناء والقواد عبر رسائل أرسرلت إِلرى جميرع
القرراليم فرري المغرررل

)4

 .كمررا قررررت اللجنررة رفررع الرواتررل للمرروظفين والعرراملين فرري الدولررة

للقضاء على إغراءات اسبتزاز وانجاح عملية ِ
الصالح الشامل

)5

.

الصررالح السياسرري و ِ
كررذلك تضررمنت عمليررة ِ
الداري ,إِصرردار السررلطان عبررد العزي ررز

أم ار سلطانيا باستحداث )مجل

للوزراء ينعقد يوميا للنظر في القضايا الداخليرة والخارجيرة

بقصد التشاور وابداء النظر في تلك القضرايا بعرد أن كران كرل وزيرر يعررض علرى السرلطان
مرا يخررص و ازرترره صرار عليرره أن يعرررض مرا يخررص و ازرترره الصردر الأعظررم وجميررع الرروزراء

ستخرراذ القررار الجمرراعي والمصررادقة عليرره مررن دون الرجررو إِلررى السررلطان

)6

 .وعلررى الرررغم

من أن هذا اسستحداث جاء بمشورة بريطانية ,إِس أأنه يحسرل للسرلطان عبرد العزيرز تأسري

وأثنين من اسعيان الذين عاشوا في مصر واطلعوا على اسصالح هناك  .الذويل ,المصدر السابق ,ص

. 63

) 1فار  ,المسألة المغربية  ,...ص . 109

) 2المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 63

) 3المصدر نفسه ,ج ,2ص  64؛ فار  ,المسألة المغربية  ...ص . 109
) 4المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 84 – 82

) 5على سبيل المثال خصصت الحكومة مبل اربع باونات استرلينية كمرتل يومي للوزير ,الذويل,
المصدر السابق ,ص . 63

) 6المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 63
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العدد ()89
هذا المجل  ,إِذ يذكر محمد بن الحسن الحجوي

)1

في صدد ذلرك " جالوت فوي رأسون ا

السلطا ) فكرة الأورة والديمقراطية وأتوا سوفرا ،باوذ االفكوار فعمول باوا فكوا أول موا
فعل جعل مجلس أورى م الوارا ،ييعقد كل يوم للتداول فوي انموور الماموة  ...و وذ
ميقبة كبرى تذكر تاريخ موال عبد العايا فاا باا عل مين ويكو لن الفضول مو بعود
"

)2

.

ولتعزيررز قرروة الحكومررة )المخررزن ومتابع رة ِ
الصررالحات فرري المرردن المغربيررة الخررر

أقدم السلطان عبرد العزيرز علرى إجرراء سياسري إِداري اخرر فري كرانون اسول  /ديسرمبر عرام

1901م بنقرل مقرر حكمره مرن مدينررة مرراكش إِلرى مدينرة الربرراط ثرم إِلرى مدينرة فررا

) ,(3إِس

أأن السلطان لم يستطع العودة إِلى مراكش بعد اندس ثورة بو حمرارة وبقري فيهرا حترى خلعره
عام 1908م

)4

.

الصر ررالحات ِ
لر ررم تقتصر ررر ِ
الداري ر ر ة علر ررى الحكومر ررة وم سسر رراتها فحسر ررل ,فقر ررد أمر ررر

السر ررلطان عبر ررد العزير ررز بتنفير ررذ برنر ررامج إِصر ررالح دار النيابر ررة ) , 5فر رري طنجر ررة الر ررذي قدمر رره

) 1محمد الحجوي  :هو محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ,ولد في فا
القرويين الفقه ,وبعد عشرة سنوات أصبح يلقي الدرو

في نف

عام 1874م ,در

في جامع

الجامع بعد اخذ اسذن من شيوخه ,له

مئة م لب أهما )الفكر السامي في تاريخ الفكر اسسالمي ) ,وانتحار المغرل اسقصى بيد ثواره  ,تقلد

منصل منها أمين ديوان وجدة على الحدود المغربية الجزائرية و ازرة العدل والمعارب في زمن الحماية

الفرنسية ,توفي في الرباط عام 1956م ودفن في فا

 .الجياللي كريم ,محمد بن الحسن الحجوي

النهضة والكبوة ,مجلة المناهل ,العدد ) ,94- 93المغرل , 2012 ,ص . 114 – 110

) 2حسن أحمد الحجوي ,العقل والنقل في الفكر اسصالحي المغربي ) , 1912 – 1757ط ,1المركز
الثقافي العربي) ,الدار البيضاء , 2003 ,ص . 185

) 3المشرفي ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 270 – 268
) 4المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 8

) 5دار النيابة  :تأسست دار النيابة في طنجة في عهد عبد الرحمن بن هشام ,وكان على رأسها موظب
يلقل بنائل السلطان يقوم بدور الوسيط بين الحكومة المغربية والهيئات الدبلوماسية ,واول من عين نائل

لها محمد الخطيل عام 1851م ,وتعاقل عليها اربعة نوال وهم محمد بركاش ومحمد الطري

ومحمد

الجباص ثم الحاج محمد التازي في عهد الحماية ,وكان الهدب من تأسيسها المواجهة الدبلوماسية بين
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ِ
الص ررالحيون ف رري ع ررام1900م قب ررل ع ررزل حكوم ررة المخت ررار ب ررن عب رردال ,وق ررد تضررمن ه ررذا

البرنررامج سئحررة تنظيمررات جديرردة بلغررت أربعررة وأربعررون بنرردا إِصررالحيا ) , 1منهررا يصررار إِلررى
تأس رري

الط رري

مجلر ر

يت ررألب م ررن ثماني ررة أعض رراء برئاس ررة النائ ررل الس ررلطاني محم ررد ب ررن العرب رري

) , 2فضررال عررن الحرراق المجل ر

بأحررد الفقهرراء وتررم اختيررار الفقيرره عبررد القررادر بررن

قاس ررم ال رردكالي المراكش رري فقهي ررا للمجلر ر  ,كم ررا ت ررم الح رراق المجلر ر

بقض رراة اثن ررين )ع رردل ,

وترجمان واحد أو اثنين حسرل حاجرة المجلر

إِلرى ذلرك وقرد كران الغررض مرن تأسري

الالئح ررة ,فق ررد ركر رزت عل ررى توقيت ررات المجلر ر

والعط ررل وتحدي ررد الروات ررل الخاصررة بأعض رراء

المجل ر
المجل
)4

.

هرذا

للنظررر فرري القضررايا الترري يعرض ررها الن روال الجانررل ) , 3أم را البنررود الخررر م ررن

ونقش الكتل الصادرة من دار النيابة لألجانل باسم نيابرة الحضررة الشرريفة بطنجرة
الج ر رراءات ِ
ومر ررن ِ
الصر ررالحية التر رري تحسر ررل للسر ررلطان عبر ررد العزير ررز فر رري إِصر ررالح

المنظومررة السياسررية و ِ
الداري رة ,هررو إِقدامرره فرري  20كررانون اسول  /ديسررمبر 1904م علررى

المغرل والبلدان الطامعة فيه عبد العزيز التمسماني خلوق ,دار النيابة السعيدة بطنجة جوانل من نشاطها

السياسي ,مجلة دار النيابة ,العدد ) ,1المغرل , 1984 ,ص . 24 – 21

) 1المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 43
) 2محمد بن العربي الطري

 :فقية تطواني قضى حياته في خدمة المخزن في عهد السالطين محمد بن

عبد الرحمن والحسن الأول وعبد العزيز ,وكان أول منصل أسند الية كأمين مرتين عام 1867م ,وفي

عام 1875م عين أمينا للمستفاد في الدار البيضاء وبعدها أستقال ثم أعيد تعينه بنف

المنصل سنة

1877م وفي عام 1884م عين خليفة للنائل السلطاني للش ون الخارجية محمد بركاش بطنجة ,فضال
عن دار النيابة ,وفي عهد السلطان عبد العزيز مثل المغرل في م تمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م,

وتوفي في طنجة في  16ايلول  /سبتمبر عام 1908م  .محمد داوود ,مختصر تاريخ تطوان ,ط,1

