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ب – معاهدة لالمغنية 18مارس 1845م :
مل تكن معاهدة لالمغنية معاهدة تطالب بالسلم واهلدنة  ،بل جاءت لتحدد وتعني احلدود بني اململكة
الشريفة واملمتلكات الفرنسية باجلزائر  ،وحافظت فرنسا على إبقاء احلدود غامضة فيما وراء ثنية الساسي لتؤوهلا
يف صاحلها  ،ولتستغلها لتشن محالهتا املتتالية على املغرب الشرقي .
وتعترب هذه االتفاقية من أخطر املعاهدات يف تاريخ العالقات بني املغرب وفرنسا املربمة إىل ذلك
الوقت  ،ذلك ألهنا عقدت األمور وتركت أمر احلدود غامضا وفتحت باب الصراع بني الدولتني  ،وهذا ما جعلها
حمطة نقد بني الطرفني ( فرنسا وامل غرب األمر الذ دفعهما معا إىل املطالةة بتعديلها كل وف مصاحل  ،وقد
رفض السكان مضموهنا وعارضوها بشدة كما أن السلطان رفض املصادقة عليها .
تعترب هزمية إسلي حادثة أزالت الستار عما كان علي املغرب من ضعف وتأخر يف مجيع املستويات  ،كما
جعل املغرب بعد هذه اهلزمية ميدانا للتناحر األورويب وفريسة للتوسعات االستعمارية .
 حرب تطوان 22أكتوبر 1859م :حسب النصوص التارخيية اليت تناولت هذا احلدث  ،يظهر أن األسةاب املةاشرة اليت أدت إىل
نشوب احلرب بني املغرب وإسةانيا متثلت حبادث حدود سةتة لتشهر احلرب على املغرب  ،فقد عمد اجليش
اإلسةاين بسةتة إىل بناء قلعة حربية حول املدينة باحلجر والطني بدال من اخلشب كما كانت العادة املتف عليها،
مما أثار احتجاج قةائل اجنرة اجملاورة للةناء اجلديد فتصدت للةناء وهدمت وجنست الراية اليت نصةت علي حسب
ادعاء حكومة مدريد  ،عندئذ انتهزت احلكومة اإلسةانية الفرصة وأمرت حاميتها العسكرية بالتوغل داخل الرتاب
املغريب ملعاقةة قةيلة أجنرة انتقاما للشرف اإلسةاين  ،وأعلنت احلرب على املغرب يوم  22أكتوبر 1859م  ،وبعد
أربعة شهور من املعارك مت احتالل تطوان فطلب السلطان حينئذ الصلح  ،مت االتفاق على شروط األساسية يف
25مارس 1860م  ،وبتاريخ 26أبريل 1860م أمضى الطرفان املعاهدة النهائية واليت نصت على ما يلي:

 تنازل املغرب عن مدينة تطوان . منح إسةانيا ما يكفي من األرض إلنشاء ميناء للصيد على ساحل احمليط األطلسي . دفع غرامة حربية قدرها  400مليون لاير ذهيب . السماح للرعايا اإلسةان حب االمتالك باملغرب . السماح للمةشرين والقناصل اإلسةان باإلقامة بالعاصمة فاس .هذا باإلضافة إىل بنود أخرى  ،كما أعلن يف نفس الوقت عن دخول املغرب يف قةضة الدول الرأمسالية
الطامعة يف إمكانات االقتصادية والةشرية  ،وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن تسديد جمموع الغرامة اإلسةانية قد
استغرق أكثر من عشرين سنة  ،واستنزف أمواال كانت الدولة يف حاجة ماسة إىل استثمارها يف قطاعات حيوية
ميكن أن تعود عليها بالنفع  ،بل ودفع املخزن إىل إثقال كاهل الرعية بأنواع شىت من الضرائب بغية مواجهة العجز
املايل ،ولقد خلص صاحب " اال ستقصا " نتائج هذه احلرب قائال " ووقعة تيطاوين هي اليت أزالت حجاب اهليةة
عن بالد املغرب واستطال النصارى هبا وانكسر املسلمون انكسارا مل يعهد هلم مثل وكثرت احلمايات ونشأ عن
ذلك ضرر كةري " .
وخالصة القول ،إن هزمييت إيسلي وتطوان قد سجلتا بداية مسلسل من النكسات الالحقة وزعزعت
املعطيات السياسية والعسكرية واالقتصادية ومهدت الطري لالستعمار .

