
١٢٦

 
  

                                                                                                                                                              א     

 عرض كتاب  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

ُم.
حّك
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 المغرب والثورة الفرنسية 
            

  عبد الحفيظ َحّمان. د: المؤلف 
  محمد سبيال. د: تقديم
  )٩(منشورات الزمن، سلسلة شرفات : الناشر

  مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء
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 مقدمة

ٔان الجامعــــة المغربيــــة عرفــــت فــــي  ؛تجــــدر اإلشــــارة فــــي البدايــــة إلــــى
الســـــنوات األخيـــــرة طفـــــرة كبيـــــرة فيمـــــا يخـــــص المواضـــــيع المتناولـــــة فـــــي 
الرســائل واألطروحــات، وهــو مــا يعنــي بــٔان انشــغاالت الجيــل الجديــد مــن 
الجــامعيين المغاربــة تختلــف إلــى حــّد مــا عــن انشــغاالت الجيــل القــديم، 

ا جديـــدة وهـــو مـــا ن الجيـــل الجديـــد قـــد خلـــق ٓافاًقـــكمـــا ٔان ذلـــك يعنـــي بـــأ 
ٔاو  ،علــى مســتوى اختيــار المواضــيع يتــرجم تلــك الرغبــة فــي التميــز ســواًء 

وفــي هــذا الســياق ينــدرج عمــل الــدكـتور عبــد  .المنــاهج المعتمــدة إلنجازهــا
ــــــار موضــــــوع ٔاطروحتــــــه ــــــذي اخت ــــــان ال ــــــورة " الحفــــــيظ َحّم المغــــــرب والث

صــادر عــن مؤسســة الــزمن ضــمن  التــي تــم طبعهــا فــي كـتــاب ،"الفرنســية
  .٢٠٠٢سنة  ،سلسلة شرفات، الطبعة األولى

  
  

صــفحة،  )٢٦٠(يقــع هــذا الكـتــاب ـ المســتخرج مــن األطروحــة ـ فــي 
ا للـــدكـتور محمـــد ســـبيال، ومقدمـــة المؤلـــف، ثـــم المـــدخل ويضـــم تقـــديمً 

فرنســــا  المخصــــص لموقــــع المغــــرب فــــي عالقتــــه بالقــــارة األوربيــــة خاصــــةً 
باإلضــافة إلـــى ذلـــك . لتحـــوالت الكبـــرى فــي ٔاوربـــاصــاحبة حـــدث الثــورة وا

يتكون هذا الكـتـاب مـن ثالثـة فصـول فـي عالقـة منهجيـة وموضـوعية جـد 
  .منسجمة

صـــص لدراســـة الثـــورة الفرنســـية وتشـــكل العالقـــات خُ : الفصـــل األول
، وهــو يحــاول ٔان يجيــب عــن ١٧٩٨و ١٧٨٩المغربيــة الفرنســية مــا بــين 

مغاربــــــة علـــــى حــــــدث الثــــــورة كيـــــف تعــــــرف ال ،األول :ســـــؤالين كبيــــــرين
مــا هــو شــكل ونوعيــة العالقــات التــي نســجت مــا بــين ، الثــاني الفرنســية ؟

 الفصـل الثـانيوُخصص . المغرب وفرنسا خالل السنوات األولى للثورة ؟
لدراسة موقـف وعالقـات المغـرب مـع فرنسـا الثـورة ٔاثنـاء الحملـة الفرنسـية 

ن خــــالل هــــذا ســــعى األســــتاذ َحّمــــاوقــــد . )١٨٠١ـ  ١٧٩٨( علــــى مصــــر
الفصـــل إلـــى تبيـــان ٔاصـــداء الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر، وكيـــف تعامـــل 

ومــن جهــة ٔاخــرى ســعى لكشــف االنعكاســات السياســية ، المغاربــة معهــا
  .للحملة الفرنسية على مصر

خصصــه المؤلــف لرصــد ودراســة العالقــات ، فقــد الفصــل الثالــثٔامــا 
  المغربيـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية خـــــــــــــالل فتـــــــــــــرة حكـــــــــــــم نـــــــــــــابليون بونـــــــــــــابرت

ــــذي )١٨١٥ـ  ١٨٠١(  فــــي  نشــــئوا، وهــــو ٔاحــــد القــــادة العســــكريين ال
ٔاحضان الثورة الفرنسية وسعوا لنشر مبادئها ؤافكارها فـي القـارة األوربيـة 