المطبعة المهدية) ,تطوان , 1955 ,ص  328 – 327؛ الجمعية المغربية ,المصدر السابق ,ج,17

ص . 5737 – 5736

) 3رسالة من السلطان عبد العزيز إِلى محمد الطري
المكتبة العامة بتطوان محفظة  20رقم الوثيقة . 35

) 4المنوني ,المصدر السابق ,ج  ,2ص . 47
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العدد ()89
تأسرري

مجل ر

حزيران (2022/6/16م) 1443/هـ

اسعيرران ,وذلررك ِلش رراك أعيرران الشررعل فرري مناقشررة مشرررو ِ
الصررالحات

الفرنسية ) , 1الذي فرض على السلطان عبد العزيز ,أثرر حاجرة الربالد إِلرى قرروض جديردة
واضررط ارره إِلررى قبررول اسقترراض مررن الم سسررات الماليررة الفرنسررية ) , 2إذ أدرك السررلطان مررا

تمثلر ر ه فرنس ررا م ررن خط ررر عل ررى س ررلطته واس ررتغالل ب ررالده جر رراء ه ررذه المش رراريع ) , 3وقررد ن ررال
تأسرري

هررذا المجلر

موافقررة وتأييررد معظررم المرردن والقبائررل المغربيررة وأعيانهررا ) , 4كمررا عدترره

النخبة المثقفة ورجاست ِ
الصالح نواة للتطور الدستوري في المغرل
 -2إ
الصححات المالية .

)5

.

لر ررم تقتصر ررر إِصر ررالح ات السر ررلطان عبر ررد العزير ررز وحكومر ررة المخر ررزن المغربير ررة علر ررى

الداري فحس ررل ,فق ررد احت ررل ِ
الص ررالح السياس رري و ِ
ِ
الص ررالح الم ررالي مكان ررة اس ررتثنائية ف رري
الصر ررالحات ,وم ررن الجر رردير بال ررذكر ,أن عملير ررة ِ
برن ررامج ِ
الص ررالح المر ررالي الت رري اطلقهرررا
السررلطان عبررد العزيررز كانررت عمليررة مصرريرية لمعالجررة مسررألة الضررائل المتعررددة المفروضررة
على الشعل وتقاع

كثيرون من دفعهرا ,وس سريما الجانرل والمحميرين والمخرالطين وكبرار

التجررار والم رزارعين وكررذلك بس رربل انهيررار العملررة المغربيررة ,فض ررال عررن معالجررة الوض ررا
) 1بعد الشرو ببرنامج اسصالحات على المستو السياسي واسقتصادي واسجتماعي احتاج المخزن إِلى
اسقتراض من الخارج سسيما والدول اسوربية ,وبعد ان تمكن من الحصول على القروض سرعان ما

تبخرت واصبح من المستعجل الحصول على قروض مالية جديدة ولم يكن امامه سو فرنسا بعد ان

تخلت بريطانيا عنه عام 1904مِ ,إس ان فرنسا فرضت مشرو اسصالحات مقابل تلك القروض  .وكانت
قاسية على المغرل ,ولم يستطيع السلطان قبولها فلجأ إِلى تأسي

مجل

اسعيان للبت في قبولها او

رفضها  .عالل الخديمي ,المغرل في مواجهة التحديات الخارجية  ,1947 – 1851افريقيا الشرق,

)المغرل , 2006 ,ص . 29 – 28

) 2عبد العزيز التمسماني خلوق ,حفريات في تاريخ المغرل المعاصر ,منشورات سليكي اخوان,
)المغرل , 1996 ,ص . 97

) 3المصدر نفسه ,ص . 97
) 4عالل الخديمي ,مجل

اسعيان ومشرو اسصالحات الفرنسية في المغرل سنة  ,1905ضمن

سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ,7منشورات كلية اآلدال والعلوم اسنسانية) ,الرباط , 1983 ,ص . 272

) 5عالل الفاسي ,الحركات اسستقاللية في المغرل العربي ,ط ,6مطبعة النجاح الجديدة) ,الدار
البيضاء , 2003 ,ص . 106
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اسقتص ررادية المت رردهورة ) , 1الت رري ك رران يع رراني منه ررا المغ رررل ف رري ش ررتى الجوان ررل

)2

 .فف رري

الجانررل الز ارعرري فقررد شررهد تراجعررا كبي ر ار منررذ تررولي السررلطان عبررد العزيررز العرررش المغربرري,

وسسرريما محصررولي القط ررن وقصررل الس رركر الررذي عم ررد والررده الس ررلطان الحسررن الول علررى
تنميته وزيادة المساحات المزروعة من هذين المحصولين إِلرى جانرل القمرح والشرعير بحيرث

شملت مزروعات القطن في مناطق الحوز ,وتمكن المغرل ازاء ذلك مرن تصرديره وبأسرعار
منافسررة لسررعار الرردول الُوربيررة ) , 3إِس أأن هررذا المحصررول والمحاصرريل الُخررر تعرضررت

إِل ررى اس ررتغالل الحرك ررات القبلي ررة والضر ررائل العالي ررة ف رري عه ررد الس ررلطان عب ررد العزي ررز تح ررت
وصاية باحماد مما شكل تراجعا في انتاجه بنسبة  ,% 55أضرب إِلرى ذلرك موجرات الحرر
والجفراب واسوبئرة الترري ضرربت المغرررل فري تلررك الفتررة ) , 4أمرا الصرناعة ,فقررد شرهدت هرري

الخررر انحطاطررا ,إذ لررم يررتم انشرراء اي مصررانع )فابريكررة حديثررة فرري عهررد السررلطان عبررد
العزيررز  ,ومررا كرران موجررود مررن مصررانع للسرركر والقطررن ومطرراحن بخاريررة ومصررانع للبررارود

فهي تعود إِلى عهد السلطان الحسرن الول ) , 5س برل ان معظرم هرذه المصرانع توقفرت عرن
) 1جاءت فكرة اسصالح المالي بعد رجو سف ارئه من اوروبا إذ يقول بو عشرين بعد عودة السفراء من

بريطانيا والمانيا وفرنسا تغيرت طريقة الجباية ,اما المشرفي فيذكر اتفق المنبهي على انشاء الترتيل بأشارة

من بريطانيا ,اما غريط فيذكر ان عبد الكريم بن سليمان هو الذي اشار بجباية الترتيل بعد عودة سفارته

من فرنسا ,إِس ان الرأي الصائل هو ان اسصالح المالي جاء من بريطانيا لن فرنسا عارضت تطبيق
الترتيل في المغرل لمدة سنتين  .المشرفي ,المصدر السابق ,ج ,2ص  260؛ بو عشرين ,المصدر

السابق ,ص  67؛ غريط ,المصدر السابق ,ص . 95 – 94

) 2الذويل ,المصدر السابق ,ص . 61

) 3أنتصار جاسم سعد يوسب ,السلطان الحسن الأول ودوره السياسي في المغرل اسقصى – 1877

 ,1894رسالة ماجستير )غير منشورة  ,كلية التربية ابن رشد) ,جامعة بغداد2004 ,م  ,ص . 69

) 4روبير شنيرل ,تاريخ الحضارات العام في القرن التاسع عشر ,ط ,2مج ,6ترجمة :يوسب اسعد

داغر ,فريد م .داغر ,منشو ارت عويدات) ,بيروت , 1987 ,ص  436؛ محمد اسمين البزاز ,تاريخ
اسوبئة والمجاعات بالمغرل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ,مطبعة النجاح الجديدة) ,الدار

البيضاء , 1992 ,ص . 342 – 341

) 5تأسست العديد من المصانع في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن منها مصنع السكر في مدينة
مراكش ,الذي جلل له موظفين من أوروبا إذ بدأوا بعصر السكر وتصفيته في  18تشرين الأول  /اكتوبر
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فعلررى سرربيل المثررال ,كرران هنرراك خمسررة مصررانع للبررارود فرري

عررام 1895م ,توقفررت عررن العمررل وتقلصررت إِلررى مصررنع واحررد فرري نهايررة عهررد

