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مؤتمر مدريد  3يوليوز 1880م
تعريف  :مؤمتر مدريد جاء بطلب من سلطان املغرب موالي احلسن األول يف دعوة وجهها للدول
األوربية ذات املصاحل باملغرب للنظر يف مشكل احلماية القنصلية اليت باتت تشكل خطرا على السيادة املغربية ،
وقد دامت أشغال املؤمتر من  19ماي إىل  3يوليوز 1880م .
تعريف الحماية القنصلية  :ميكن تعريف احلماية القنصلية بأهنا ذلك الوضع الذي مينح فيه املمثلون
الدبلوماسيون أي السفراء واملمثلون القنصليون أي القناصل املعتمدون يف بلد معني محاية دوهلم لرعايا هذا البلد
فيصريون ،وهم حيملون جنسيته  ،ويقيمون باستمرار فوق أرضه  ،غري خاضعني لقوانينه وال ملزمني بأداء ما جيب
على سائر املواطنني من ضرائب أو القيام مبا يقوم به باقي املواطنني من خدمات .
ان عقد مؤمتر مدريد حبضور ممثلي ثالث عشرة دولة غربية اثنتا عشرة منها أوربية مث الواليات املتحدة
األمريكية باإلضافة إىل املغرب  ،وكان حمور املؤمتر دراسة مشكلة احلمايات القنصلية باملغرب  ،بعد عجز
االجتماعات املتتالية بطنجة خالل سنيت 1877م1878-م عن إجياد أجوبة على الشكاوي املغربية املوجهة
للدول األوربية لتضرره من أخطار احلمايات  .وقد انعقد املؤمتر بناء على االقرتاح الربيطاين ،الذي كان يتوخى
محاية املصاحل الربيطانية يف املغرب ضد توسع النفوذ الفرنسي .
ويعترب مؤمتر مدريد تارخييا  ،االنطالقة األوىل ملا سيعرف فيما بعد " باملسألة املغربية "  ،إذ بدا املغرب فيه
قضية تتدارسها الدول األجنبية وتتخذ فيها قرارات تتناسب وطبيعة العالقات بينها دون االهتمام بوجهة النظر
املغربية  ،ومن هنا تعترب اتفاقية مدريد تتوجيا للمعاهدات السالفة اليت أبرمتها الدول األوربية مع املغرب خالل القرن
التاسع عشر .وختتلف شكال عن سابقاهتا بكوهنا ليست اتفاقية ثنائية بني املغرب ودولة أوربية ،بل هي اتفاقية
دولية مل يعد املغرب فيها يواجه دولة بعينها  ،من منطلق العالقات الثنائية ،بل هي إلزام دويل للمغرب .
وقد جاءت مقررات املؤمتر لتؤكد االمتيازات املمنوحة للوجود األوريب باملغرب  ،وتضفي عليها صبغة قانونية
أكثر متاسكا ،بل تضيف إليها حتديدات للمفاهيم الين كانت تبدو غامضة يف املعاهدات السابقة عليها.
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وفيما يلي بعض بنود مؤمتر مدريد 1880م :
 البند الثاين  :ميكن لكل ممثلي الدول األجنبية ورؤساء البعثات اختيار مرتمجني وموظفني هلملالطالع على القضايا املغربية  ،ال تفرض على هؤالء احملميني أية واجبات من الضرائب والرسوم كيف ما كانت .
 البند الثالث  :ميكن للقناصل ونواهبم والوكالء القنصليني ورؤساء املراكز املقيمني يف إيالةسلطان املغرب اختيار مرتجم واحد وخمزين ومرافقني .
 البند العاشر :مل حيدث أي تغيري بالنسبة لوضعية السماسرة كما حددهتا االتفاقيات ،ووفق مانصت عليه معاهدة 1863م إال ما اشرتط بالنسبة للضرائب كما يوضحها البند املوايل.
 البند احلادي عشر  :اعرتاف املغرب حبق امللكية لكل األجنا . البند الثاين عشر  :كل األجانب الذين ميلكون أراضي فالحية أو اكرتوها والسماسرة الذينيتعاطون الفالحة مطالبو بتأدية الضرائب الفالحية .
 -البند الثالث عشر :على كل األجانب واحملميني والسماسرة أداء ما وجب يف األبواب ( األسواق).
