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الضغوط االقتصاد ية
بدأ مسلسل الضغط االقتصادي بإرغام املخزن على التوقيع على اتفاقيات جتارية غري متكافئة تستهدف
إرساء الدعائم الث ابتة للتسرب االورويب  ،وإىل حدود بداية القرن التاسع عشر كانت مجيع معاهدات السلم
والصداقة املربمة من طرف املغرب مع قوى خمتلفة تقتضي التعامل باملثل بني دول متساوية ذات سيادة  ،ومل يكن
هبا أي مساس حبرية تصرف املخزن يف الشؤون االقتصادية  ،بل كان املخزن حريصا أن ال يضيع من قبضته زمام
املبادرة يف شؤون التجارة مع األروبيني وذلك بالزيادة والنقصان يف الرسوم اجلمركية حسبما تقتضيه مصلحة البالد،
إال أنه مع بداية النصف الثاين من القرن التاسع عشر سيتغري مضمون هذه االتفاقيات  ،وهي احلقبة اليت متيزت
بظهور النظريات التوسعية يف أروبا  ،والدعوة إىل السيطرة واالستيالء تلبية للضرورات االقتصادية واالجتماعية اليت
كانت ملحة يف عدة دول أروبية .
إن هذه االتفاقيات واملعاهدات مبا نصت عليه من امتيازات كبرية للتجار األجانب قد وجهت ضربة عنيفة
الختصاصات السلطان وأضعفت قدرة املخزن على الصمود أمام الغزو اإلمربيايل .
هذه االتفاقيات على الشكل التايل :
 - 1اتفاقية سنة 1856م مع إنكلترا :
تعترب هذه املعاهدت من أخطر االتفاقيات اليت أبرمها املغرب حيث كانت مبثابة الضربة القاضية اليت
أحدثت قطيعة مع املاضي ،ألهنا مست يف العمق السيادة املغربية  ،كما أصبحت املعاهدة اإلطار واملرجع الذي
اعتمدته باقي الدول األوربية يف ضغوطها املتزايدة على املغرب  ،أقرت هذه املعاهدة ما يلي :
* احلرية املطلقة للمبادالت التجارية.
* إلغاء معظم االحتكارات .

* االعرتاف للرعايا اإلجنليز حبق امللكية واإلعفاء من مجيع الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم
اجلمركية .
* ويف ميدان القضاء مت االتفاق على خضوعهم لقوانني بالدهم .
* انتقال االمتيازات إىل من هلم صلة هبم من املغاربة املخالطني من يهود ومسلمني ( احلماية
القنصلية).
لقد شكل توقيع هذه املعاهدة مسا خطريا بالبالد  ،ذلك أن مراقبة التدخل األجنيب أفلتت من يد املخزن ،
ففي صراعه ضد اإلمربيالية األ روبية فقد املغرب واحدا من اهم أسلحته أال وهو التشريع اجلمركي  ،كما ختلى عن
حقوقه القضائية جتاه األ روبيني وعن جزء من رعاياه  ،ونشري يف هذا اإلطار أن معاهدة 1856م قد أخلت
بالتوازن لصاحل بريطانيا وبالتايل سامهت يف إذكاء النزعات بني القوى الثالث املهتمة باملغرب ودفعت إسبانيا
وفرنسا للمطالبة بامتيازات جديدة .
 - 2اتفاقية 1861م مع إسبانيا :
وقعت يف  20نونرب 1861م متضمنة  60فصال  ،وتتيح هذه املعاهدة تقنني العالقات التجارية
واملالحية لفائدة إسبانيا ومنحت جلاليتها املقيمة باملغرب عدة تسهيالت  ،كحق التملك وحق استغالل الشواطئ
املغربية للصيد وحق استثمار املواد األولية ،واعتمد يف وضع هذه املعاهدة على منوذج املعاهدة اإلجنليزية املغربية
1856م بل جتاوزهتا يف كثري من األمور ،وحتركت فرنسا بقوة للحصول بدورها على إمتيازات على شاكلة إجنلرتا
وإسبانيا وهو ما مت فعال بتوقيعها التفاقية مع املغرب ال تقل أمهية من االتفاقيات السالفة الذكر .
 - 3اتفاقية 1863م مع فرنسا المعروفة بتسوية بيكالرد :
شكلت احلماية الفردية ظاهرة أساسية يف العالقات بني املغرب والقوى األجنبية  ،فكان املخزن
يلح دائما على ضرورة ختفيض عدد املغاربة الذين كانوا خارجني عن تأدية الضرائب واجلبايات وعن اخلضوع
لألحكام القضائية  ،يف حني أن القوى األجنبية كانت تصر على االحتفاظ هبؤالء الوسطاء ومضاعفة عددهم
ومحايتهم  ،وأن نقطة االنطالق القانونية للحماية الفردية هي معاهدة 1767م بني املغرب وفرنسا  ،وقد جاء يف
البند  " 11أن ملك فرنسا ميكنه أن يبعث إىل املغرب ما يشاء من القناصل ليقوموا بدور القضاء تسهيال لألمور"

وجعلت احلماية حقا مكتسبا بصفته حقا قدميا نصت عليه سابق املعاهدات وأضفت هذه الصفة دون قيود أو
شروط  ،على كل املتعاملني مع الدول األروبية بشكل أو باخر  .لكن اتفاقية 1863م مل تنه ارتفاع عدد
املسلمني احملميني بل العكس تزايد عددهم يف احلواضر والبوادي مما تسبب يف تقلص سلطة القواد والعمال واهنيار
املداخيل اجلبائية  ...وكانت هذه املعاهدة من أخطر االتفاقيات اليت وقعها املغرب ويكفي للداللة على ذلك ما
ذهب إليه املؤرخ جون لوي مييج يف كتابه املغرب وأروبا ما يلي " مل يسبق للمخزن أن أبرم وفقا ذا عواقب خطرية
كهذا  ،والسبب يف ذلك يعود إىل غلط يف تقدير الوقت ووزنه أكثر مما يرجع إىل خطورة الوضع السياسي "...
لقد حددت هذه االتفاقية اليت وقعها حممد بركاش مع املمثل الفرنسي بيكالرد عدد احملميني يف اثنني لكل
تاجر وبكل ميناء  ،ويعفون من مجيع الضرائب وال خيضعون مطلقا للقضاء املغريب  ،كما تنص على منع توقيف
املغاربة الذين يعملون يف االستغالليات القروية بدون سبق إعالم القناصل  ،لقد كان اهلدف من االتفاقية هو
وقف مساوئ احلماية واحلد من التدخل األرويب لكنها يف الواقع حولت عن هدفها األصلي لتصبح إحدى أسس
هذا التدخل .