السررلطان عبررد العزيررز ,ويعررود السرربل فرري ذلررك إِلررى أن العرراملين فرري تلررك الصررناعة كررانوا
يتقاضررون مبررال بسرريطة بسرربل الأزمررات الماليررة قياسررا بسرراعات العمررل مم را أثررر علررى أداء
عمله ررم ) , 2فض ررال ع ررن اس ررتيراد العت رراد الحرب رري الُورب رري الت رري دأب ررت ال رردول الُوربي ررة عل ررى

إغر رراق المغ رررل بر ره بحج ررة ِ
الص ررالحات العس رركرية م ررن جه ررة ومواجه ررة القبائ ررل والث ررورات
المتمردة من جهة اخر  ,وكذلك حتى يلجأ إِلى اسقتراض المالي وبفوائرد عاليرة

)3

وينطبرق

الح ررال ذات رره عل ررى الصر ررناعات اليدوي ررة الت رري ك رران المغر رررل يش ررتهر به ررا كص ررناعة الجلرررود
والصرروب والطرررق علررى المعررادن وصررناعة خيرروط الررذهل للمنسرروجات ,فقررد شررهدت ركررودا

كبير بفضل الضرائل الكبيرة المفروضة على تلرك الصرناعات ومنافسرة المنتوجرات الُوربيرة
ا
له ررا وص ررارت بالك رراد تق رراوم بص ررعوبة الحف رراظ عل ررى موروثه ررا الت رراريخي

)4

 .وفيم ررا يخ ررص

1862م ,وعندما تولى السلطان الحسن الأول الحكم قام بتطوير هذا المعمل بحيث اصبح يسد حاجة
المغرل من السكر إِلى اواخر القرن التاسع عشر ,أما معمل القطن فقد تأس

أيضا في مدينة مراكش

على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن عام 1862م ,إِس أنه اهمل لفترة من الزمن إِلى أن جاء

السلطان الحسن الأول إِلى الحكم إذ قام بتطويره وادخال اآلست الحديثة عليه وقام بتعيين مشرفين على
أدارته ,كما نصل طاحونه بخارية بنف

المدينة لطحن الحبول للسكان  .المنوني ,المصدر السابق ,ج,1

ص  78 – 76؛ يوسب ,المصدر السابق ,ص . 72 – 71

) 1روجي لوطورنو ,فا

قبل الحماية ,ج ,1ترجمة :محمد حجي ,محمد اسخضر ,دار الغرل

اسسالمي) ,بيروت , 1992 ,ص . 511

) 2أحمد التوفيق ,المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر )اينولتان  , 1912 – 1850ط ,3منشورات
كلية اآلدال والعلوم اسنسانية بالرباط) ,الرباط , 2011 ,ص  254؛ لوطورنو ,المصدر السابق ,ص

. 511

) 3فار  ,المسألة المغربية  ...ص . 146 – 135

) 4نتيجة انحطاط الصناعات اليدوية والتي كان اليهود يمارسونها اضطر كثير منهم إِلى الهجرة إِلى
خارج المغرل تحيدا الدول اسوربية  .للتفاصيل  .سهيلة شندي البدري ,يهود المغرل اسقصى ودورهم
السياسي واسقتصادي  ,1956 – 1912رسالة ماجستير )غير منشورة  ,كلية اآلدال ) ,جامعة بغداد,

 , 1998ص . 58 – 55
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التجارة فقد عانت هي الخر من الركود نتيجة لتخلرب وسرائل النقرل والمروان واسحتكرارات
وقلررة النقررد وحاجررة التجررار إليرره مررع انخفرراض قيمررة العملررة المغربيررة ال ر

)1

 .فضررال عررن

انعرردام الأمررن للطرررق التجاريررة الناتجررة عررن الثررورات وحركررات القبائررل المتمررردة والض ررائل
العالية التي كانت ت ثر على زيرادة الفرارق فري تكراليب النقرل البحرري ونقرل القوافرل للبضرائع

) , 2ناهي ررك ع ررن انخف رراض الص ررادرات المغربي ررة م ررن الجل ررود واسصر رواب والص ررم والقم ررح
والش ررعير الت رري كان ررت ت رروافر إِ مكاني ررات مالي ررة كبير ررة ف رري الميزاني ررة الت رري كان ررت تخصص ررها

الحكوم ررات الس ررابقة لمش ررتريات اسس ررلحة وتك رراليب البعث ررات ) , 3فض ررال ع ررن تحك ررم التج ررار

اسجان ررل بمي رردان التج ررارة المغربي ررة ) , 4وعلي رره ك رران ِ
الص ررالح الم ررالي ض ررروري للنه رروض
بالواقع اسقتصادي المتردي للبالد .

بردأ السررلطان عبرد العزيررز ِ
الصررالح المرالي وتنظرريم الجبايرات بِإصرردار ظهير)مرسرروم

فر رري  24ايلر ررول  /سر رربتمبر عر ررام  1901م ,أمر ررر فير رره بأتبر ررا طريقر ررة جدير رردة وموحر رردة فر رري

استحصررال الض ررائل وضرربط الأم روال باسررم ض رريبة الترتيررل ) , 5وقررد جرراء فرري إق ررار هررذه
) 1قيمة ال

تساوي 29‚16غ من الفضة ,إِس انها انخفضت إِلى 25غ في عهد السلطان عبد العزيز .

إبراهيم حركات ,المغرل عبر التاريخ ,ط ,2ج ,3دار الرشاد الحديثة) ,الدار البيضاء , 1994 ,ص

. 429

كبير بين المغرل وجنول الصحراء وس سيما تمبكتو منذ النصب الثاني من
ا
) 2شهدت التجارة تراجعا
القرن التاسع عشر لسبال عده منها انعدام اسمن في الطرق التجارية بسبل ضعب الحكومة المغربية
وعدم قدرتها على مواجهة تمردات القبائل هناك ,زيادة الفارق بين تكاليب النقل البحري ونقل القوافل عبر

الطرق البرية جاءت نتيجة استيالء فرنسا على الصحراء  .عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 238

) 3عمر افا ,التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات والتحوست  ,1912 – 1830ط ,1دار
اسمان) ,الرباط , 2006 ,ص  308 – 307؛ حركات ,المصدر السابق ,ج ,3ص . 508 – 506

) 4محمد كنبيل ,المحميون ,ط ,1منشورات كلية اآلدال والعلوم اسنسانية) ,الرباط , 2011 ,ص 321
– . 323

) 5ظهرت فكرة اقرار ضريبة الترتيل في عهد السلطان الحسن الأول اذ خرجت من رحم م تمر مدريد

عام 1880م ,حيث اراد توحيد الضرائل إِس انها فشلت بعد عدت اشهر بسبل امتنا اسغنياء واسجانل
وزعماء القبائل عن دفعها  .الطيل بياض ,ثغرة الترتيل العزيزي ,مجلة زمان ,العدد ) ,12المغرل,

 , 2014ص . 75 – 74
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الض رريبة حسررل مررا ذك رره السررلطان عبررد العزيررز فرري الظهيررر )المرسرروم " بسووبب مووا لح و

برعيتي م مظالم يتيجة الضورابب المتعوددة وطور جبايتاوا " ) , 1ومرن أجرل إقرارهرا ربرط

هرذه الضرريبة بأصررول الردين بمعنررى انهرا لررم تخررج عرن الشرر مبينررا ذلرك مررن خرالل اآليررات

واسحاديررث النبويررة الشرريفة الترري وردت فرري الظهيررر ) , 2فضررال عررن ذلررك فقررد أكررد السررلطان
عب ررد العزي ررز عل ررى ان اله رردب م ررن ف رررض ه ررذه الضر رريبة ج رراء لتحقي ررق المس رراواة ف رري أداء

الض ررائل بحيررث يتسرراو فيرره المشررروب والش رريب والقرروي والضررعيب والمتررولي كيفمررا كرران

والغنري والفقيرر ومرن كرران فري المغررل مررن الأجانرل ومرن حمررايتهم مرن مسرلمين ويهررود ), 3
بمعنى أن على الجميع دفع هذه الضريبة بدون استثناء واسستغناء عن بقية الضررائل ,بعرد

أن كرران كثيررر مررن الجانررل والمحميررين وزعمرراء القبائررل س يقومررون برردفعها  .أم را بنررود هررذا

الظهير فقد تضمنت :

)4

.

