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   ....أ�� آ�� ا	��و��� ؟

��دي ��� ا	�ه�ن ا	���آ�ن��م أن �� !" !  
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دات �% �����&�   ا,+�*(ري�'� ا	�
  

دة �����0 /�ا�.ل   )1�% )Gilbert Grandval() 1904 – 1981( 

  
    

87 7	(�6بقال   :1ا	(��: ا	*م ا	.��'9 ا	'

 جيداً في شهر يوليو وفي شهر أغسطس عام  � �7آ>ا	(��ي 7تعرفت على 
 عندما كنت 1955ً>�   . لفرنسا بالمغرب<��(ً

 فهذا الطالب السابق ،!ر0? /�� �د على الفور انه ا	(��ي �7 �7آ>وقد بدا لي 
 Auguste Paul() الجنرال نوغيس ( ا	�ز�� ا	(��: ا	*م ا	.��'9الذي هنأه " /�رو" بليسي 

Noguèsbert  AlCharles( )1876 – 1971( كان فيما -عند إتمام دراسته الثانوية 
ر رجال -يبدو ���,B�Cمن حيثبشكل فعال سواء   ���0ًا 7�D  أو 	B�رو <.E.  

من إقامة إجبارية لمدة ثالث سنوات ونصف السنة ، كرجل وطني، اطهجلب له نشقد و

� ذ	G 	: ���? <إ, أن . 1954 سنة إلى 1951 سنة'��.	 B��    

أن أ�D� ذ	Gاستطاعتي بوكان �  ..أ%�� ���B ا	��م و ��<

                                                           
ص 1E	*�د ا	ا �)J ورد :K�)	ال اL'	ي: ا��ف ا	(N�Oن +�> ��� ا�D D" *�د	ي أآ��3�7، ا��Q	 / ��)C��

  . 43. م، ص1995
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 ��7ر < آن �ST  كان ا	(��ي �7 �7آ> أن ا	(Lآ�من '��C ST�

  ا	(�6ب
 قد أتاح لي الفرصة لكي أدلي بهذه الشهادة بشان رجل ا	�SU ا	*مسعيد بأن لوإني 

  .�X: ا���ا<9أآ� 	B �، وكنت B7 9�N7�W !�اV> <���>كانت 
  

دة ا	('��Qق 0ك ��7ك )2�  . �Cا�_^ا[+�ذ 7	\�	�] د %
  

0ك ��7ك) Jacques Berque() 1910 – 1995( : 9'��C ق�Q�'>  �> 

   . ا	&dا��U><�ا	�� <���> �C��ة 

 �V ن<���ًا 	�': ا	��Tث ا	.��> ، D: ��� ��: ا,�0(ع ا	(�6ب 	�را+> ح إ	��dوآ

 ��� �i)7 1953 ~ 1954 +�9 وا	�&����> 9C +�سًC�Q> :D ، " ت<�آd ا	�را+

�.\7 9C <�7�*	ن +�>  " ا� 9	n+ م ا	(*!� ، D: أ+�ذ آ�+9 ا	�ر�m ا,���71955)9 �0C

"'��C ��*>"���> :D ،"�� ا	�را+ت ا	*��*> ."  

ت ��ة .	L> B	ف�i	.��'9 ا	اق ا�Q�+,ر ا�X�> �> .��>:  

   ، 1938+�> " درا+ت 9C ا	�ر�m ا	��.9 ا	(97�6 " ) أ

  ، 1940+�> " ا	��ازل ا	(dار�> 	(*� ا	�زا�9" و ) ب

س" و ) تC <+ر�> mر�W "<�+ 1949،  

ر�m ا	�7ط" و ) ثW " <�+1952،  

" و ) ج����Cل إ)% 9C ع��ن ا,�0(V ?آQ> "+ <�1953 ،  

  ،1961+�> " ا"+ م <� ا[<_ إ	� ا	�6" و ) ح

  ،9C  " <�+1962 ا	(�6با"! ح ا	���9ه� وه�ك 9C أواU? "  و ) خ

  ،1964+�> " ���ق ا[را9C 9J ا	(�6ب" و ) د
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آ?"  و ) ذQ>ة�!C> ا	*��7> ا	(*�u	1965+�> " ؟؟؟!!! ا،  

