
 

  

  :متهيد إشكايل

 لكنها إصالحات بعدة املغرب قام األول، واحلسن الرابع وحممد هشام بن الرمحن عبد السالطني عهد يف وخاصة م،19 القرن يف

  .بالفشل باءت

  اإلصالحات؟ هذه جماالت هي فما 

  فشلها؟ عوامل هي وما 

I  - واإلدارية العسكرية، اإلصالحات: 

  :العسكرية اإلصالحات -  1

 اجليش لتدريب أوربيني مؤطرين واستقدمت العسكري، التكوين ملتابعة الغربية أوربا دول إىل طالبية بعثات املغربية الدولة أرسلت

 حلماية احلريب األسطول وإنشاء بفاس األسلحة مصنع وتشييد احلديثة األسلحة شراء على وعملت ماكلني، االجنليزي أبرزهم من املغريب

 .التهريب جتارة وحملاربة السواحل

 :اإلدارية اإلصالحات -  2

 مهمة الرابع حممد السلطان  وحدد ،بطنجة والقناصل السفراء ضمت اليت "النيابة دار" هشام بن الرمحان عبد السلطان أسس

  املالية وزاريت األول احلسن السلطان خلفه وأضاف ،والعدل الدفاع وزاريت أحدث كما الداخلية، الشؤون يف متثلت اليت األعظم الصدر

  .الصغرى القيادات أحدث الوقت نفس يف ،)اخلارجية( الربانية والشؤون

II - والتعليمية والنقدية واجلبائية املالية اإلصالحات:  

 :واملالية اجلبائية اإلصالحات -  1

 الوقت نفس يف واالختالس، الرشوة حملاربة شديدة مراقبة عليهم وفرضت أجورا هلم وخصصت املراسي يف أمناء الدولة عينت

 القبائل أمناء تشمل حملية وإدارة ،"الشكارة مول" باسم عرف الذي املالية وزير يرأسها مركزية إدارة من مكونا ماليا جهازا الدولة أحدثت

 األسواق، ومكوس احلافر ومكوس األبواب مكوس  املغربية الدولة فرضت البداية ففي الضرائب، أنواع ، وقد تعددت"املستفاد"و واملراسي

 .الترتيب ضريبة فرض إىل بعد فيما وانتقلت

  :والتعليمية النقدية اإلصالحات -  2

 كما الوطنية، العملة قيمة من الرفع وحاولت البلد، داخل واالسبانية الفرنسية النقود تداول املغربية الدولة قبلت: يف اال النقدي �

 . اخلارج إىل وريبها تزويرها  ومنع الوطنية النقود صرف ضبط على وعملت بفاس، السكة دار أنشأت

 ومكافئات منحا وخصصت كالرياضيات احلديثة العلوم لتلقي عصرية مدرسة بسال املغربية الدولة أسست: التعليمي اال يف �

  .أوربا إىل طالبية بعثات وأرسلت املتفوقني، للطلبة

III  - م19 القرن خالل املغرب إصالحات فشل عوامل: 

 : الداخلية العوامل -  1

، كما واإلقطاعيني) الوسطاء( احملميني يف متثلت اليت الغنية الطبقة عارضتها اليت الداخلية اإلصالحات مبفردها املغربية الدولة حتملت

 سنة بفاس الدباغني كثورة احلرفيني بعض أو القبائل زعماء أو املتمردين بعض ا قام واليت البالد أحناء خمتلف يف ثورات عدة الدولة واجهت
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 :اخلارجية العوامل -  2

 :بينها من ،إجراءات عدة خالل من باملغرب اإلصالحات بيةاألور الدول عرقلت

 )و���ود���� ا�
	ح ����ت( ا����ب � ا�
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 .اجلمركية الرسوم ختفيض من االستفادة دف املغربية املوانئ يف اجلمركي التشريع بينياألور تويل �

 .تطوان حرب بعد املغرب على مالية غرامة فرض �

  .الضرائب أداء من معفاة كانت اليت احملميني طائفة شكلوا الذين املغاربة الرعايا لبعض األوربيني والقناصل السفراء محاية �

  .املغرب مع التجاري التعامل يف الغش أساليب إىل األوربيني جلوء �

  :خامتة

  .م20 القرن مطلع يف األجنبية احلماية فرض  فكانت املغرب، على االستعمارية الضغوط تزايدت اإلصالحات، هذه فشل أمام

  

  :العبارات شرح

 .املخزنية واألمالك التجارة مداخيل": املستفاد" �

  .املدن أبواب عرب املارة التجارة على املفروضة الضرائب :مكوس األبواب �

  .املدن داخل لبيعها للبضائع احلاملة الدواب على املفروضة الضرائب :احلافر مكوس �

  .التجارية األسواق على املفروضة الضرائب: األسواق مكوس �

 .واألعشار الزكاة حمل حلت سنوية ضريبة :الترتيب ضريبة �

 .التقليدية الفالحة إطار يف املالك كبار: اإلقطاعيون �
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