 -1فر رررض ض ر ررائل علر ررى كافر ررة ال ارضر رري المعر رردة للز ارعر ررة واسشر ررجار المثم ر ررة ,والبهر ررائم
والمواشي .

 -2إِلغاء الضرائل التي يفرضها العمال على الرعية

)5

.

 -3تخصيص رواتل للقائمين على جباية الضرائل .

 -4يعاقررل كررل مررن يخفرري شرريئا مررن أأموال ره ولررم يطلررع عليرره المكلف رين ,ثررم ظهررر مررا يخفيرره

بسبل البحث من ورائه فِإنه يعاقل بسلبه جميع ما أخفاه .

 -5منح الُمناء صالحيات منها مراقبرة الروسة والقرادة للحرد مرن ممارسراتهم اسسرتغاللية فري

جمع الضرائل .

) 1المنوني  ,المصدر السابق  ,ج , 2ص . 86

) 2عبد العزيز الدباغ ,المغرل في عهد المولى عبد العزيز ,مجلة دعوة الحق ,العدد ) ,2المغرل,

 , 1977ص . 189 – 188

) 3المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 87 – 86
) 4المصدر نفسه ,ج ,2ص . 65

) 5في صدد الغاء الضرائل التي يفرضها العمال )الوسة ذكر السلطان عبد العزيز العامة بالقول " وأما
العامل فلم يبقى له سبيل على فرض شيء عليكم ,أو قبض شيء منكم ولو قالمة اظافر "  .المصدر

نفسه ,ج ,2ص . 65
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ومررن أجررل تسررهيل جبايررة ض رريبة الترتيررل ,قرررر السررلطان عبررد العزيررز ان تسررتوفى

علرى وجبتررين اي كرل سررته اشرهر برردس مرن سررنة كاملرة حتررى س تثقرل كاهررل العامرة ) , 1كمررا
قرررر ان تطبررق فرري أول المررر علررى مدينررة مرراكش ومررا حولهررا ثررم ينتقررل تطبيقهررا فرري المرردن

المغربي ررة الُخ ررر

)2

 .وق ررد ع ررين الس ررلطان ف رري ك ررل قبيل ررة م ررن القبائ ررل أم ررين م ررن المن رراء

وكاتبين عدليين ليسجال في دفاتر ما يمتلكه كل شخص من الذين يقع عليهم الترتيل ,كمرا
كانت أجور المناء والعردليين يوميرا ,إذ يصرل أجرر المرين سرتة ريراست فري حرين يتقاضرى
الكات ررل الير ررومي ث ررالث رير رراست ) . 3وم ررن الجر رردير بال ررذكر ,أن العامر ررة استحس ررنت ضر رريبة

الترتيررل لأن هررذه الض رريبة خلصررتهم مررن تعرردد الرسرروم والض ررائل الترري كرران الرروسة والق رواد
يتعسررفون ف رري فرضررها عل ررى القبائررل ) , 4ف رري حررين عارض ررها الجانررل والمحميررون وبعررض
المستفيدين من المغاربة ) الوسة والقادة والشرراب وبعرض علمراء الردين لخضراعهم لبنرود

الظهيررر ) , 5إِس أأن الحكومررة المغربيررة )المخررزن دخلررت فرري مفاوضررات مررع الرردول الُوربيررة
وسسيما الموقعة على مقررات م تمر مدريد ) , 6للموافقرة عليهرا وانجاحهرا ,وعلرى الررغم مرن

) 1المشرفي ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 262

(69) Burke 111 Prcludc to protcctoratc in moroccoo pre - colonial protest and
resistance 1860 – 1912 ‚ University of Chicago press ‚ (Chicago ‚ 1976) ‚ p 53

) 3طبقت ضريبة الترتيل بعد مدينة مراكش في مدينة فا

.

بعد انتقال السلطان اليها عام 1902م ,كما

طبقت في مدينة الرباط والشاوية وغيرها من المدن المغربية  .المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 94

) 4محمد القبلي ,تاريخ المغرل تحيين وتركيل ,ط ,1منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرل,
)الرباط , 2011 ,ص . 502

) 5علي بنطالل ,المخزن والقبائل الضغط الجبائي وتداعياته  ,1912 – 1894ط ,1المعهد الملكي
للثقافة اسمازيغية) ,الرباط , 2013 ,ص . 232

) 6م تمر مدريد  :وهو الم تمر الذي عقد في مدريد في  16ايار  /مايو 1880م ,حيث افتتح في 19
من الشهر نفسه بمشاركة بريطانيا ,فرنسا ,المانيا ,إسبانيا ,النمسا ,إيطاليا ,هولندا ,الوسيات المتحدة,

بلجيكا ,البرتغال ,السويد ,النرويج ,المغرل ,حاول فيه السلطان الحسن الأول التخلص من مسألة الحماية

القنصلية اذ تضمن هذا الم تمر  18بندا قانونيا ,أهم هذه البنود هو البند  13الذي اقر على اخذ
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موافقة الدول إِس أأن فرنسا رفضت اسعتراب بضريبة الترتيل حرين إقرارهرا ولرم توافرق عليهرا

إِس فرري عررام 1903م

)1

 .ويبرردو ان أص ررار فرنسررا علررى عرردم اسعت رراب بالترتيررل إِس بعررد

مرررور سررنتين علررى إقرارهررا جرراء ِلح رراج السررلطان والحكومررة المغربيررة وأسررقاطها فرري أزمررات
ماليررة ومررن ثررم اللجرروء إِلررى اسقترراض ,وكررذلك اسررتغالل الصررعوبات الماليررة مررن أجررل تشررديد

قبضتها على المغرل .

لررم تقتصررر إِصررالحات السررلطان الماليررة علررى إِصرردار ض رريبة الترتيررل فحسررل ,ففرري

العر ررام ذاتر رره أصر رردر ظهي ر ر ار خر ررر )مرسر رروم ِلصر ررالح وتنظر رريم الجباير ررة الكمركير ررة بر ررالموان

)الم ارسرري  ,وقررد صرري السررلطان هررذا التنظرريم فرري سئحررة مطولررة مكونررة مررن أربعررة وثالثررين

فصر ررال ,اعتن ر ر ت بتنظر رريم جباير ررة الرسر رروم علر ررى الصر ررادرات وال ر رواردات التر رري تحملهر ررا السر ررفن
والمراكل ,فضال عن تفتيشها للتأكد من عدم اشتمالها على سلع محظورة ومهربرة كالسرالح
والفيررون ,فضررال عررن السررلع الترري ترردخل فرري صررناعة السررالح ,وجرررد المخررازن فرري الم روان

وطريقة تسليم البضائع إِلى أصرحابها وتقيريم ضرريبتها فري دفراتر خاصرة تفاديرا مرن التردلي

في السلع المصردرة والمسرتوردة ,كمرا أقرر الظهيرر اختصاصرات مروظفي المروان )الم ارسري
ومرتباتهم مع ذكر أصرناب الردفاتر التري يسرتخدمها المنراء وشررح طريقرة التسرجيل فري كرل

منهرا واعتمرراد الشررهر العربرري فرري تسلسرل الحسررابات اليوميررة ) , 2ولمواجهررة تنرراقص مررداخيل
المراسي أمر السلطان عبد العزيرز المنراء برأن يقومروا باسرتخالص ضرريبة المرجران أأيضرا

من الصيادين ومراكبهم ,بعد أن كانت غير ملزمة لهم

)3

.