  ،1967+�> " + م وا,%��اآ�>ا"" و ) ر

!�ة" و ) ز *> <�7�� <C�D �T�"! <�+  1972،  

  ،1972+�> "  ا	&��� 9C 9�7 ه ل"و ) س

  . و/��ه1972+�> " ا	����� وا	�&��� 9C ا	(�6ب" و ) ش

  

 ������������:  

 B�)0�W ا	(*��	>  ا"+ م BW�X� 9C إ	� أه: < ��.� ا	��Xو	*? 

 ����   y	���xن ا	\��:وا	(��'�ة��C yT�W ًu��  :+9�7  " :ا

?�Uإ+�ا "C	 �u*W  B�Dا ا,+: ��� أz�7 {C  .، <{ أن ا	��xن ا	\��: |

  

�> هz^  ا	���� <� ��7 ا	.��'��� <(� W*(�	�_  ه� أ�B ا	S��6و�E	0(>، ا��	9 اC 

رآ9C B هzا % �V دام BOUBAKER ( أ �\7 �7�d)ة: ا	&dا�Uي ا[!? !��^ D:ا"<

HAMZA ()1912 – 1995( ،    ��)�dر�7 �&'>  
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����  ،y	���xن ا	(��'�ة آz	0�W 9CG(�B ،)1983 – 1957(	�.��ة X� , :+,ا اzه G	z9  آC 

B�)0�W(��'�ة	\��: ا	ن اx���	 .   

  

 G 9C ا	��� �� ا	��> ا	(���> , ��NE ر+(�C  9�'9)إ����	�Cِ)90\�ا�KV�>  9 �وه

K��T�	? ا����	\�: وا	ا ?��TWوB*Jا�> �� !.   

  

�7�C�'�> وه9 �ه�ة  ا,���^ 9C آ��آ�W K(� ه��+> ��Cوس ا+(B : "أ	.�� إ	�

   :�ن�ر�  ،7 B�C��V y"أدو��_

  

��+�اء ،ا	(K�u ا	.��'9X)W9 !�رة  أC Sرخ وأ، أد�L>،ف و أ�'��C أو ، 

س, ��Eج  ��C أي %9ء �Ox، وأ، ��Qق<'+]C> ا	.��'�>  ا	�ور  7�u	9 اC ?u)� B�آ� ��

9 ��� ا,آ���وس ا	\�'9 اهSا	�(B�u ا	zي آن �C�\	 ،در0> أن �	إ ،B	 90�	آ���� إ����  

K�u)	ا اzت هت و+��آ���N�> :�C ، �\)� ,W ى ���أن�+ :�سا[  هzا.+.  

  

 ������������:  
  

	 z)��Wك���EWآ? <� و B��� ��� ج�:   
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  )1977 – 1933( ��9 %��*�9: ا"��ا�9ا	'�+9 وا,�0(�9 وا	�uري   ) أ

 ،  

  ،  .....) _ 1935( �'� ��.9: ا	(�iي ا	(�.�'K و  ) ب

ل Vك ��7ك0 8� 9C <ا�7 �7آ:  

 قمت بمعاونته 1943ففي عام .  منذ حوالي ربع قرنا	(��ي �7 �7آ>إني أعرف   
  ..بتنظيم رحالت للطلبة المغاربة المتفوقين داخل بالدهم

  

وكان ً�Cو ً)U.��'�> دا	ا <C�u�	.) ي بالمعنى أي فيروس ثقاف
   2)الحرفي للكلمة

  

C> ا	.��'�>  �&ح كان يمثل )���?ا	( ا	(&ه�فهذا �u	ا

  …9C ا	(�6ب
  

��> <� <dا� B��Oوهنا تتدخل D ةd�> ، مما أي ا+�� لحيث أنه لم يكن يتصور 

  ا	�*��: ا	.��'9يرفض 
  

 ������������:  
  

