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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
قبلُت الدعوة ، . . دعيت للمساعلة بكلمة  عن مولود قاسم ػػ رمحو اهلل ػػ يف ذكراه 

عن أم مولود أحتدث ؟ ىل أحتدث عن مولود الطالب الذكي اَّتهد ..  أراجع نفسي كرحُت 
احلييٍّ اخلجوؿ الذم التُنتزَع الكلمة منو إال بشق النفس؟ أـ عن مولود الشاب بالقاىرة ، كىو 

يتنقل بني الكليات كادلكتبات حبثا عن شيء اليعرفو غريه ، تنقل النحلة من زىرة ألخرل ، 
جم كيعرٍّب ادلذكرات كادلقاالت مع شلثلي اجلزائر بادلشرؽ العريب ؟ أـ عن مولود كػلرر كيًت

الدبلوماسي الشاب الذم اليغريو شبابو أكثقافتو أك دبلوماسيتو ، فيتباىى كيتفسخ كيتبذؿ ، 
كػلرص على أف يكوف الدبلوماسي الثورم ادللتـز ؟ أـ عن مولود الذم تقلد ادلناصب الراقية ، 

.. اذلامة يف الدكلة كاحلزب ، كالذم قضى بداية االستقالؿ يبحث عن شقة تؤكيو ؟ أـ كادلراكز 
.. أـ 

األحاديث عن مولود قاسم صعبة ، ألنو حياة حافلة جبالئل ادلآثر كاألعماؿ ، كبادلواقف 
الوظائف اليت توالىا .. اليت اليستطيع أف يقفها إال مولود الذم الغليد فَّني النفاؽ كاَّاملة 

حساسة كعديدة، كشخصيتو فيهامناضلة أحيانا ،  غامضة أحيانا ، كمعقيدة يف بعض األكقات 
يُقبل على العمل كقد جاكز اخلمسني فتخالو ابن العشرين ، كيعزؼ عن العمل كُيضرب عن .. 

ػلرص على النظاـ كالجتده يف مكتبو ادلليء . ادلكتب فتظن أف الشخص  مقبل على االنتحار 
ف ادللفات كادلراسالت ، كالغريب أنو يهتدم إىل كل ملف أك مراسلة بسرعة ، باألكداس ـ

يتشديد مع موظفيو كيلعنهم أحيانا، كيلعن نفسو ، . كبدكف حاجة إىل مفاتيح اإلرشاد
كػلاسبهم حسابا عسريا عن النقطة إف مل حتًـت  ، كعن الفاصلة إف مل توضع يف مكاهنا ، أما 

. ػلهم ، كاألخطاء عنده التنقسم إىل أخطاء خفيفة كأخطاء ثقيلة إذا ارتكبوا أخطاء فيا ك
كلها عنده من الوزف الثقيل ، كقد تعويد على ذلك منذ كاف طالبا بالقاىرة ػلرر دلمثلي حزب 

الشعب اجلزائرم  ادلذكرات للمنظمات اجلهوية كالعادلية  كإىل اذليآت العربية ، إىل جامعة الدكؿ 
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ادلتحدة ، لكنو مع تشدده مع موظفيو ، الػلمل ذلم يف قلبو الكبري حقدا أك  العربية كىيئة األمم
ضغينة ، بل كاف ؽلنح ادلوظفني الذين يُظن أنو غري راض عنهم نقاطا شلتازة ، كترقيات ، كىذا 

شلا يدؿ على صفاء .. نابع من نفوره كمقتو للنميمة كنقل أخطاء ادلوظفني إىل اجلهات العليا 
لتعايل عن األحقاد ، تتوقف فورتو عند تفجري ما يف داخلو من غضب كثورة  ، السريرة ، كا

كلعل من أبرز ميزاتو الصراحة ، كالشجاعة دلواجهة ادلوظف العاجز بنقصو ، كإرشاده إىل 
تتأملو  كتالحق مالزلو .. حتسني مستواه أك تغيري الوظيفة ، لفائدة ادلوظف ، كلفائدة البالد  

دكء كالرصانة ، مث سرعاف ما يلبس لباس الصرامة كاجلد،إذا حضربني يديو  كسحناتو فًتل الو
كىو حني يتحدث يف اَّالس اخلاصة ،  ؽلتٍّعك بغزارة معلوماتو  ، ك ..  عمل أك ُكلٍّف بو 

أىذا ىو مولود الذم : بنكاتو كنوادره ، كبقهقهتو العالية  حىت تتساءؿ بينك كبني نفسك 
يقرأ عليك زلفوظاتو من األدب العريب يف . ابسا مقطبا جادا صارما ؟ كنُت  أراه منذ قليل ع