الضريبة من اسجانل والمحميين ,وانتهت اعمال الم تمر في  8تموز  /يونيو 1880م  .للمزيد من

التفاصيل ينظر  :حركات ,المصدر السابق ,ج  ,3ص . 280 – 275

) 1الطيل بياض ,المخزن والضريبة واسستعمار ضريبة الترتيل  ,1915 – 1880افريقيا الشرق,
)الدار البيضاء , 2011 ,ص . 275

) 2المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 67 – 65
) 3المصدر نفسه ,ج ,2ص . 67
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أما فيما يخص ِ
الصالح النقدي المنهار فمنذ عهد السلطان الحسرن الول ) , 1ومردة

وصرراية باحمرراد ) , 2بسرربل الترردخالت الُوربيررة الترري أخلررت بررالتوازن الهررش بررين المررداخيل

والمصاريب ,وكذلك اقتران ذلك التدخل بنمو المبادست البحريرة وتخلري المخرزن عرن جبايرة
مسررتحقات الجانررل والمحميررين لصررالح ميزانيررة الدولررة المغربيررة ,فضررال عررن التمررردات الترري
واجههررا المخررزن فرري عهرردي السررلطانيين الحسررن الول وعبررد العزيررز والزمررات اسقتصررادية

نتيجة الجفاب والتصرحر الرذي ضررل المواسرم الزراعيرة برين عرامين , 3) 1898 – 1895
وعملي ررات تهري ررل العمل ررة المغربي ررة وس ررحبها م ررن المض رراربين واله رردر الم ررالي ) , 4فق ررد عم ررد

السررلطان فرري عررام  1903إِلررى إِصرردار عملررة فضررية سرركت فرري مصررانع بررلين أطلررق عليهررا
ال

العزيزي وبمقدار 25غ بدس مرن  ,29‚16كمرا سرك معهرا نصرب

وربرع

عزيرزي

غيررر إن سرررعان مررا ت ارجررع عررن هررذا الرروزن بعررد ان أبلغرره أمنرراء الم روان )الم ارسرري بوجررود

تعكري

)خلرل فري تلرك العملرة برين المضراربين لأن وزنهرا انقرص مرن التري قبلهرا ) , 5ومرن

الجدير بالذكر أن باحماد أقدم في عام 1897م على سك عملرة فضرية باسرم السرلطان عبرد
العزير ررز لمواجهر ررة الزمر ررة المالير ررة بل ر ر وزنهر ررا  29‚16غ لكنهر ررا اختفر ررت مر ررن السر رروق بفعر ررل

المض رراربين وتهريبه ررا إِل ررى الخ ررارج ) , 6مم ررا أد إِل ررى اس ررتمرار اسنهي ررار بالعمل ررة المغربي ررة
) 1قام السلطان الحسن الأول بسك عملة جديدة بعد أخفاق محاوست اسصالح النقدي عام 1876م,
مظهر مشابه للعملة الوربية ,وسسيما الفرنسية
ا
فضرل نقودا جديدة من الفضة عام 1881م اذ اعطاها

والتي عرفت فيما بعد بالعملة الحسنية ,وكان الدورو الحسني يزن  16‚29غ عوضا عن  25غ ,لكن

السكان عاملو هذه العملة من دون قيمتها الحقيقية لسبال تقديرية ,إِس انه فيما بعد أصبحت قيمتها مهمة

بسل قلة الكمية المضروبة من هذه العملة سسيما في بيع الحبول والجلود . ,حركات ,المصدر السابق ,

ج ,3ص . 439

) 2المصدر نفسه ,ج ,3ص . 439

) 3بيير كيلين ,اسقتراضات المغربية  ,1904 – 1902ط ,1تعريل  :المصطفى البرنوسي ,مراجعة :
إبراهيم بو طالل ,مطبعة النجاح الجديدة) ,الدار البيضاء , 2007 ,ص . 16

) 4البدري ,المصدر السابق ,ص . 49
) 5أفا ,المصدر السابق ,ص . 244

) 6حركات ,المصدر السابق ,ج ,3ص . 439
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وأزداد بشرركل أكب ررر ف رري عه ررد ت ررولي الس ررلطان عب ررد العزي ررز بع ررد مس ررك زم ررام شر ر ون الحكررم,
ويرجح بيير كيلين  Pierre Guillenفي كتابه )اسفت ارضرات المغربيرة الصرعوبات النقديرة
ف رري عه ررد الس ررلطان عب ررد العزي ررز بأن رره عل ررى ال رررغم م ررن مح رراوست إِص ررالحه للنق ررد ومواجه ررة

الزمرات اسقتصرادية إِس أأن المغرررل كران يعتمرد معيررار نقرد مررتبط بالفضررة فري حرين أغلررل

الرردول الُوربيررة كانررت تعتمررد معيررار الررذهل وقررد عرفررت الفضررة أأيضررا انهيررا ار شررديدا مقابررل
الذهل منذ عام 1880م ,فضال عن تهريبها

)1

 .كما أوعز سبل اسنهيار النقردي بالعملرة

المغربية أضرافة إِلرى المشراكل اسقتصرادية والتردخالت الُوربيرة ان العملرة المغربيرة ارتبطرت

ارتباط ررا وثيق ررا بال رردورو الس ررباني ) , 2ال ررذي م ررا فتئ ررت قيمت رره باسنهي ررار مقارن ررة م ررع بررراقي
العمالت الجنبية بسبل الوضا السياسية والمالية المتأزمة التي تعرضت لهرا إسربانيا فري

تلك الحقبة

)3

.

ثايياً  :إ
الصححات العسكرية .
ُي أعد إِصالح الم سسة العسكرية) الجيش المغربري وتشركيالته علرى عهرد السرلطان

عبد العزيز كأحد أهم أوجه ِ
الصالحات التي شهدها المغرل في نهاية القرن التاسرع عشرر
ومطل ررع الق رررن العشر ررين ,وذل ررك نتيج ررة للتح ررديات الت رري واجهه ررا المغ رررل عل ررى الص ررعيدين

الداخلي والخارجي ,فضال عن البقاء على سياسة السرلطان الحسرن الأول فري هرذا المجرال
 .فعلررى الرررغم مررن ترردهور الوضررا اسقتصررادية والماليررة الترري مررر بهررا المغرررل فرري تلررك

الحقبة  ,فقد كان إِصالح الم سسة العسكرية ضروريا قياسا بالنسربة ل ِ صرالحات الخرر ,

) 1كيلين ,المصدر السابق ,ص . 18 – 17

) 2الدورو السباني  :عملة إسبانية تعني الصلل في أشارة إِلى العملة الصلبة للقطع الفضية المسكوكة

تعود إِلى عام 1497م ,وقد تم تداول الدورو duroفي عموم المغرل إِلى جانل بقية العمالت كالعثمانية

 .دورو ,مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية )النترنيت  ,بتاريخ  7تشرين الثاني  /نوفمبر

 ,2015متوفر على الرابط pamus-tunsi.blogspot.com.
) 3كيلين ,المصدر السابق ,ص . 19 – 18
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كمر ررا ذكر ررر باحمر رراد )لديمومر ررة اسسر ررتمرار بر ررالحكم ) , 1ومر ررن الجر رردير بالر ررذكر ,أن إِصر ررالح
الم سسررة العسرركرية المغربيررة برردأ منررذ النصررب الثرراني مررن القرررن التاسررع عشررر أثررر اله رزائم

العسكرية التي مني بها الجيش المغربي فري معركتري أيسرلي 1844م ) , 2وتطروان 1860م

) , 3إِذ اتجه السالطين المغاربرة نحرو تطروير الجريش واسهتمرام بره واعرادة تنظيمره وتسرليحه
وفق المنظور الحديث

)4

.