                                                           
 "آ�� �
� ه���� ���وس ا�
	 أدو���": أنظر كتابنا 2
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7	���Q> وا	�\��و<*د ا	��<&> د<غ <6'�ل وهذا حال كل � 

  .كما هو معلوم في الهندسة االجتماعية، 
  

دة ا	(Lرخ %رل أ��ري �0	�ن) 3�%  
  

رل أ��ري �0	�نقال % )Charles-André Julien) (1891 – 1991(  

3   

  
الل سنوات طويلة وخاصة في الوقت الذي كنت أمضي  خا	(��ي �7 �7آ>على عرفت ت

يشغل منصب  حيث كان  ،  طا	�7 )مدينة (نصف كل شهر فيفيه 
ري ا	�|�9(&�_ا	 رئيسQ�+,ا  .  

  
 لمجرد المواجهات السياسية فحسب، بل للمناقشات الحية ليس نجتمع معاً، كثيراً ما كنا

  . التي كان يتطرق فيها موضوع آلخر
  

7خ  ل<�+���وبين لحن  )Johann Sebastian Bach) (1685 - 1750 (

 

                                                           
  .50. ا	'Lال ا	(�K، ص 3
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  - Wolfgang Amadeus Mozart ()1756 (<�زار كونشرتو ل إلى

 Georg Wilhelm Friedrich (ه�&? حول نقاش، ومن ) 1791

- Hegel) ( 1770 – 1831(   أو حول�Wر+ )Paul Sartre-Jean) (0519 – 

آ? �C'.�>إلى   )1980Q> أو <�+�+..  

 آ�� بعمق ، كان يِحس أ0? ا	*(? �8��TW �T هzا ا	���مومن > ?\7

'��C �T� B7 ���W B�C�D وبكل  B	 م��W أن '��.	 �\)� >

��d> �>.  
  

 ������������:  
  

موذج الفرنسي الثوري الن أن ���Tل ذوق ا	�0? وW.\��^ إ	� هzا وال غرابة في 
  !المتحذلق بامتياز
    

رل �0	�نأما بالنسبة Q	 ي نمطية التال تلك القوقعية نفسه، فهو ال يخرج عن
 ،��Wاسو ، 0ك ��7ك و<+����ن	�ي  : أمثالمشخصاً في  ا	.��'9ا,+��Qاق مثلها

ل 	�ي  و7ر��_و'�C.��'��ن و..�7و	��0ن ا�	ات بدون استثناءو عامةا"+ <�

  .تذكر
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  :4ا��ري �0	�ن  الرواسب الفكرانية في العمق قولمن هذه

  

+�ة ا	(�\�> ا[، فإن وخالفاً لما يعتقده نفر كبير من الناس

 د����>، ليست باألسرة الملكية التي تعتبر ا	(�7�6>�، بل هي أسرة ملكية ه���
  ..،ا	*�U> ا	��Q.>تستمد مبعثها من الدين، فالملك قبل كل شيء من 

) ا	��آ>( أي ا	'�N> ا	6<�>ومن هنا يملك ذلك النوع من 

ن �Cق �(�و الذين ا[ر7*�ن و	�ً كل يوم �&�ده 	Bالتي 

B+ا"+ <�> كما أنه يملك وحده إمكانية رأ <*��Q	0(> ا�W 

لإلى *Cالعلماء وأساتذة الشريعة على : ، ال تلك الشريعة التي يقوم بتفسيرهاأ

  …المستوى الفقهي
  

 ������������:  
  

 للحكم على ،ا	�'ر ا	.��'9 من الرجل المحسوب على ا	��اء صدور مثل هذا ويكفي
�( ومدى ��? ا	�0?C9> +"ا ����	 B ت، الذي يشوهه بمثل هذه األساطير وهذهCا�E	ا! 