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سياسات اإلصالحات بمغرب القرن التاسع عشر
يثري احلديث عن املسألة اإلصالحية يف مغرب القرن التاسع عشر عدة إشكاليات منها ما يتصل
باجلانب النظري ( حتديد املفهوم والتصور ) ومنها ما يتعلق بالواقع والتدابري اإلصالحية كما مورست  ،ومصادره
وامليادين اليت طالتها  ،فمفهوم اإلصالح قد يكتسي عدة معان وقد تتداخل داللته مع دالالت مصطلحات
أخرى كالتحديث والتجديد والتغيري والنهضة ...وأمام هذا التداخل ال مناص للباحث أن حيدد التوظيف اإلجرائي
هلذا املفهوم  ،ويف هذا الصدد نرجح التمييز الذي أبرزه االستاذ علي أومليل يف دراسته عن "اإلصالحية العربية "
بني منطق اإلصالح اإلسالمي القدمي واإلصالح اإلسالمي احلديث من حيث أن اإلصالح الثاين خيتلف عن
األول بإحالته على اآلخر واجتاهه إىل الغري يف تصوره ومباشرته لعملية اإلصالح وصياغة مشاريعه  ،ولقد شهد
املغرب خصوصا منذ منتصف القرن  19دعوات ومشاريع وحركات إصالحية يف سياق االحتكاكات األوىل اليت
وقعت بني املغرب وأروبا أو ما يعرف بصدمة احلداثة كما ترتدد يف أدبيات فكر النهضة .
وفيما يلي أمساء القطاعات اليت مشلتها سياسة اإلصالحات:
* -اإلصالحات العسكرية :
نص  :إصالح الجيش المغربي " ومهما كان األمر لقد ترسخت لدى السلطان ( موالي
عبد الرمحن بن هشام ) وابنه سيدي حممد ضرورة التفكري يف شروط وشكل إصالحات مماثلة ملا مت يف الشرق ،
وإن بدرجات خمتلفة  ،لقد طمحا إىل تكوين نواة "جيش وطين" قادر على تعويض قبائل الكيش وجيش البخاري
اللذين ظال إىل هذا الوقت أسا اجليش املغريب ".
نص  :دور البعثات العسكرية األجنبية في اإلصالح  " :حددت مدة إقامة البعثات العسكرية
الفرنسية يف سنة واحدة  ،قابلة للتجديد  ،واتفق على أن تكون األجور املؤداة ألعضاء البعثة حسب الرتب
4

العسكرية ...أقام املدربون والطبيب ليناريس يف مدينة وجدة ...أما الضباط املتخصصون يف املدفعية فقد عينوا إىل
جانب السلطان ملرافقته يف احملالت ".
* -اإلصالحات االقتصادية :
ميكن تلخيص هذا اإلصالح يف العناصر التالية :
 بناء جسور وتأمني الطرقات واملمرات سيما الطرق الرابطة بني طنجة فا  ،الدار البيضاء فا ،مراكش فا ...
 إحداث موانئ وتوسيع املخازن والدور املأجورة للتجار األجانب . استرياد البذور وبعض األدوات الزراعية مثل احملراث احلديدي وتشجيع املزروعات الصناعية ويفمقدمتها القطن وقصب السكر .
 إنشاء معامل إلنتاج الورق والزجاج ومعامل الزجاج والسجائر ومطاحن احلبوب. اإلصالح النقدي من خالل التحديد الذي أجراه موالي سليمان لسعر الريال اإلسباين ومساواتهباملثقال املغريب ...
* -اإلصالحات اإلدارية والتعليمية :
تتجلى عناصر هذا اإلصالح فيما يلي :
 إصالح شؤون املراسي  ،وإصالح نظام السلطات احمللية  ،وإصالح اجلهاز املخزين يف مستوياتهالعليا .
 تأسيس مدرسة من طرف السلطان احلسن األول تلقن دروواجلغرافيا...
 -إرسال بعثات طالبية إىل اخلارج على نفقة املخزن .
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متنوعة كاحلساب واهلندسة

خالصة القول  ،إن كل هذه اإلصالحات كانت مطوقة مبختلف الصعوبات والعراقيل منها ما له صلة باألسباب
اخلارجية وخاصة االعتماد على الوسائل واخلربات األجنبية وكذلك دسائس الدول االجنبية وعرقلتها لكل إصالح
يهدف إىل تقوية املغرب اجتاه أطماعها .أما األسباب الداخلية فتكمن يف اهنيار البنية الدميوغرافية بسبب الكوارث
الطبيعية من قحوط وجماعات وأوبئة القرن التاسع عشر مما أدى إىل تقهقر يف الكفاءات والقدرات  ،زيادة على
تربم العامة وحتفظ العلماء بل ورفضهم لإلصالحات ألن أغلبها كان حمل انتقادهم يف سياق تصديهم لكل بدعة
حمدثة  ،مث ألهنم كانوا يعتربون أهنا ال ختدم سوى املصاحل األجنبية.
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