بدأ السلطان عبد العزيز اسهتمام بِإصرالح الم سسرة العسركرية قبرل شرروعه بحزمرة

ِ
الصرالحات العامررة الترري أعلنهرا مطلررع القرررن العشررين وذلررك بتوجيرره مرن باحمرراد ,إذ سررعى
إِلررى تطرروير الجرريش الجديررد ) , 5الررذي أسسرره السررلطان الحسررن الأول ) , 1وذلررك مررن خررالل
) 1أهتم باحماد بالصالحات العسكرية كإصالح تقليدي ولم يكن يهتم بالصالحات الخر لنه كان

يظن أن الصالح العسكري أمر ضروري لباقي الصالحات  .زين العابدين العلوي ,المغرل من عهد
الحسن الأول إِلى عهد الحسن الثاني ,ج ,1المطبعة والوراقة الوطنية) ,الرباط , 2008 ,ص . 226

) 2معركة أيسلي  :هي المعركة التي حدثت بين فرنسا والمغرل في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام

عام 1844م وسميت بهذا اسسم نسبة إِلى وادي أيسلي الذي يقع على بعد  3كم شمال وجدة ,انتهت
بهزيمة الجيش المغربي  .أبو العبا

أحمد بن خالد الناصري ,اسستقصا لخبار دول المغرل اسقصى,

ج ,9تحقيق :جعفر الناصري ,محمد الناصري ,دار الكتال) ,الدار البيضاء , 1997 ,ص . 53 – 49

) 3معركة تطوان  :هي المعركة التي حدث بين إسبانيا والمغرل عام 1860م في عهد السلطان محمد
بن عبد الرحمن ,انتهت بهزيمة الجيش المغربي واحتالل إسبانيا لتطوان لشهر عدة ,ثم انسحابها بعد
تدخل بريطانيا مقابل وفرض غرامات كبيرة على المغرل  .عبد العزيز بن عبدال ,تاريخ المغرل العصر

الحديث والفترة المعاصرة ,ج  ,2مكتبة السالم) ,الدار البيضاء ,د .ت  ,ص . 62 – 61

) 4دأل السلطان عبد الرحمن بن هشام وابنه السلطان محمد والسلطان الحسن الأول على اسهتمام

بالجيش بعد الخسائر التي مني بيها الجيش المغربي في معركتي أيسلي وتطوان بعدما شاهدوا الفوارق بين

الجيش المغربي والجيش الفرنسي والسباني من حيث العدة والعدد ,أذ بدأوا بإرسال البعثات الطالبية

للمساهمة بتطوير الجيش النظامي وتزويده بالسلحة الحديثة بالضافة إِلى اسهتمام بالقوة البحرية من

خالل تحصين وتسليح المراسي .مصطفى الشابي ,الجيش المغربي في القرن التاسع عشر – 1830

 ,1912ط ,1المطبعة والوراقة الوطنية) ,الرباط , 2008 ,ج ,2ص . 286 – 273

) 5كان الجيش المغربي يتألب من أربعة فرق وهي الشراقة ,الشراردة ,الودايا ,عبيد البخاري ,ثم نظم
السلطان الحسن الأول جيش نظامي أطلق عليه الجيش الجديد وزوده بالمدربين والسلحة وكان يستقطل
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رفده بأنوا السلحة المتطورة سواء المنتجة في المصانع المقامة في المغررل أو المسرتوردة
من أوروبرا ضرمن اتفاقيرات ترم عقردها  ,ففري  24حزيرران  /يوليرو 1895م عقردت الحكومرة
المغربي ررة اتفاقي ررة م ررع إيطالي ررا عل ررى أرس ررال بعث ررة إيطالي ررة ,وتزوي رردها بمع رردات رف ررع أنت رراج

الفابريكر ررة )المصر ررنع واستفر رراق علر ررى إِنتر رراج مئر ررة بندقير ررة وخمسر ررة وأربعر ررين ألر ررب خرطوشر ررة
)طلقررة  ,تسررلم فرري نهايررة كررل شررهر ,عرردا شررهر رمضرران الررذي تعطررل فيرره المصررانع وكررذلك

العير رراد الدينير ررة ) , 2وفر رري  16شر ررباط  /فب ارير ررر 1896م تر ررم رفر ررع القر رردرة النتاجير ررة للبعثر ررة
اليطاليررة وسسرريما بعررد توقفهررا عررن العمررل لعرردة أشررهر بسرربل الزمررات الماليررة الترري واجهررت
المغرررل ليصررل النترراج فرري الشررهر الواحررد مئررة وخمسررون بندقيررة وثالثررون الررب خرطوشررة
)طلقر ررة كتعر ررويض عر ررن فت ر ررة التوقر ررب عر ررن صر ررنع البنر ررادق والخ ر رراطيش ) , 3وخرررالل العر ررام

1898م وص ررلت الق رردرة النتاجي ررة للمص ررنع نح ررو ثالث ررة اسب واربعمائ ررة بندقي ررة وتس ررعمائة
وثمانية وخمسون الب خرطوشة ,اي بمعدل مئة وثالثة عشر بندقيرة وثالثرة وعشررون الرب
وتسعمائة وثالثة وثالثون خرطوشة في الشرهر الواحرد

)4

 .ومرن خرالل هرذه اسرقرام يتضرح

ان معدل النتراج قرارل الحرد المنصروص عليره منرذ بردأ النتراج عرام 1895م  .فضرال عرن
ذلررك ونتيجررة للضررغط الوربرري علررى المغرررل سررلك السررلطان عبررد العزيررز بتوجيرره مررن والدترره

والوصي باحماد على أتبرا سياسرة والرده فري اسرتغالل تنراف

القروة الُوربيرة ,سسريما فرنسرا

لصررالح المغرررل وِاصررالح م سسررته العسرركرية ,ففرري نهايررة عررام 1899م عمررد السررلطان عبررد
العزي ررز عل ررى طل ررل العت رراد العس رركري م ررن بريطاني ررا والماني ررا وبلجيك ررا والنمس ررا وروماني ررا م ررع

عناصره من بعض المدن كمدينة فا

التي الزمها بخمسمائة فرد ,والزم الرباط وسال بستمائة فرد ,والزم

أهل الثغور بمائتين فرد  .رابحة محمد خضير ,سياسة الحسن الأول الداخلية ) 1894-1873اسدارية

والعسكرية ,مجلة جامعة تكريت للعلوم اسنسانية ,العدد  ,2المجلد ) ,17جامعة تكريت , 2010 ,ص

. 221

) 1يوسب ,المصدر السابق ,ص . 55 – 54

) 2للتفاصيل عن بنود استفاقية ينظر  :عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 285

) 3بهيجة سيمو ,اسصالحات العسكرية بالمغرل  ,1912 – 1844ترجمة  :بهيجة سيمو ,المطبعة
الملكية) ,الرباط , 2000 ,ص . 296 – 295

) 4عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 287 – 286
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البق رراء عل ررى طلب ررات السر رلحة م ررن فرنس ررا تفادي ررا للمواجه ررة المباشر ررة معه ررا ) , 1وقررد كان ررت

الحاجررة إِلررى هررذه السررلحة نتيجررة التمررردات الترري انرردلعت بحجررة رفررض حكررم السررلطان عبررد
العزيز واغتصابه للسلطة من أخيه أمحمد بن الحسرن

)2

 .كرذلك وصرلت ِ
الصرالحات فري

نهاي ررة الق رررن التاس ررع عش ررر إِل ررى اسهتم ررام ب ررالقوة البحري ررة وبن رراء البر رراج ) , 3عل ررى المر روان

والثغور ,ففي عام 1899م وصلت إِلى المغرل الباخرة التي أمر بصنعها السرلطان الحسرن

الأول في إيطاليا أواخر حكمه ,وقد أطلق عليها السلطان عبد العزيرز أسرم )بشرير اسسرالم

وكان ررت تحت رروي عل ررى أثن رري عش ررر م رردفعا ف ررزود الس ررلطان الب رراخرة ب ررأثني عش ررر م ررن الخب ررراء
يعملرون علررى هررذه المرردافع وأربعررين بحررا ار أسرتقدمهم مررن مرردن الربرراط وسررال وطنجررة وتطروان

) , 4كمررا أمررن عليهررا أحررد المنرراء ويرردعى عبررد الك رريم زيوزيررو التطرواني إِلررى جانررل قبطانهررا
اللمرراني متنررى  ,Matnaوقررد أمررر السررلطان عبررد العزيررز أن تسررتخدم هررذه البرراخرة فرري خررط

المواصالت بين المغرل والدول الخر ) , 5ويذكر المنوني " أ

وذ البواخرة سوافر علو

متياا أعضا ،لجية الحدود المغربية الجاابريوة إلو الجاابور عوام 1902م " ) , 6كمرا أمرر
السلطان عبد العزيز ومن أجل تطوير القوة البحرية باحمراد ,باسرتيراد براخرة بريطانيرة أطلرق