	�التي تضحك \u	والتي ال يتفتق بمثلها سوى جاهل ! اباإلسالم وما حمل الجهلنبي   
  

  هذا التخريف ؟  جوليانمن أين أخذ: وللمرء أن يتساءل

                                                           
   .50. ا	'Lال ا	(�K، ص 4
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ء ا	��i> ا,! إلى كتابات الرجل قبل أن يصبح صديقاًوبالرجوع �&�ر�>	)*�+ ،

، التي تفرق بين فئات الشعب !<��	�ً 9C آ? ا+�*(ر��B ا	.&> بل ،!<�&��ًنجد الرجل 
  !. المغربي بدعاوى عنكبوتية من مخيال المستعمر الفرنسي وحده

  
نيقول �	�0:  

  

   .��C\�نسا سياستها االستيطانية، يعاب على فر
، وهم الذين  ؟الحادي عشرخالل القرن 9�7 +��:  و9�7 ه للكن ماذا عن غزو 

، وكانوا يجرون ا	&�اد ا	�9J ��� ا[��O وا	�7_ بغمام من ا��O �7ونشبههم 
   .وراءهم النساء واألطفال؟

  

0>�7ا�7ةالذي كسر محاولة التوحيد المغاربي التي كان ! هذا الغزو��!  

 بدوعلى وشك إتمامها، والذي أقام في المغرب الكبير أكثر من مليون من ال

  . األجانب
  

أ+�(>  ثم S��*W هي التي يسرت ا	(���>ا	\رD>إن هذه 

  لن يتخلص منها �OاSUالبالد، ولكن بثمن 
  

 ������������:  
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��9ا	فالكارثة عند هذا �'W��8��i	المتخفي تحت دردشات المؤرخين، ! ا ،

وهي  ( ���ن �'(>ا	( ، ويا للهولالبالغي9�7 +��:  و9�7 ه ل في كون كمنت

 >أ+�(و S��*Wا في وساعد) ،!معلومات اسطورية ال يرتاب بشأنها ذو عقل

   .البلد
  

دةَ <��%) 4�% <)Manouche.(  
  

  5رو�C���7 90�: للكاتب الفرنسي" <��%>"جاء في كتاب 
    

بأنه ينتظر ، Manouche(6 ("<��ش"  جريدة فرنسية تصدر بالغرب<���أعلم 
7ر��d> آ���ة <�iE% الفينيزيا :في الكباريهغذاءاً جيداً  تحضر وترجاها أن )Venesia( ،

  .سوف يستقبل في الصالون العلوي، ألنه ديره بمدينة طنجةملكه وتالذي ت
  
  :أضافو

ر0? ضيفي ليس فقط شخصية مهمة، بل .  من فضلك، تحاَشي الكالم البذيء

:	�.  

                                                           
 :9C" <��ش :" 1972رو�C��7 90��X : ،أ� 5

Roger Peyrefitte:"Manouche" ou "Germaine Germain femme de Carbone 
le célèbre gangster des années 30" Flammarion éditeur 1972/1973 2 

رين المدعو كاربون كانت زوجة للمافيوزي الفرنسي الشهير في ثالثينيات القرن العشو، جرمين جرمان: اسمها الحقيقي 6
)Carbone(،قبل أن تقدم إلى المغرب وتستقر بمدينة طنجة مشتغلة في تهريب السجائر األمريكية ، 
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 ) (2002 – 1904 (ا	\��� 0ن دو �7<�ن :<��شمقت رولما 

(Comte Jean de Beaumont (7 نادتهقادما ،:  
  !أأ�� ا	�iEQ> ا	\���ة؟ -
  ، ماذا تفعلين هنا؟"!<��ش: "تصايح فرحاً -
  ).كاباريه(أشتغل بالتهريب وأسير هذه العلبة  -
  

،  في إرباكه> <��%، استمرت!)من الخجل( أين يضع رجله  الجريدةمديرلم يعرف 
  .…!حتى النهايةبدون رحمة 

  
%8رل دو �7و�Wي عندما كلمو) Charles de Breteuil" (%��>< " هاتفياً من

أجل حجز صالون �d���.	وترجاها أن تحضر غذاءاً جيداً ألنه كان يصحبه ا  K�J

) Didi (د��يأن األرستقراطية الفرنسية تناوبت لتواسيها في ) ةمنوش(ظنت ، <�<�ق
  .المسجون) زوجها المهرب(