خـالل قد تطرق الباحـث و. وفي الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط
هذا الفصل إلى تبيان مجاالت العالقات بين المغرب وفرنسا خـالل هـذه 

مـــا ســـعى إلـــى الكشـــف عـــن المشـــاريع التوســـعية لنـــابليون فـــي الفتـــرة، ك
البحــر األبــيض المتوســط والمغــرب، وهــو الوجــه اآلخــر الغيــر المكشــوف 

وفـــي  .فـــي العالقـــات المغربيـــة الفرنســـية مـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر
األخير يضم الكـتـاب باإلضـافة إلـى الخاتمـة والبيبليوغرافيـا مالحـق لعـدد 

  .ألهمية بالنسبة لموضوع الكـتابمن الوثائق البالغة ا
هـذا الكـتـاب يقـدم " :يقول الـدكـتور محمـد سـبيال فـي تقديمـه للكـتـاب
لكـن مـا يميزهـا كـذلك . ٔاطروحة متميزة فـي موضـوعها وفـي طريقـة تناولهـا

هو الجهد التوثيقي الذي قـام بـه صـاحبها حيـث ذيـل بحثـه بوثـائق فريـدة 
هـــذا  ...إبـــان الثـــورة تســـلط الضـــوء علـــى هـــذه الحقبـــة مـــن تـــاريخ المغـــرب

الكـتـــاب يقـــدم مـــادة تاريخيـــة وتحليليـــة وافـــرة موثقـــة لتـــاريخ المغـــرب فـــي 
القـــــرن الثـــــامن عشـــــر وعالقاتـــــه الخارجيـــــة وصـــــورته كدولـــــة عريقـــــة ذات 

  "....سيادة
يبــدو مـــن كــالم الـــدكـتور ســبيال ٔان قـــوة كـتــاب األســـتاذ َحّمــان ترتكـــز 

وضــــوعها وطريقــــة تمّيــــز األطروحــــة بم :األول؛ علــــى عنصــــرين ٔاساســــيين
ـــائق المغربيـــة ٔاو  :الثـــاني .تناولهـــا المجهـــود التـــوثيقي ســـواء بالنســـبة للوث

ا يكشـــــفان عـــــن والعنصـــــران مًعـــــ. الفرنســـــية الوثـــــائق األجنبيـــــة وخاصـــــةً 
  .المجهود الكبير الذي بذله المؤلف إلنجاز هذا العمل األكاديمي

ويعتبــــر صــــاحب المشــــروع بــــٔان المــــادة التاريخيــــة التــــي تــــوفرت لــــه 
وهذا صحيح، إال ٔان المجهـود الـذهني . كنته من اإلجابة عن عدة ٔاسئلةم

والتحليلــي كــان لــه دور كبيــر فــي صــياغة الموضــوع مــن خــالل اســتنطاق 
  .النصوص والوثائق

ففــي الفصــل األول قــدم الباحــث ٔاكـثــر مــن دليــل مقنــع عــن التوقيــت 
بالنســــبة  وكيفيــــة اطــــالع المغــــرب علــــى حــــدث الثــــورة الفرنســــية، خاصــــةً 

، فإنهــا قــد ١٧٨٩ ســنةمغــرب الرســمي، فــإذا كانــت الثــورة قــد انــدلعت لل
تزامنت مـع سـفارة القائـد محمـد الـزوين الـذي كـان بعثـه السـلطان سـيدي 

  مصطفى الغاشي. د
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان

  المملكة المغربية 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ويبـدو . محمد بن عبد هللا إلى إسـبانيا وإيطاليـا وفرنسـا والدولـة العثمانيـة
، ٔانــه تمكــن مــن االطــالع علــى  ١٧٩٠بعــد عــودة هــذا الســفير فــي يوليــو 

اع السياســية فــي فرنســا، وهــو مــا يعنــي بــٔان هــذه الســفارة كــان لهــا األوضــ
دور كبيـــر فـــي إطـــالع الســـلطة المركزيـــة علـــى الثـــورة الفرنســـية بعـــد مـــرور 

وإلـى جانـب عنصـر السـفارة، اعتمـدت السـلطة . حوالي سـنة علـى الحـدث
المغربيــة علــى عنصــر ٓاخــر ال يقــل ٔاهميــة كمصــدر للمعلومــات عــن الثــورة 