عليهررا اسررم )التريكرري  ,وقررد سررافر علررى متنهررا الوفررد المغربرري الررذي قضررى باسررترجا مرسررى

) 1سيمو ,المصدر السابق ,ص . 213

) 2الشابي ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 37

) 3أهتم السالطين المغاربة بتحصين الشواط المغربية ,ومن مظاهر هذا اسهتمام قيام السلطان محمد

بن عبد الرحمن ببناء برج الفنار على ساحل بحر مدينة طنجة ,أذ تم البدأ في بناءه عام 1861م على يد

مهند

فرنسي ,وأستمر البناء حتى أكتمل في عام 1864م ,كما قام السلطان بشراء الة النور لتركيبة في

هذا البرج ,كذلك قام السلطان الحسن الأول بإصالح أبراج طنجة على يد مهند

بالمدافع ,بالضافة إِلى بنائه البرج الكبير او البرج اللماني الذي بناه مهند

إِنكليزي وتزويدها

الماني في الرباط وزوده

بالمدافع أيضا ,إِلى جانل اهتمامه بالثغور المغربية  .المنوني ,المصدر السابق ,ج ,1ص . 75 – 73

) 4المصدر نفسه ,ج ,1ص . 63
) 5المصدر نفسه ,ج ,1ص . 64
) 6المصدر نفسه ,ج ,1ص . 64
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طرفاية من البريطانيين بعد شراءها من السلطان عبد العزيرز ) , 1فضرال عرن شرراء طررادين

لتعزي ررز الس ررطول المغرب رري ) , 2وي ررذكر المن رروني بأنهم ررا قوي رران وم ررن الف رروسذ ,إذ بلر ر ط ررول

الط رراد الأول سرربعين مت ر ار وعرضرره عش ررة أمتررار مررزود بعش ررة مرردافع مررع حمولررة تصررل إِلررى
الررب ومئتررين طررن وقرروة بخاريررة تقرردر بررألفين وخمسررمائة حصرران بخرراري ,أم را الط رراد الثرراني

الررذي أطلررق عليرره اسررم احسرران ,فقررد بل ر طولرره سرربع وثالثررون مت ر ار وهررو أصررغر مررن الط رراد

الأول مع حموله تقدر بألب ومئة وأربعة وستين طنا وقوة بخارية تصل إِلى الرب وأربعمائرة
حصرران بخرراري فضررال عررن ش ررائه عرردد مررن الم اركررل الصررغيرة الترري كانررت تجررول الس رواحل
المغربيررة لحمايررة الم روان ) , 3ومررن ِ
الصررالحات العسرركرية الترري اعتنررى بهررا السررلطان عبررد

العزي ررز ض ررمن مش ررروعه ِ
الص ررالحي وتط رروير ترس ررانته العس رركرية أن ق رررر ف رري ربي ررع ع ررام
1900م التوجر رره إِلر ررى المانير ررا لتزوير ررد الجر رريش المغربر رري بالسر ررلحة المتطر ررورة وكسر ررل رهر رران
صرداقتها ,وقرد عرزز هرذا التوجره بأرسرال بعثرة مغربيرة إِلرى أيسرن iessnتتكرون مرن اربعرة

طرالل أشرررب علررى د ارسررتهم الأمررين أحمررد مدينررة ,وكرران علررى هررذه البعثررة أن تحصررل علررى
بطاريتين وستة مردافع مرن عيرار  7.5ملرم ,ولرم تعرد البعثرة إِلرى المغررل ,إِس بعرد أن اتقنرت
اسررتعمال تلررك المرردافع المتطررورة ,وفرري اثنرراء العررودة كرران علرريهم المرررور بإيطاليررا سسررتقدام

بطرراريتين جبليتررين اهرردتهما حكومررة رومررا للسررلطان عبررد العزيررز ,وتررم نقررل العت راد مررن شررركة

ك رررول  Kruppإِل ررى مين رراء الجدي رردة ف رري بداي ررة تشر ررين الأول  /أكت رروبر ع ررام 1900م ,م ررع
ص ررناديق أخ ررر م ررن ال ررذخيرة ) , 4وق ررد عب ررر الس ررلطان عب ررد العزي ررز ع ررن رض رراه م ررن كف رراءة

اسس ررلحة ممر را جعل ررة يطل ررل المزي ررد م ررن الس ررالح الألم رراني ,وق ررد ش ررجعة عل ررى ذل ررك ال رروزير
اسلماني المفوض في طنجة منتزيقن  ,Mentzighenإذ قدم طلبرا فري نيسران  /أبريرل عرام

1902م ,أسفر عن التوقيع على عقود متعرددة لشرراء اثنرى عشرر مردفعا ليرا مرن عيرار 37
ملم ,واثنتري عشرر الرب قذيفرة واثنتري عشرر رشاشرة ومائرة وعشررين خرطوشرا ,ومائرة بندقيرة

وملير رروني خرطوشر ررا ,احر ررداهما مر ررن نر ررو بنر ررادق مر ررارتيني  Martinyوبنر ررادق شررراص بر رروت
) 1ابن زيدان ,اتحاب اعالم النا

 ,...ج ,1ص . 446

) 2المنوني ,المصدر السابق ,ج ,1ص . 64
) 3المصدر نفسه ,ج ,1ص . 65 - 64

) 4سيمو ,المصدر السابق ,ص . 215 – 214
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 Chassepotالتي تم تسرليمها فري نهايرة صريب عرام 1902م ,وكانرت هرذه اسسرلحة تنقرل

إِلى مخازن خاصة في مدينة فا

)1

.

لم تقتصرر شرحنات السرلحة علرى المانيرا فحسرل فقرد حصرل المغررل وبواسرطة اثنرين

مرن تجرار اسسرلحة البريطانيرة علرى اربعمائرة بندقيرة مرن النرو العرادي واربعمائرة بندقيرة مررن

النو المتطور ,وفي السنة التي تلرت ذلرك تحديرد عرام 1903م حصرل المغررل مرن بلجيكرا
بواسر ر ررطة تر ر رراجر اسسر ر ررلحة بر ر ررو

 Boosعلر ر ررى بنر ر ررادق البر ر ررين  Albiniوبنر ر ررادق ونجسر ر ررتر

 Winchesterعيررار  44ملررم ,شررحنت إِلررى مينرراء طنجررة ,كمررا اسررتفاد المغرررل مررن فرنسررا
بعقد صفقة أسلحة تحتوي على خمسرمائة وسربع عشررة الرب بندقيرة خفيفرة طلبرت مرن شرركة
سرران شررامون  Saint Chammondوقررد نقررل جررزء مررن هررذه البضرراعة علررى مررتن برراخرة

سمرارن  La marneوأفرغرت فري مينراء الجديردة يروم  6أيلرول  /سربتمبر عرام 1903م ), 2
وفي الوقت نفسه جرت محاوست من شركة كييرب  Kiefالفرنسرية لبيرع المغررل كميرات مرن
اسسلحة تشمل خراطيش وبنادق شاسبو

)3

.

