
 

 

  :إشكايل متهيد

 فكان املغربية، لألراضي املكثف االقتصادي االستغالل سياسة ج حنو املغرب على احلماية نظام فرض بعد احلماية سلطات اجتهت

 . املغربيني واتمع االقتصاد وضعية على سليب انعكاس لذلك

 احلماية؟ عهد يف االستعماري االستغالل ومظاهر هي آليات فما 

  املغربيني؟ واتمع االقتصاد على هي انعكاساته وما 

I - احلماية عهد يف للمغرب االستعماري االستغالل ومظاهر آليات :  

  :للمغرب االستعماري االستغالل آليات تعددت -  1

 :اآلليات هذه أهم ومن املغرب، خلريات استغالهلا لتيسري خمتلفة آلليات احلماية سلطات جلأت

 احلديدية، السكك الطرق، املوانئ،( واخلارجية الداخلية املواصالت من شبكة احلماية سلطات شيدت حيث: حتتية بنية إقامة �

 املنتجات تصريف وتسهيل باملوانئ، واملنجمية الفالحية املناطق ولربط العسكرية، سيطرا لتمتني) ...اإلدارية  املصاحل السدود،

 .املصنعة

 وحددت بباريس، املغرب وكالة وأسست والصناعة، التجارة مصلحة العامة اإلقامة أنشئت حيث: األوربية االستثمارات تشجيع �

 تزايد النتيجة فكانت ،)الضرييب اإلعفاء( الفرنسيني األعمال لرجال باملغرب االستثمار امتيازات مبختلف التعريف يف مهمتهما

 ،الرأمسالية واألبناك الشركات استثمرا اليت اخلاصة االستثمارات منها سواء ،اململكة على املتوافدة األجنبية االستثمارات تدفقات

 . العامة لإلقامة الفرنسية احلكومة دفعتها اليت العمومية االستثمارات أم

 ،حيوية مناطق يف واستقروا ،املغرب حنو وفرنسا اجلزائر من املعمرين من العديد انتقل حيث: االستعماري االستيطان تشجيع �

  .كبرية تسهيالت فرنسا هلم وقدمت

  :االستعماري للمغرب االستغالل مظاهر تنوعت -  2

  :الفالحي يف امليدان –أ 

  :مها أساسيني، شكلني الفالحي االستعمار اكتسى

 بأمثان األوربيني املستوطنني على وتوزيعها واجلماعات الدولة أمالك مبصادرة العامة اإلقامة قامتحيث : الرمسي االستعمار �

  .األداء يف تسهيالت مع منخفضة،

 الضغط حتت البيع على وإجبارهم امللكية كرتع ،متعددة بوسائل املغاربة الفالحني أراضي على املعمرون استحوذ :اخلاص االستعمار �

 كما ،أصحاا من حتفظ مل أرض كل سحب مث العقارية احملافظة نظام بتطبيق أو الكاذبة والتعهدات اإلغراء بوسائل أو والتهديد

 . الوسائل من ذلك غري إىل االحتالل ضد املقاومة يف شاركت اليت القبائل أراضي احلماية سلطات سلبت

 بتوفرها عليها املستوىل األراضي متيزت حيث ،والتقين والعلمي املايل الدعم أشكال مبختلف االستعمارية الفالحة حظيت وقد هذا

 ،كبرية بسرعة الرمسي أو اخلاص االستعمار أراضي تزايد يفسر ما هذا، املواصالت من مهمة خطوط وعلى ،املياه من مهمة مصادر على

  .هكتار 840000 قدره ما م1935 سنة بلغت حبيث

  :واملنجمي الصناعي يف امليدان -ب 

 املكتب :جند الشركات هذه أهم ومن للمغرب، املعدنية الثروات استغالل يف شركات عدة طريق عن احلماية سلطات شرعت

 العمال أجور كانت باملقابل مرتفعة جد الشركات أرباح وكانت وغريها، إفريقيا مشال وأمنيوم بوعرفة، مناجم وشركة للفوسفاط، الشريف

 الصناعات أهم ومن قوية، صناعية قاعدة وضع تستهدف تكن مل الصناعة ميدان يف االستعمارية االستثمارات أن منخفضة، كما جد املغاربة

 )الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية(المغرب 



 الدار مدينة واحتكرت الساحلية، باملدن أغلبها ومتركز واملعدنية، والكيماوية والنسيجية الغذائية الصناعات :جند باملغرب، أقيمت اليت

  .العاملة اليد من% 60و االستثمارات، تلك من% 75 حوايل م1954 سنة وحدها البيضاء

  :التجاري يف امليدان -ج  

 قيمة وارتفاع واملنجمية، الفالحية املواد من املغرب صادرات قيمة لضعف نظرا التكافؤ بعدم تتسم التجارية املبادالت كانت

 اخلليفية املنطقة ويف فرنسا مع السلطانية املنطقة يف تتم املبادالت معظم وكانت ،التجاري امليزان عجز إىل أدى مما ،املصنعة املواد من وارداته