الفرنســي  ق األمــر هنــا بالجهــاز القنصــلي األوربــي وخاصــةً الفرنســية، ويتعلــ
المقــيم بــالمغرب، والــذي كــان علــى اتصــال دائــم بمــا يجــري فــي فرنســا، 
 .وهو ما كان يؤدي إلى تداول هذه األخبار بين عناصر السلطة المغربية

ونقصــــــد هنــــــا كمــــــا يــــــذكر الباحــــــث  ٔامــــــا الفئــــــة المثقفــــــة المغربيــــــة،
و ٔانها، رغم معرفتها واطالعها بما حـدث فـي ، فيبد)المؤرخون والعلماء (

إال ٔانهـــا غضـــت الطـــرف عـــن هـــذا الحـــدث فـــي كـتاباتهـــا  فرنســـا مـــن ثـــورة،
ومؤلفاتهــــا، إال بعــــض االســــتثناءات اليتيمــــة، التــــي ســــجلها األســــتاذ فــــي 

ويفســر المؤلـف هـذا الموقــف . صـفوف المـؤرخين كمـا فــي صـفوف العلمـاء
ـــالموقف المغربـــي الرســـمي مـــن بتـــٔاثر ٔاو التـــزام الفئـــة المثقفـــة المغرب يـــة ب

حــدث الثــورة الفرنســية الــذي يتماشــى مــع موقــف الدولــة العثمانيــة بصــفة 
يؤكــد الباحــث، يــدخل تحــت الدعايــة اإلنجليزيــة كمــا عامــة، وكــل ذلــك، 

  .السلبية حول الثورة الفرنسية
ا إلــى حــد مــا، فــإن الفئــة المثقفــة المغربيــة لــم وإذا كــان هــذا صــحيحً 

بالنسبة لها قيمة كبرى إال في حدود جد ضيقة، وحتى تكن تشكل ٔاوربا 
ا إذا مــا قارنـــا ذلــك بمــا كـــان يمثلــه الشــرق العربـــي ، خصوًصــ١٨٠٠عــام 

. اإلســـــالمي بالنســـــبة للنخبـــــة المثقفـــــة المغربيـــــة خـــــالل الفتـــــرة الحديثـــــة
فالواقع المادي لم يكـن يشـكل بالنسـبة لهـؤالء قيمـة كبـرى، وهـذا راجـع 

 .ا بالــدينوين الــديني والثقــافي والمــرتبط ٔاساًســباألســاس إلــى طبيعــة التكــ
ا علــــى ذلــــك فــــإن عــــدم االهتمــــام بٔاحــــداث ٔاوربــــا قــــد ال يكــــون ٔامــــرً  وبنــــاًء 

  .ا حتى ولو كان الحدث هو الثورة الفرنسية بذاتهامستغربً 
وإذا كانـت الفئــة المثقفـة المغربيــة لـم تــول ٔاي اهتمـام لحــدث الثــورة 

تهمـل الحـديث عـن الحملـة الفرنسـية فإنهـا بالمقابـل ـ وبشـكل نسـبي ـ لـم 
فإذا كان الزياني من حيث هـو مثقـف مخزنـي قـد غـض الطـرف . على مصر

عن الحملة، فإن الضعيف ضـّمن مؤلفـه معلومـات عـن الحـدث الـذي هـّز 
ــوا للحملــة ٔاهميــة خاصــة فــي  .العــالم اإلســالمي يومهــا ٔامــا الفقهــاء فقــد ٔاول

ك ٔان المغــرب لــم يكــن ويســتنتج مــن كــل ذلــ. خطــبهم وكـتابــاتهم الدينيــة
فرنســا، ( عــن األحــداث الدوليــة التــي كانــت تجــري خــارج حــدوده  منعــزالً 

العــام ٔاو عامــة المغاربــة  ٔامــا الــرٔاي). إســبانيا، مصــر، والدولــة العثمانيــة 
فلــــم يكــــن لهــــم علــــم بهــــذه األحــــداث إال بمقــــدار مــــا كــــان يقدمــــه الفقهــــاء 

  .نيةوالعلماء بالدرجة األولى ثم المخزن بالدرجة الثا
ٔامــا عــن تشــكل العالقــات المغربيــة الفرنســية خــالل هــذه الفتــرة فــإن 

