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 اإلستغالل اإلستعماري للمغرب في عهد الحماية

 
 
 

 

 

 

 

  آليات ومظاهر االستغالل االستعماري للمغرب في عهد الحماية :

 : ات االستغالل االستعماري للمغربتعددت آلي .1

 

 إحداث قانون التسجيل والمحافظة العقارية وقانون تحديد أراضي المخزن وقانون وضع األراضي الجماعية  -

 الدولة. تحت وصاية

 انشاءالمكتب الشريف للفوسفاط  و مكتب األبحاث والمساهمات المعدنية -

 منح  امتيازات متعددة للقواد الكبار ، مقابل قيامهم بإخضاع القبائل التابعة لهم. -

 توجيه  التعليم لخدمة مصالح االستعمار. -

 تشيد  شبكة حديثة للمواصالت . -
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 تنوعت مظاهر االستغالل االستعماري : .2

 

 

 امتيازات ومنحهم، بالمغرب االستقرار على األوربيين  تشجيع  *

 األجنبية االستثمارات استقطاب  *

 الخاص واالستعمار الرسمي االستعمار  أساسيين شكلين( الفالحي االستيطان)  الفالحي االستعمار  *

 للمغرب الطبيعية الثروات استغالل  *

 المغرب إلى الحديثة الصناعة  إدخال  *

 الصناعية للمنتوجات وسوقا الخام للمواد مصدرا المغرب اتخاذ  *

 . المغاربة السكان ابتزاز على العمل و جديدة ضرائب وفرض القديمة الضرائب على الحفاظ  *
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 النتائج االقتصادية واالجتماعية لالستغالل االستعماري للمغرب

 في عهد الحماية : 

 االقتصاد المغربي :االستغالل االستعماري ب ارأضر (1

 
 

 * أدخل االستعمار إلى المغرب الفالحة العصرية التي كانت في ملك األجانب، والتي تمركزت في المناطق الخصبة

 رية.                 * تعرضت الصناعة التقليدية المغربية للمنافسة من طرف الصناعية األوربية العص

*عرف الميزان التجاري المغربي عجزا كبيرا ، فلجأ المغرب إلى االقتراض من دول أوربية وبالتالي عانى من تراكم الديون  

  الخارجية.
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 خلف االستغالل االستعماري عواقب اجتماعية : (2

 
 

 

* عرفت البادية المغربية عدة تحوالت اجتماعية من أهمها: تفكك النظام القبلي ، قيام عالقات اإلنتاج الرأسمالية القائمة 

على الملكية الخاصة ، واكتفاء الفالحين المغاربة بملكيات صغيرة وفي مناطق أقل خصوبة ، إثقال كاهن السكان القرويين 

 الهجرة القروية .بالضرائب وأعمال السخرة ، انتشار 

* شهدت المدن المغربية تحوالت اجتماعية في مقدمتها:إفالس التجار والحرفيين المغاربة أمام المنافسة األجنبية ، نشأة 

الطبقة العاملة المغربية التي تمركزت في المدن الكبرى والتي عاشت ظروفا مزرية ، نقل أغنياء المدن العتيقة ) كفاس( 

  البيضاء  ،وبالتالي بروز النواة األولى البرجوازية المغربية. ألموالهم إلى الدار
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