  .التجارية للتبعية خيضع املغرب جعل مما اسبانيا مع

II - تمع االقتصاد على االستعماري االستغالل آثاراملغربيني وا:  

  :باملغرب والفالح الفالحة وضعية على االستعماري االستغالل انعكاسات -  1

 املغاربة، للفالحني واملعيشية االجتماعية الوضعية على سلبية انعكاسات املغربية الفالحية األراضي على االستعمارية للهيمنة كان

 صغار اكتفى بينما األجنبية، والشركات االحتالل لسلطات املوالني الكبار والقواد املستوطنني أيادي يف اخلصبة األراضي تركز بسبب وذلك

 ضعيفة، زراعية إمكانات ذات وفقرية ضيقة مساحات باستغالل م1952 سنة القروية الساكنة ثلث يشكلون كانوا الذين املغاربة الفالحني

 طرف من حددت بأمثان منتجام تقدمي على جمربين املغاربة الفالحون كان مقابل، كما بدون والعمل جمحفة لضرائب خضوعهم عن ناهيك

 الفترات يف تأزما وضعيتهم وازدادت إمكانيام، من أكرب كميات تقدمي عليهم املفروض من وكان بل منخفضة، بأمثان االحتالل سلطات

  .املغربية املدينة وضعية على سليب انعكاس لذلك فكان القروية، اهلجرة تفاقم يف التحوالت تلك تسببت اجلافة، ولقد

  :املغاربة والعمال احلرفيني وضعية على االستعماري االستغالل انعكاسات -  2

 القليلة املادية وإمكانيام التقليدية بتقنيام منهم كبرية جمموعة استطاعة يف يكن ومل متتالية، ألزمات املغاربة احلرفيون تعرض

 السلع غزو مسايرة استطاعتهم يف يعد مل كما االحتالل، سلطات طرف من إنتاجها احتكار بسبب األولية، املواد أسعار ارتفاع أمام الصمود

  .لإلفالس منهم العديد وتعرض احمللية واحلرف التقليدية الصناعة ايار النتيجة فكانت منخفضة، بأمثان احمللية لألسواق املصنعة

 ما بني تتراوح الفوسفاط يف املغريب العامل أجرة وكانت األجنبية، الشركات طرف من كبري الستغالل املغاربة العمال كما تعرض

 سنة اليوم يف فرنكات 3 إىل ووصلت جديد من األجور اارت االقتصادية م1929 أزمة وحبدوث اليوم، فرنسي يف فرنك 15و 10

 أو كمياومني والعامالت العاملني من الساحقة األغلبية تعمل وكانت الرجل، أجرة نصف النسوية العاملة اليد أجرة تتعدى ومل م،1936

  .)العطش( بالقطعة

 شن خالل من عليهم املسلط القمع عمليات ووقف عملهم ظروف بتحسني املطالبة املغاربة العمال حاول العوامل تلك ولكل

 م والرمي جبلدهم املضربني العمال على القمع لتسليط والسلطة الفوسفاط إلدارة مربرا ذلك فكان م،1948 أبريل 22 يوم شامل إضراب

  .نفسه تسليم على الفار إلرغام للحبس يتعرضون عائلته أفراد فإن املطلوب العامل فرار حالة ويف ،السجون يف

  :أخرى جماالت يف االستعماري االستغالل حصيلة -  3

 :التالية العناصر يف إمجاهلا ميكن أخرى، انعكاسات االستعماري لالستغالل كان

 الفالحة ملداخيل احتكارهم بينها من وسياسية، واجتماعية اقتصادية امتيازات على األوربيون حصل لقد: األوربية االمتيازات �

 يفوق الفردي الدخل يف نصيبهم أن كما والكهرباء، املاء أمخاس ألربعة استهالكهم على عالوة اخلارجية، والتجارة والصناعة

 .املغاربة نصيب

 كاخلبز األساسية الغذائية املواد أسعار ارتفاع مع تأزما للمغاربة االجتماعية الوضعية ازدادت لقد: الغذائية املواد أسعار ارتفاع �

 .اجلافة السنوات بعض مع تزامنت واليت م1949و م1939 ما بني خاصة والسكر والزيت



 واألوبئة، األمراض وكبح احتواء على اهتمامها الصحي اال يف احلماية سلطات ركزت: الصحي اال يف احلماية إجراءات �

 فقط مشلت ألا كبرية حمدودية هلا كانت احلملة تلك لكن التلقيح، طريق عن التالميذ صفوف يف وقائية محلة املدارس فنهجت

 .األوربية األحياء خيترقون الذين التالميذ

 املدن ضواحي يف تعيش مغربية بروليتارية وظهور املدن، حنو الريف من اهلجرة وازدياد املغاربة، وبؤس فقر ازدياد إىل أدى هذا كل

  .تعيسة واجتماعية وغذائية سكنية شروط يف

  :خامتة

 وضعية وأزم االستعمارية، الرأمسالية مصاحل وخدم االقتصادية، القطاعات خمتلف مس قد للمغرب االستعماري االستغالل إن

 .احلماية نظام مناهضة بضرورة وطنيا شعورا لديهم ولد مما املغاربة،