علــــى الوثــــائق والمراســــالت  الدراســــة التــــي يقــــدمها الــــدكـتور َحّمــــان، بنــــاًء 
الدبلوماسية المتوفرة في األرشيف الفرنسي والخارجية الفرنسـية، سـعت 
إلــى االقتنــاع بــٔان الســلطان ســليمان نهــج سياســة مــع فرنســا الثــورة تقــوم 
علـــى العالقـــات المتوازنـــة مـــع الـــدول األوربيـــة وهـــو مـــا دفعـــه إلـــى الســـعي 
للحفاظ على عالقاتـه بفرنسـا الثـورة والحضـور فـي العـالم المتوسـطي دون 

ٔاو تــــٔاثير وضــــغط ٔاي  ،ٔاو االســــتقطابات ،الســــقوط فــــي سياســــة المحــــاور 
ؤانهـا كانـت فـي صـراع  وقد تجاوبت فرنسا مع هذه السياسة خاصةً . دولة

ا ٔامـام عالقاتهـا ا مفتوًحـنجلتـرا وهـي بحاجـة إلـى تـرك المغـرب باًبـقوي مع إ
  .ومشاريعها السياسية واالقتصادية

لقد استطاعت هذه الدراسة إلقاء الضوء على مرحلة مهمة مـن تـاريخ 
ا في المشهد الدولي والمشهد المتوسـطي عكـس المغرب الذي ظل حاضرً 

ســـية فــي دراســتها لفتـــرة التــي روجـــت لهــا الكـتابــات الفرن" العزلــة " فكــرة 
  .السلطان سليمان

يقــدم المؤلــف دراســة دقيقــة  ،فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا العمــلٔامــا 
وموثقــة لعالقــات المغــرب مــع فرنســا الثــورة فــي ظــل السياســة التوســعية 

فــي ٔاوربــا ٔاو البحــر المتوســط بــدافع تحويلــه إلــى  للحكومــة الفرنســية ســواًء 
ل مصــر البلــد اإلســالمي والواليــة وهــو مــا ٔادى إلــى احــتال  ،بحيــرة فرنســية

وفـــي هـــذا الســـياق نجـــد المؤلـــف يتتبـــع المصـــادر التـــي نقلـــت . العثمانيـــة
ــــ ــــى مصــــر، وتٔاسيًس ــــف علــــى ٔاصــــداء الحملــــة عل ــــك وقــــف المؤل ا علــــى ذل

االنعكاســــات التــــي خلفتهــــا الحملــــة الفرنســــية علــــى العالقــــات المغربيــــة 
هـــا المـــولى الفرنســـية ممـــا مكنـــه مـــن فهـــم واســـتيعاب السياســـة التـــي نهج

وإنمــا القــارة األوربيــة  ،ســليمان لــيس فقــط فــي عالقاتــه مــع فرنســا الثــورة
ورغـــــم هـــــذه الظـــــروف "والدولـــــة العثمانيـــــة، ) إنجلتـــــرا علـــــى الخصـــــوص(

الدوليــة واإلقليميــة، فــإن الســلطان ســليمان ظــل فــي ارتبــاط مــع حكومــة 
د الثورة وحـافظ علـى عالقاتـه الدبلوماسـية والتجاريـة معهـا، وإن كانـت قـ

كمـا ٔانـه  .خضعت لعمليات المد والجزر حسب مـا تمليـه الظرفيـة الزمنيـة
مع الدولة العثمانية ٔاو إنجلتـرا، وهـذا يعنـي  ظل في عالقات حسنة سواًء 

ٔان كــل ٔاطــراف النــزاع التــي كــان لهــا وزن قــوي فــي الســاحة الدوليــة ظــل 
السلطان في ارتبـاط معهـا، ولـم يخضـع ألي ضـغوط ولـم يتحـالف مـع ٔاي 

  ."د اآلخرطرف ض
لقــد دفــع هــذا االســتنتاج المؤلــف إلــى بنــاء اســتنتاج ٓاخــر يلخصــه فــي 

ال يمكن في رٔاينـا الحـديث ٔاو وصـف سياسـة السـلطان سـليمان ... " :قوله
، هذا الوصف الذي طالما اسـتعملته بـاألخص المراجـع )سياسة العزلة( ـب

لنا فـي  فقد تبّين. األجنبية في الحديث عن هذه الفترة التاريخية للمغرب
مسار البحـث ٔانـه رغـم الظرفيـة الصـعبة التـي تواجـد فيهـا المـولى سـليمان 

ا ا ودبلوماســيً ا سياســيً علــى المســتوى الخــارجي والــداخلي فإنــه ظــل مرتبًطــ
  ."...ا بٔاورباوتجاريً 