كررذلك سررعى السررلطان إِلررى تقويررة الجرريش باسعتمرراد علررى ضررباط بريطررانيين ليقوم روا

بمسرراعدة مرراك لررين فرري ترردريل فرررق الجرريش ,كمررا طلررل ضررباطا فرنسرريين يتكلمررون اللغررة
العربية الدراجة ليقومرا بتردريل فررق المدفعيرة ) , 4بردل الضرباط العثمرانيين الرذين جراءوا مرن
ليبيررا ,وان تقرروم فرنسررا بتررأليب قرروة مررن ثالثررة اسب رجررل فرري طنجررة يشرررب عليهررا ويرردربها
ضررباط فرنسرريين يكونررون بمثابررة الن رواة اسولررى للجرريش المغربرري الجديررد ) , 5كررذلك اسررتعان

السررلطان باسستشررارة العسرركرية الُوربيررة ,وعلررى هررذا السررا

وصررلت بعثررة عسرركرية المانيررة

ف رري عه ررده برئاس ررة قبط رران للهندس ررة العس رركرية واخ ررر للخيال ررة م ررن أج ررل مس رراعدة الض ررباط
) 1عبد الرحمن ,المصدر السابق ,ص . 288

) 2سيمو ,المصدر السابق ,ص . 223 – 220
) 3المصدر نفسه ,ص . 223 – 220

) 4المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 69

) 5عبد الحق المريني ,الجيش المغربي عبر التاريخ ,ط ,5مطبعة المعرب الجديدة) ,الرباط, 1997 ,
ص . 185
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المغاربة ,كما وصلت بعثة فرنسرية عرام 1904م وكانرت مهمتهرا أن تجعرل مرن الجريش قروة
منظمررة وهررذه يعنرري توسرريع اختصاصررات البعثررات الُوربيررة ,وبالفعررل قرردمت البعثررة فرري عررام

1905م مش رررو إِص ررالح ي للج رريش المغرب رري يقض رري برف ررع ع رردد الم رردربين الفرنس رريين ف رري

الج رريش ) , 1وم ررن الج رردير بال ررذكر أن الس ررلطان عب ررد العزي ررز ك رران يحض ررر بنفس رره تم ررارين
المدفعية التي كانت تقام في البراج ومنهرا بررج الربراط ) , 2أمرا فري مجرال ِ
الدارة العسركرية

فقررد اعتنررى السررلطان عبررد العزيررز بتعيررين الضررباط الكفرراء فرري الم سسررات العسرركرية مررنهم
المهنر ررد

الحسر ررين بر ررن الحر رراج خلر رروق اسودي الر ررذي صر ررار مس ر ر ول عر ررن تر رردريل الجر رريش

المغربرري ,وتعررين عبررد المالررك الج ازئررري رئيسررا لفرقررة الشرررطة بطنجررة ) , 3أم را قيررادة الجرريش
فكانت من نصيل بوشتى برن البغردادي

)4

 .كرذلك اعتنرى السرلطان عبرد العزيرز فري متابعرة

وزيررادة مرتبررات الجرريش وانتظررام توزيعهررا علررى يررد أمنرراء محلفررين برردس مررن توزيعهررا بواسررطة
الر ساء كان أبررزهم الطالرل عبرد الررحمن التمسرماني الرذي در فري المعاهرد الجنبيرة فري
مدينررة طنجررة  ,كمررا أدخررل السررلطان عبررد العزيررز اللبررا

العسرركري علررى الررنمط الُوروبرري

الحررديث فيمررا يخررص الكسرروة والحذيررة وكرران يرترردي بنفسرره هررذا الررزي ) , 5وقررد جرراء وصررب
لبررا

أحررد فرررق الجرريش المغربرري أواخررر عررام 1902م فرري تص رريح سررجله م ارسررل جريرردة

الحاض ررة التونسررية " ووذ أول موور أووا ديا العسوواكر اليظاميووة المغربيووة بمحبووس رسوومية
ميتظمة فقد لبسوا كسوة مصويوعة فوي إيكلتو ار مو الجووح انحمور يأوتمل علو سوروال
تركي واسو

وسوترة مقفولوة بخمسوة أارار مو اليحواس تصول إلو الفخوذ وعلو محاموة

معل باا سيك

وعل رأسام طربوش عثمايي  .وبعضام لبسوا جوارب بوي ،وايتعلووا

بأحذية متيية وغالبام ميتعلو بالبلغة "

)6

 .وعلى الرغم من ِ
الصالحات التري قرام بهرا

) 1ثريا برادة ,الجيش المغربي وتطوره في القرن التاسع عشر ,مطبعة النجاح الجديدة) ,الدار البيضاء,

 , 1997ص . 374 – 373

) 2السامرائي ,المصدر السابق ,ص . 79
) 3المصدر نفسه ,ص . 79

) 4المريني ,المصدر السابق ,ص . 185

) 5فار  ,المسألة المغربية  ...ص  107؛ المنوني ,المصدر السابق ,ج ,2ص . 70
) 6المصدر نفسه ,ج ,2ص . 70

381

سياسة السلطان عبد العزيز بن احلسن االالصححية يف املغرب (  ) 1905 – 1900السياسية واالدا ية واملالية والعسكرية
عمر حممد طه عاشو و الصفوان ناظم داؤد

السلطان عبدالعزيز تجاه الم سسة العسكرية ,إِس أأنها بقيرت سرطحية فري كثيرر مرن الحيران
وخير دليل علرى ذلرك أنهرا صرارت عراجزة أمرام الثرورات والتمرردات التري ظهررت فري عهرده,

وسسيما ثورات بو حمارة وثورت الريسوني .
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الخاتمة :

بعد استعراض ما جاء في البحث توصلنا إِلى النتائج اآلتية:

 -1بع ررد ت ررولي الس ررلطان عب ررد العزي ررز الس ررلطة الفعلي ررة ع ررام 1900م ق ررام بمح رراوست ج ررادة
ِلصالح احوال البالد نتيجة سطالعه على الحضارة الُوربية والتأثر بها .

الصررالح السياسرري ِ
 -2اول إِصررالح قررام برره السررلطان عبررد العزيررز هررو ِ
الداري مررن خررالل

الررتخلص مررن ال رروزراء التقليرردين ) المح ررافظين  ,وأتبررا أس رراليل جديرردة للح ررد مررن ظرراهرة

الفساد والرشوة في البالد  ,أس وهو أسلول تحليب الموظفين .

 -3جرراء ِ
الصررالح فرري المغرررل عررن طريررق نصرريحة الرردول الُوربيررة بعررد إرسررال السررفارات

اليهرا وسسرريما بريطانيررا الترري كرران لهررا مستشررارين للسررلطان عبررد العزيررز الررذين سرراهموا بزيررادة
التدخل اسوربي في المغرل .

 -4حاول السلطان عبد العزيز إِصالح اسوضا المالية المزمنة التي مرت بها الربالد عرن
طريررق فرررض ض رريبة جديرردة سررميت بض رريبة الترتيررل  ,إِس أأنهررا لقيررت معارضررة كبي ررة مررن

بعررض الق رواد ور سرراء القبائررل ورجررال الرردين  ,ممررا اد إِلررى عرردم تطبيقهررا وخسررارة حكومررة

المخزن الضرائل القديمة أأيضا .

 -5مار السلطان عبد العزيز الديمقراطية من خالل أشراكه الأعيران ور سراء القبائرل فري
الحكر ررم بعر ررد تأسيسر رره لمجل ر ر

اسعير رران عر ررام 1905م لتقر ررديم المشر ررورة بخصر رروص مشر رررو

ِ
الصالحات الذي قدمته فرنسا إِلى المغرل .

 -6قام السلطان عبرد العزيرز ِ
بالصرالحات العسركرية بعرد أن أر ضرعب الجريش المغربري
فأمر بأنشاء المصانع وشرراء اسسرلحة مرن الردول الُوربيرة التري خلرق بينهرا نرو مرن التروازن
من خالل عقد صفقات اسسلحة .
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Sultan Abd al-Aziz ibn al-Hassan's reform policy in
Morocco
)1900 - 1905(
Political, administrative, financial and military
Omar Muhammad Taha Ashour
Safwan Nazem Daoud
Abstract

Sultan Abdul Aziz faced great challenges after he assumed the
Moroccan throne due to his being young, and he became under the
tutelage of Ahmed bin Musa Bahmad, who led the country by
following the policy of Sultan Hassan I, so he undertook
administrative, financial and military reforms represented by
choosing ministers and assistants to him in addition to trying to
reform the Moroccan currency and introducing New weapons for
his country by buying them from abroad, After his death in 1900
AD, Sultan Abdul Aziz assumed actual power in the country.
Therefore, he went to reform the state administration by changing
ministers and reforms related to the prosecution office as well.
Military reform through the establishment of factories and the
purchase of weapons from European countries to counter the
revolutions that stood against it.
Key words : Sultan  ؛Abdel Azeez  ؛Ahmed bin Musa.
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