الفخر كالوطنيات كاإلسالميات ، حىت تقوؿ بأف الرجل الػلفظ غريىا ، كإف أتيحت لك فرصة 
مرافقتو يف سفر أك مؤدتر، فإنك تعجب ، إف مل أقل تدىش لذاكرتو القوية العجيبة الشبيهة بآلة 

ة إال كختتطفها ببيت من الشعر أك قطعة من النثر الفَّن ، فهو ؼلتطف التصويراليت التًتؾ لقط
ادلناسبة أك ادلنظر الذم يصادفو بتعليقات من زلفوظاتو أك ذكرياتو أك جتاربو ، ككأنو يقرأ يف 

..  موسوعة سلتزنة يف رأسو 
ا فهل بعد ىذا يستطيع أف يلمي كاتب حبياة مولود كىو صورة فريدة التتكرر بكل مافيو

من زلاسن التعد كالحتصى ، كمن ىنات معدكدة ػلسبها األغبياء ىنات ، كىي  من عالمات 
.. �العبقرية ؟ 

كنضاال .. مولود قاسم ِنصُف قرف من حياة اجلزائر ، ؽلثل أثرل عهد عرفتو اجلزائر كعيا 
ة من عاشو مولود مزغلا من العواطف ، كشعلة من الذكاء ، كشحن.. كاستقالال .. كثورة ..  

اجِلد كالنشاط  ، كحزمة من اإلبداع ، كاإلنتاج ، كادلبادرات ، ألف دستوره الذم آمن بو كطبقو 
كقل اعملوا فسريل اهلل عملكم كرسولو : " يف كل مراحل حياتو ىو قوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل 
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اليت كاف   "األصالة" يف ادلْعلم الثقايف اذلاـ إصلازات حية ماثلة : كىو باختصار" .. كادلؤمنوف 
ك يشرؼ عليها تبويبا كتنقيحا ، كلو يف ذلك نوادر التقل عن نوادر ادلفكرين الكبار يف العامل ، 

اليت ازدىرت بنسبها ادلرتفعة يف امتحانات " ادلعاىد األصلية"خرغلي  يف عشرات اآلالؼ من
فاحلديث عنو ..  "اإلسالمي ملتقيات الفكر"كيف آثار كأصداء  الباكالوريا ، رغم ادلضايقات ، 

.. حديث عن تاريخ اجلزائر يف نصف قرف زاخر باألحداث 
كأكتفي يف احلديث عن ىذا الصديق ػػ .. ذلذا الأكرٍّط نفسي كأتيو يف متاىات مولود 

الذم أعتربه كمبوضوعية من الرجاؿ القالئل  يف اجلزائرػػ  باالقتصار على بعض ذكريايت معو منذ 
سهٍّل البحث  مستقبال ، دلن  يتصديكف لدراسة ىذا الرجل الذم ألف ذلك قد م.. أف عرفتو

.. غادر عادلنا كنرياف احملنة الكربىتتآكلو 
كسوؼ أىتم مبرحلتو الزيتونية اليت يعود إليها الفضل يف تكوينو  الثقايف العريب ػ اإلسالمي 

تو الثقافية كسأقف عند بعض احملطات ذات العالقة بشخصي.. ادلتني، كىذا حسب اعًتافو  
كسأقف عند رفاقو الشهداء الذين أحبيهم كأحبُّوه ، كتأثر ُّم كتأثركا بو ، .. كالوطنية كالثورية 

كعاش صديقا محيما ذلم يـو كانوا أحياء ، كظل كفيا ذلم بعد استشهادىم ، يذكرىم ، كيشيد 
فا مضاعفة ، كأف ضريبة بقائو على قيد احلياة تتطلب منو العمل أضعا"بفضلهم ، كيعتقد أف  

كىذا جانب "  يقـو بعملو كأعماذلم ، ككأهنم على قيد احلياة ، عساه يرضي الرفاؽ الشهداء 
إذ من العقوؽ أف اليتعرض اإلنساف ذلذه النماذج الرائعة .. ىاـ اليعرفو الكثريكف عن مولود 

تقلت إىل عامل البقاء كاف.. ككفت بالنذر.. اليت نذرت نفسها للجزائر كللثقافة كللحرية كادلبادئ 
.. زلافظة  على العهد  

: مولود يف تونس كبداياتو 
مل تضع  احلرب العادلية الثانية أكزارىا يف اجلزائر إال حبوادث دامية،  ىي حوادث مام 