ــــذي طرحــــه   ــــي يفــــرض التســــاؤل ال ال شــــك ٔان هــــذا الموقــــف المغرب
الفرنســـية إلـــى المغـــرب المؤلـــف حـــول مـــدى تـــٔاثر ٔاو تســـرب ٔافكـــار الثـــورة 

لقــد اقتنــع الباحــث بــٔان المغــرب يختلــف عــن  وانتشــارها بــين المغاربــة ؟
العديـــد مـــن البلـــدان المشـــرقية اإلســـالمية التـــي تفاوتـــت فيمـــا بينهـــا مـــن 

ولــذلك فإنــه بالنســبة للمغــرب ). تركيــا ومصــر(حيــث التــٔاثر بٔافكــار الثــورة 
ويفسر ذلـك بالعناصـر ظل بمعزل عن التٔاثيرات الفكرية للثورة الفرنسية 

  :التالية
العامل السياسي والثقافي، وفي هذا الصدد عملت سياسة المولى : ٔاوالً 

سليمان وكذا تكوينه الثقافي والفقهي على الحيلولة دون تسرب 
األفكار الثورية إلى المغرب، وهو نفس الموقف الذي ينطبق على 

ضوعها الفئة المثقفة التي يرجع تجاهلها لحدث الثورة إلى خ
للسياسة المخزنية في تعاملها مع الحدث من جهة، ومن جهة 
ثانية تكوينها الثقافي والديني الذي لم يكن ينظر ألوربا كمجال 

  .حضاري خالل تلك الفترة
العامل الجغرافي، حيث لعب البحر األبيض المتوسط، العنصر : ثانًيا

وضفة الجنوب ) تحديًدا فرنسا( الفاصل بين ضفة الشمال 
دوًرا كبيًرا في منع تسرب األفكار الثورية إال في حدود ) المغرب (

  .جد ضيقة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ظروف المغرب مع مطلع القرن التاسع عشر والمتمثلة في الجفاف : ثالًثا
فقد كان لها تٔاثير كبير على )  ١٨١٨ـ  ١٧٩٩ما بين ( والوباء 

الساكنة المغربية، وبالتالي الجاليات األوربية التي اضطرت إلى 
ادرة المغرب، مما ٔابعد المغرب إلى حد ما عن تٔاثيرات األفكار مغ

  .الثورية

  
فـــــي الفصـــــل الثالـــــث مـــــن الكـتـــــاب دراســـــة معمقـــــة للعالقـــــات نجـــــد 

المغربية الفرنسية خالل فتـرة حكـم نـابليون الـذي عمـل علـى نقـل ٔافكـار 
المنــاطق التــي جــرى احتاللهــا  وخاصــةً  ،ومبــادئ الثــورة إلــى خــارج فرنســا

ا ٔاو الــذي ٔاصــبح هــو ٔايًضــ ،جــارة األقــرب جغرافيــا إلــى المغــربكإســبانيا ال
وفــــي هــــذا الصــــدد ســــعى . ا بالطموحــــات االســــتعمارية النابليونيــــةمهــــددً 

المؤلف إلى الكشـف عـن السياسـة التوسـعية لنـابليون مـن خـالل دراسـة 
الهيئة القنصـلية، ( المشاريع التي اعتمدت عليها فرنسا لتحقيق ٔاغراضها 

ويبـــدو ٔان هـــذا االتصـــال المباشـــر بـــين . ....)خباريينالجواســـيس، االســـت
المغرب وفرنسـا خـالل هـذه الفتـرة سـوف يـؤدي إلـى نقـل معلومـات هامـة 

وهـو مـا تجلـى فـي ).  ١٨٠٧سـفارة الحـاج ادريـس الرامـي عـام ( عن الثورة 
ردود فعــل الفئــة العالمــة ورجــال المخــزن تجــاه مــا ٔاصــبحت تمثلــه لــيس 

ية بــــل األفكــــار والمخططــــات والمشــــاريع فقــــط القــــوة العســــكرية الفرنســــ
القائمــــة علــــى المبــــادئ الثوريــــة والتــــي صــــار ينظــــر إليهــــا كخطــــر وتهديــــد 

  .للمغرب
ــــالرغم مــــن هــــذه  ــــان ٔانــــه ب إال ٔانــــه يســــتنتج مــــن دراســــة األســــتاذ َحّم
األخطــار التــي صــارت تهــدد المغــرب فــإن الســلطان نهــج سياســة متزنــة إذ 