 من قبل، أن تعرفت عليهاوقد سبق " ش<��" شخصية كانت �7و�Wيسبق 
   .!	\���اضيف واستغربت أن تكون هي 

  

                                                           
7    Le comte Bonnin de la Bonninière de Beaumont, généralement appelé Jean de Beaumont, est un 
homme d'affaires et un homme politique français né le 13 janvier 1904 et décédé le 12 juin 2002 à Paris 

" ���ل � ل ا	.+9C 9 آ�ب  8�.  م ص1990/هـL> �Q� ،1410+'> � ل ا	.+9 "ا	��(��ا|�> وآ.ح ا	S*Q ا	(97�6 <� أ�0
177:   

  ر ا	(�7�6>" 	.��'�> ��<�> وأ!�ر 7*� ر0ل ا[�(ل 7�O]ا) "Maroc Informations ( �7 �)�'�� أ	�7دارة ا
W} د�'(�� . و��أس ���TWه ا	'�� أزو,ي ا	���دي! آ��انC 9C ا[ول  م وهz^ ا	&���ة 9C 1960+�> ) آ��ن أول(��Qت ��ده

 <.�T! �J�� }Vا�	ر%9" ا +�> Stocks et Marchès) ا	(dEو�ت وا[+�اق ("+��ك إي <� 51 ~ 1950 ا	�9 آن أ+'
�> 9C ا	�ار ا	���ء، ا	.��'9 م)T	رك. ، أي ز<� ا7ع ا	&���ة 	�'�� . إ<�? +�.  ا	(�6ب 7*� <���و	( ُأ�ِ�� ا,+�� ل /در !

6ل( �7ر�Wي، !�KT! <��)&> S �7آر ��'	6ل �TC KV�> �Jث أن ا	'�� �7ر�Wي ا+�*B.T! ?) ا	�9C �Q�Wُ 9 ا	'7 .(��
�dت �N+ �Q� <!�Cك و<ر9% ��C ل +�ر�� ه���7ش��W )�C <�7�6)	ا <>�\T	7 B�V � ��� G	ذ �D�C ��Nر��> <��V 9C (�6ب	ا

 <� ا,+�(�ار 9C ا	�iور) 7*� ا	d	dال(<�ً, �*0� ���J B�C> ا	��<� ا	(�*��> ��7ء أآد�� ��*�)C ة��'�> <���J د�&>.  
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لحزب ) Communisant= ذو ميول شيوعية " ( ً<���Q "ا، رئيسا�7 �7آ>كان 
  . ا,+�� ل ا	(97�6

  .الغذاء لم يكن صحافياً ولكن سياسياً
 وبأن ،ا�7 �7آ>أنه يقَدر " <��ش"على " �7و�Wي" من جهة أخرى، لم يخف 

  !.	����> ا	.��'�>، في المستقبل <.��ة�} iWعالقات معه يمكن أن 
!���> بأنه قِدم إليها، ألنها كانت " ><��%"ولم يكتم ابن بركة على 

  ......…	�*�ب
  

 ������������:  
  

ا-,+�ل أن '& و��� $�#"� �!�ة  ��� ه�� ا���اث ���� ����
!9/�+�، �0 $/ف ا�!�7�/ات ا� 451965 ��ر#2 ��1 ا�0 �/آ� 

��1د ا�!ا�@/?;+�، وا�!�7�/ات ، و<ا�!='!/ة �>وا�/ ا�;4 أي أ#
�+?�+BCا�:  

  
أ�(�  " :الكلونيل" <��ش" ، دق على باب كباريهفي إحدى األمسيات، بعد إغالق ال

  .  رئيس الشرطة المغربية "ا	�	�(9
  

  .، إال أنها لم تلتق به وجهاً لوجه بعدمرموقينكان أحد زبائنها ال
  
  .جئت لزيارتك لنتحدث عن باريز، أسمعيني  بعض األسطوانات :)الدليمي (لقا -
  

  ). خمرة(وضعت أسطوانة على اإللكتروفون، ثم  أهدته كأس 
  
  !. التي أنساها عندكم، عن باريز هذه-لنتحدث عن باريز، ! حسناً :قالت -
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  .ا�7 �7آ>، التحدث عن باريز، يعني التّحدث عن قضية ا	�	�(9بالنسبة للكولونيل 

   
، وهو  من طرف السلطات الفرنسية إلقاء القبض عليهجراء دهشته تكم كان: قال لها -

ده وساحة رئيسه، الجنرال الذي حضر باريحية الفرسان أمام العدالة الفرنسية ليبرئ ساحة بال

�Cوزير الداخلية )1972 – 1920 (��أو  .  
  

