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دورالضغوط الخارجية:
ظلت العالقات بني املغرب وأروبا قائمة منذ العصور القدمية حبكم التقارب اجلغرايف  ،واتسمت هذه

العالقات دوما حبركة مدها وجزرها  ،تتغري بتغري ميزان القوى وشروط الوضع الدويل واملتوسطي  ،فقد كانت
تكتسي طابعا توسعيا يف حالة رجحان الكفة ألحد الطرفني  ،وقد تتخذ شكل مبادالت جتارية ودبلوماسية سليمة
حينما يتكافأ وزن الطرفني .
وإذا كانت هذه العالقات قد بدأت تفرت منذ السنوات األوىل من القرن التاسع بسبب سياسة االحرتاز اليت
هنجها املوىل سليمان  ،فليس معىن ذلك أن اهتمام الطرفني ببعضهما قد انقطع بالعكس سيعرف مستوى
العالقات بعد هذا الفتور النسيب – تطورا سريعا مثتل يف تكاثف حجم هذه العالقات – مت ما ترتب عنه من
تغيريات عميقة يف االقتصاد واجملتمع املغربيني  ،ومل تكن سياسة االنعزال اليت سلكها املوىل سليمان هي السبب
الوحيد يف هذا الفتور  ،بل إن ما يغفل عنه يف غالب االحيان هو أن صلة املغرب بالدول األوروبية يف عهده
كانت إىل حد بعيد رهينة بالوضع يف أروبا نفسها  ،فأروبا املنشغلة بالصعوبات الداخلية النامجة عن الثورة
الفرنسية وحروب نابليون الطويلة  1814-1792م مل تعد هتتم باملغرب  ،وقد جتلى هذا الرتاجع يف ضالة
املبادالت  ،ضعف التمثيل القنصلي الذي احنصر يف طنجة  ...غري أن تولية املوىل عبد الرمحن احلكم سنة
 1822م قد فتحت عهدا جديدا  ،فاملعاهدات املوقعة مع الربتغال سنة 1823م ومع إجنلرتا سنة 1824م ومع
فرنسا وسريدينيا سنة 1825م ...تظهر حسن استعداد السلطان  ،واقرتنت هذه االتفاقيات التجارية مبواقف
عسكرية أظهرت مدى تفوق أوروبا التقين  ،وجتلى ذلك عندما حاول السلطان م .عبد الرمحن إحياء " حركة
اجلهاد البحري " من جديد  ،فقامت قطع حربية أوروبية بقصف املوانئ املغربية  ،وتعرض ميناء العرائش مثال
هلجومات األسطول الربتغايل.
غري أن مثل هذه السياسة ( العزلة ) مل تعد ممكنة  ،ذلك أن مجلة من العوامل قوت من اهتمام أروبا
باملغرب  ،وهو اهتمام ناتج عن األمهية اليت تكتسيها القضايا املتوسطية يف العالقات السياسية بني القوى الكربى،
خاصة بعد استيالء فرنسا على اجلزائر فتعرضت البالد للضغط االستعماري على واجهتيها الشرقية والغربية  ،إال

أن أطماع الدول األوروبية كانت متضاربة حول املغرب  ،فكانت كل منها تسعى لالنفراد بالسيطرة عليه  ،وبذلت
كل منها جهدها حلشر املغرب يف دائرة النفوذ الرأمسايل الغريب  ،وسطرت لذلك طاقاهتا االقتصادية والدبلوماسية
والعسكرية  ،وبالرغم من ذلك متكن املغرب من احلفاظ على استقالله طيلة القرن التاسع عشر .
ميكن تلخيص هذه الضغوط يف العناصر التالية :
* الضغوط العسكرية  :تتمثل هذه الضغوط فيما يلي :
 معركة إيسلي  14غشت 1844م :وقعت هذه املعركة شرق املغرب بعدما توغلت القوات الفرنسية يف حدوده الشرقية ملطاردة املقاومة
اجلزائرية اليت كانت تلجأ إىل األراضي املغربية كلما ضايقتها القوات الفرنسية  ،وقد مين فيها اجليش املغريب هبزمية
شنعاء كانت مبثابة نكسة قوية يف تاريخ املغرب  ،استطاع خالهلا اكتشاف مواطن الضعف والتأخر خاصة على
مستوى اجليش الذي وصفه املاريشال " بيجو " بقوله " ليس هذا جند  ،غنما هو غوغاء "  ،وقد حط ذلك من
شأن القوات املغربية اليت كان ينظر إليها على أهنا قوة تدافع على الشواطئ املغربية وتضمن أمنها  ،ويف ذلك يقول
املنوين ما يلي  " :ظهر للمأل مدى الضعف والفوضى اليت صار إليها اجليش املغريب يف هذا العهد املظلم  ،بعدما
كان األروبيون اليزالون ينظرون له نظرهتم يوم كان حيرر الشواطئ املغربية ويغالبهم فيغلبهم ...وبذلك أصبح
املغرب يعيش حتت التهديد املستمر  ،بعدما كان حيسب له احلساب يف مناعة اجلانب  ،كما أخذ يفقد بعض
أجزائه تدرجييا حىت كاد " يفقد استقالله هنائيا عقب موقعة إيسلي لوال التنافس الدويل الذي عاش يف ظله
استقالل املغرب حىت أوائل القرن العشرين ".
من الطبيعي أن املعارك يف التاريخ الدويل البد أن تنجم عنها معاهدات واتفاقيات  ،قد تكون لصاحل
الطرفني أو باألحرى الطرف القوي  ،هلذا كانت معركة إيسلي سببا يف إبرام معاهدات كانت سلبية بالنسبة
للمغرب ،حيث أثرت عليه اقتصاديا وسياسيا  ،وأدت فيما بعد إىل جعله هدفا منشودا لقوات االحتالل الفرنسي
واإلسباين  ،ذلك أنه بعد االنتصار الفرنسي يف هذه املعركة سنة 1844م حاولت فرنسا إثارة الرعب بقصفها
لبعض املدن اجلنوبية بواسطة أسطوهلا البحري وطمحت يف التوسع الحتالل تازة وفاس  ،إال ان ختوفها من
اإلجنليز جعلها توقف هذا التوسع وتعقد معاهدة من اجل الصلح كانت  - :مدينة طنجة مقرا هلا يوم  10شتنرب
1844م  - ،أما اتفاقية لالمغنية املربمة يوم 18مارس 1845م .

أ -معاهدة طنجة 10شتنبر 1844م :
متت هذه املعاهدة مبدينة طنجة وذلك بتاريخ 1844م  ،وهي معاهدة نصت " على اعتبار عبد القادر
خارجا على القانون يف املغرب  ،ومالحقته وحج زه يف إحدى مدن الشاطئ الغريب من املغرب  ،ريثما يتبىن
الطرفان باتفاق بينهما الوسائل الكفيلة مبنعه من العودة إىل محل السالح  ،ومعاقبة رؤساء القبائل املغربية الذين
أثاروا احلرب ضد فرنسا  ،وحتديد عدد القوات املغربية مبدينة وجدة  ،كما اعطيت فرنسا امتيازات األمة األكثر
رعاية  ،وباملقابل كان على الفرنسيني أن خيلوا الصويرة ومدينة وجدة  ،واتفق الطرفان أن يباشرا بأقصى سرعة
ممكنة حتديد احلدود اجلزائرية املغربية ".