، )محــدودة وإنمــا لــم تنقطــع  عالقــات( ظــل فــي عالقــات وديــة مــع فرنســا 
وفــــي نفــــس الوقــــت حاولــــت فرنســــا النابليونيــــة ٔان تعكــــس مــــن خــــالل 

المراســالت بــين ( ا ا عــدًو عالقاتهــا مــع المغــرب ٔانــه بلــد صــديق ولــيس بلــًد 
ا ؤان المغـرب رفـض الـدخول فـي خصوًصـ، )نابليون والسلطان سليمان 

ل علــى ٔانــه فــي ويمكــن القــو). إنجلتــرا وإســبانيا ( ٔاي تحالفــات ضــد فرنســا 
ظـــل هــــذا الصـــراع الــــدولي فــــإن األفكـــار الثوريــــة التــــي جـــاءت بهــــا الثــــورة 

ــ ا ٔاو الفرنســية والتــي اخترقــت القــارة األوربيــة لــم تســتطع ٔان تجــد لهــا ٓاذاًن
ا تــــؤمن بهــــا فــــي المغــــرب كمــــا حــــدث فــــي مصــــر والدولــــة ٔاو قلوًبــــ عقــــوالً 

العثمانيـــــة، وهـــــو مـــــا ٔاحـــــدث صـــــدمة كبـــــرى مـــــن خـــــالل صـــــراع القـــــديم 
  .الحديث ٔاو الحداثة، وزعزع الكـثير من القيم القديمة الموروثةو

  
  
  

  خاتمة
ليس هناك ٔادنى شك ـ كما يثبت البحـث ذلـك ـ فـي ٔان المغـرب كـان 

ا للتوســع حالـــت دون ٔاو فرنســـا نــابليون مشـــروعً  ،بالنســبة لفرنســـا الثــورة
لقـد تمكـن البحـث ٔان يجيـب . تحقيقه تطورات ٔاوربـا العسـكرية والحربيـة

األسئلة التي طرحت كـفرضيات في بداية المشروع، إال ٔانها باإلضـافة عن 
ا جديدة للبحث لخص الباحـث بعضـا منهـا؛ كالـدور إلى ذلك فتحت ٓافاقً 

الــــذي مــــن الممكــــن ٔان تكــــون إنجلتــــرا قــــد لعبتــــه فــــي توجهــــات المغــــرب 
وكــدور الدولــة العثمانيــة .. ٔاو مــع فرنســا الثــورة ،مــع ٔاوربــا السياســية ســواًء 

  .اهمة األرشيف العثماني في هذا المجالومدى مس

المغـــــرب والثـــــورة "فإننـــــا ال نبـــــالغ إذا اعتبرنـــــا كـتـــــاب  ؛وفـــــي الختـــــام
 ،إضــــافة نوعيــــة كبحــــث تــــاريخي فــــي موضــــوع دقيــــق ومعقــــد" الفرنســــية

تمكن فيه المؤلف ٔان يدعم مشروعه بمادة تاريخيـة قويـة وتوثيـق متنـوع 
ـــ": يالومركـــز، وهـــو مـــا يجعـــل منـــه كمـــا قـــال الـــدكـتور ســـب ـــمرجًع ا ا تاريخًي

 ."ا لتاريخ المغرب الحديثا ٔاساسيً وفكريً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :  الدكتور عبد الحفيظ َحّمان في سطور
 التـــــدخل تـــــٔاثير" المعاصـــــر، التـــــاريخ فـــــي الثالـــــث الســـــلك دكـتـــــوراه

 ١٨٤٥ سـنة مـن للمغـرب واالقتصـادية السياسـية الوضـعية علـى الفرنسي
) فرنســـا( لـــوميراي تولـــوز ، جامعـــة والحضـــارة اآلداب ،كليـــة"١٨٨٠ إلـــى

 والمغـرب الفرنسـية الثـورة"، المعاصـر التـاريخفـي  دولة دكـتوراه. ١٩٨٧.
 عبـــدجامعـــة  -اإلنســـانية والعلـــوم اآلداب كليـــة، "١٨١٥ إلـــى ١٧٨٩ مـــن

ســـــاهم فـــــي عـــــدد مـــــن الملتقيـــــات .  ٢٠٠١) المغـــــرب( الســـــعدي المـــــاك
العلميــة داخــل وخــارج المغــرب، لــه عــدد وافــر مــن البحــوث والدراســات 

 . المنشورة في مجالت مغربية وعربية