  :ثم أضاف
  
ثت في السجن قرابة تسعة أشهر، وهذا شيء خارق، عندما يكون المرء هو رئيس مك

وكم هو محزن . صحيح أنني حصلت على براءتي، لكن تباطأت األمور كثيراً!. الشرطة الوطنية
   .9!ا	�Tا<�> ا[ر7*> بالسجن المؤبد، مع ا	&��ال أو���Cأن يحكم على 

  

���Cأو ?N7 9'��.	&�� ا	ا.  
  

 - Colombey(ال تتهموا فرنسا، ولكن فقط كولومبي ذات المسجدين  :>�%<�قالت  -

les - deux - Mosquées10(  
  

  ؟ا�7 �7آ>تعرفين : قولي لي : وقالتبسم -
  

                                                           
فرنسيني شاركوا يف اغتيال ابن بركة، واستقروا يف املغرب فراراً من العدالة الفرنسية، ومتت تصفيتهم الحقاً من طرف املخابرات هم أربعة  9

 .املغربية
 - �T> ���*W)Colombey - les - deuxر �� <�� ا	&��ال دو /�ل ر�U_ ا	&(��ر�> 9C آ�	�<�9 ذات ا	\��'��� 10

Églises.(  
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  .، اال أنني لم أره قط في باريزز�7�ً 	9C 9 |�&>كان !. بالكاد -
  
  ؟ والحرامية األربعة -
  !…ءأعرفهم كما أعرف كل فرنسي بالدار البيضا_ 

  
 في أ0د��، ثم منها إلى مدينة ا	�ار ا	���ء إلى |�&>من " > <��%"بعدها انتقلت 

  :11وقال لها. ا	�	�(9هناك زارها . الجنوب المغربي
  
  ؟ءأكان يجب أن أجدك هنا؟ لماذا تسللت لواذا من الدار البيضا -
  .أردت رؤية أجادير، ألن الضجر بها أكثر. ألنني تضجرت -
  

  .نيل في الضحكنشب الكولو
  
7	�أحب أن أسمعك تتحدثين  -<&�<�>  .أشعر أني في باريز). األرغو ( ا	.��'�> ا	*

آخذك إلى حفل عربي على عتبة .  ا	(�\209ا	(�'��� عندي طائرة، . أريد أن أمتعك
  .<�G ا	&*> .س: اسمه:  نحبه كثيراًدا�(رآ9الصحراء، عند 

  
 والتي كانت للطوارق !�{ ا	&ن وكأنها من  أمام حدائق تظهر><��% وا	�	�(9نزل 

  .  يجند خدامه من قبائلهم الذين يعدون بالعشراتا	�ا�(رآ9كان . الشبان

  . ًأ|.,كان يأخذهم وهم 
الدار . لباسهم عبارة عن سروال منفوخ مع صدرية مطرزة فوق جدعهم العاريكان 

  . مونالتي يتقدمها مسبح محاطة بشجر السرو والنخيل واللي
  

                                                           
   .256. �._ ا	(�0{ ص 11
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متكئاً على غلمانين، لهما باقة من الياسمين ) نحونا(، ، ا	m�Q ا	���?.ستقدم 
  .في األذن
  
  .أين باقي المدعويين؟: ةسألت منوش -
بقية ( .......................…حفل حقيقي. ال يوجد أحد سوانا، : الكولونيل أحاب-

  .)، نعفي القارئ من سرد نماذجها!مخازي
  

 ������������:  
  

