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  أقطار إفريقيا الشمالية الثلثة هي حالة فريدة في بابها. فقد شاءت بالمغرب حالة المغرب وأعني  
 القدار أن يسلم هذا البلد العظيم ـ العظيم في تاريخه وحضارته وفضل أهله ـ إلى أفظع عدو عرفه
 التاريخ الحديث: فظيع في ظلمه وفي بطشه وفي مراوغته وفي حماقة طرقه وأساليبه وفي ضعف

عقله وفي ضيق دائرة تفكيره وفي عدم إنسانيته وفي بهتانه وألعيبه.

 فقد جاهد المغرب ول الحمد خير جهاد عند نزول الفرنسيين الغزاة أرض الجزائر سنة      
هذه1830 نا  حتى أيام حول.  ضربوه  سيون أن ي ستطاع الفرن لذي ا يدي) ا سور الحد كان (ال   وإذا 

ته ورو ـ بعدما استولوا على منابيع رزقه وامتصوا خيرا  dجوا بين شعوبه الجbوcرb والفقروالمغرب 
 dب أخباره إلى الخارج ولسيما إلى أقطار الشرق فقد جاءتروالجهل ـ قد حال حتى الن دون تسر

لب كل ذي عقل راجح وق هم  عالم ليف لى ال ها أولئك الطغاة إ لتي ارتكب قل سلسل المآسي ا  اليام لن
سليم ما هي حقيقة فرنسا والفرنسيين.

 
 وسوف ل نحجم عن نشر وتبيان كل المثالب التي ارتكبها الستعمار الفرنسي في الشمال           

 الفريقي : منذ العهد الذي ظهر فيه ابن وطني البار وأستاذي الكبير في الجهاد المير عبد القادر
 الجزائري طيب ال ثراه إلى هذا العهد الذي ارتفعت فيه صيحات شعوب الرض مطالبة بحقوقها

 ل إغفال هذه الصيحات أو التغافل عنها من المور المؤدية إلى إرباك حياة البشريةعالمر الذي يج
بأسرها.

لو أنdه محر           ـ و هد الستاذ علي الحمامي المغربي يكشف  لخ المجا تاب ا شكلروك في   dر 
هذا الكتاب يترجم  في المغرب. وعسى أن  شة  سا الطائ سة فرن من أباطيل سيا كثير  عن ال ـ  ية   روا
 المحرر باللdغة الفرنسيdة إلى اللdغة العربيdة حتى يدرك أبناء عمومتنا في الشرق العربي ما هو جار
 هناك. كما أن هذا الكتاب ل يخفي بعض الخطاء التي كانت سائدة في المغرب قبل الحتلل والتي

كانت من البواعث الكيدة على سقوطه في قبضة الستعمار.

ما           لتي تفتخر دائ ية وا في تكوين الحضارة العرب كبير  لتي لعبت دورها ال ية ا  فالبلد المغرب
 dية النسانية رجال كابن خلدون وابن بطوطة وابن تومرت وابن رشد سوف لنبأنdها قد قدمت للمدن

 تدخر وسعا في إعادة مكانتها المفقودة بعد استرجاع حريتها واستقللها المسلوبين كما هو شأن كافة
عاملين فق ال سى أن يو شأنه فع جل  لdه  لى ال فوع إ لمر مر بت. وا لك أم أ سا ذ لت فرن عالم قب مم ال  أ

لخلص بلدهم ويسدد خطاهم آمين.
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