الحسن : بغطاء أمير المفسدين وحاميهم،  ا	�+(�>�> ا	ّ��ر�>	'�امن وذج هذا نم

  . الثاني
  

���> ا	(�	� ��+K من ا	�	�(9تخرج D  ز بالرباط��>7!  
ز قبله ا�7 �7آ>وتخرج منها ��>7.!!.!  
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ز  ��� ا� ا	*�وي : الحكواتي المغربيوتخرج منها��>  وكتب!!7

!>�9 "في يورد فيه بعض مخازيه  " أوراق " :كتابV، وكر "و�	رة ا�

من رضت قراءتها  وفُ في هذه الثانوية، يومهازال يدرسيالمرخص لها بمدينة الرباط، وهو ال 
  !على ناشئة المغاربة دون حياءطرف المفسدين 

  
زوتخرج مئات غيرهم منها ��>  !��67 ا<��ز و7

 
  .!تركة  ضاعت هوية البلد في الوحلوبين نياشين االمتيازات والتنشئة المش

  
 الذي تخرج من ثانوية ) حسب الدليمي (N7? ا	&�� ا	.��'9، �ال أو���Cا	&�أما 

، حيث ال يدرسون العربية مطلقاُ في إطار سياسة الظهير "أزرو"
  : عن هذه الثانوية م1976سنة " التحدي" البربري فقد قال  الحسن الثاني في كتاب 

  
	9في �E	�7 ا��	لن أجدادهم كانوا من كان الطلبة يتعلمون ليس فقط أ! و|� ا ا	6

  .، بل أنهم مثل آبائهم أخطئوا ديانتهم )الفرنسيين(
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 ا	(�%ل 	��|9العسكرية بمكناس والتي بناها " ا	�ار ا	���ء"بعدها التحق بمدرسة 

 ا	�E: ا	\���ة على أساس أال تقبل ضمنها سوى أبناء ) 1934 – 1854(
 سنوات برتبة مالزم أول في 4 سنة يتخرجون بعد 13 إلى 12في سن ! من قواد القبائل

  . المدفعية
  

مالزم احتياط قبل أن يتطوع في الجيش الفرنسي لخوض برتبة  منها أو���C تخرج
  !.مية الثانية والفيتنامحروبه االستعمارية في الحرب العال

  
أو��i> ���C "تقول عنه زوجته في كتاب ! ؟؟!!!ا	�N? ا	ِ(�6ارهذا 

97�6>" )OUFKIR un destin marocain(   لصاحبه y�)+ ن.N+ا  
   Calmann -Lévy 1999نشر 

  

، ويلعب القمار   ادر�_ �7 �(�كان يداوم على  السكر عند الجنرال 
  ؟!وكن يعرفن حوله أكثر مما كنت أعرف!  كل صديقاتي أصبحن خليالتهواكتشفتُ أن

  
ن +(�yويقول .N+عن زوجته هذه في هذا الوسط المخملي العفن310.  ، صا :!  
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 سنة بينما كان 24 مراهق، عمره آ<? �7 ��0نوخادنت !  أربع مراتحجت
   !35عمرها هي 

  

 ������������:  
  

 !ا	&�� ا	.��'9 بطل أو���C أطفال مع 5 من امرأة  فرخت ا	d�� ا	(\�Qفهذا 
،  يعطي فكرة عن مدى !والذي ظل على علم تام بكل ما تفعله زوجه، دون أن يهتز له طرف

البالء والمصيبة اللذان حال بالمغاربة من خالل هذه التنشئة الفاسدة والمفسدة التي خضع لها 
  !.هؤالء الضحايا المجرمين منذ نعومة األظفار

  
، بل ا	*.��ت ا	���Q>غريب في كل هذه المأساة،  ليس في وجود مثل هذه العجيب وال

مية من بمساعدة أخوية وجهن! كيف تمكنوا من الوصول إلى السلطة ليحرقوا األخضر واليابس
ت ا	(�6ب ا	����تويحولوا ! معاتيه االستعمار الفرنسي��C !ت إلى�/دوليين يجبن كل  7

  عة الوحيدة المفتوحة لفتيات البلد؟؟، حتى غدت الصنا!ماخور
  

��  ا��
  
 