صدمت الشعب اجلزائرم مبناضليو كشبابو ادلتحمس الذم كاف يبحث عن سبيل .  1945
، فإذا بو يصاب مبصيبتني يف اآلالؼ من الضحايا إلثبات الذات ، كيتطلع حلياة أفضل 
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كالشهداء ، كيصاب يف كحدتو الوطنية اليت تعرضت لشرخ  مل يعرؼ ذلا الشعب مثيال قبل 
كمع ذلك ،  مل تنل قساكة احلوادث كفظاعتها  من معنويات  الشعب اجلزائرم، .. 1944

يض أركاف االستعمار الغاشم  ، كإظلا كانت حافزا للتفكري جديا يف  كسائل أكثر صلاعة لتقو
" ادلنظمة السرية " عن ميالد  1947فاجتهت اجلهود للعمل ادلسلح ، كقد أسفرت عاـ 

كاجتهت إلىاالىتماـ با لتعلُّم كالتعليم بالعربية كالفرنسية ، كأقبلْت بصورة كاضحة على ادلدارس 
ليت أعادت للثقافة العربية ػ احلرة اليت قامت بدكر اليستهاف بو يف ميداف الوعي الوطَّن ، كا

كيف إطار الرغبة كاإلقباؿ على الثقافة الوطنية األصيلة ادلضطهدة ، .  اإلسالمية رلدىا كركنقها 
كمن ادلعركؼ أف الطلبة الذين . توجهت بعثات كأفراد إىل اخلارج كإىل تونس  بصفة خاصة 

ذلم خلفيات أك نوايا االلتحاؽ  التحقوا مبعاىد كجامعات ادلشرؽ العريب كتونس كادلغرب  ليست
كمن ىنا فدافُعهم إىل التغرب . بوظائف اإلدارة االستعمارية ، كال مبشاريعها اليت تصنع عمالء 

يف طلب الثقافة دافع كطَّن ، كإقباذلم عليها إظلا ىو إقباؿ من أجل إحياء الثقافة الوطنية 
كذلذا عرفت .. ثبت كطنيتهم فهم من ىذا اجلانب الػلتاجوف لشهادات ت. ادلقهورة فقط 

اجلامعة الزيتونية  بعد احلرب العادلية الثانية أك بعد حوادث مام إقباال غري معهود من الطلبة  
اجلزائريني ، كميزُة دفعات ما بعد احلرب أف طلبتها  أصغُر سنا من دفعات ما قبل احلرب، كقد 

أعمار تًتاكح بني اخلامسة كالعشرين   كاف الطلبة اجلزائريوف يف ادلاضي يلتحقوف بالزيتونة يف
كأكؿ من .. كاخلامسة كالثالثني فما فوؽ، كالبعض يلتحق ُّا  بعد الزكاج  ، كلرمبا بعد اإلصلاب 

، "مدرسة الًتبية كالتعليم اإلسالمية بقسنطينة " بادر بإرساؿ بعثة من طلبة صغار السن  ، ىي 
د احلميد بن باديس الذم كاف أكؿ من  فكر يف كفاء  لرغبة رائد النهضة اجلزائرية الشيخ عب

مشركع إرساؿ البعثات العلمية إىل ادلشرؽ العريب للنهل من الثقافة العربية ػػ اإلسالمية، إال أف 
ادلنية عاجلتو ، كحالت بينو كبني حتقيقو ، فقاـ مصلحو مدرسة الًتبية كالتعليم بإحيائو  بعد 

ركعو الضخم الذم كاف يِعدُّ نفسو للقياـ بو لو أمهلو سنة كنصف من كفاتو، فهي مأثرة من مش
.. القدر 
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أحدث  التدفق اجلديد إنعاشا كحيوية  يف الوسط الطاليب اجلزائرم ، شلا جعلهم 
يتدارسوف كيهتموف بوضع بالدىم حاضرا كمستقبال ، كيف كسيلة للمساعلة يف النضاؿ الوطَّن ، 

كاالحتكاؾ بادلنظمات الثقافية كالسياسية كالنقابية يف إذ كاف حلوادث مام ، كالغلياف العادلي ، 
تونس دخل يف بعث الوعي الطاليب، كدفِع الطالب اجلزائريني إىل التعبري عن كعيهم  مببادرات 
كطنية ، مل يتحدث عنها تارؼلنا ادلعاصر ، من ذلك مساعيهم لوقف التدىور السياسي ادلتمثل 

 مهاترات حزبية ، كيف صراع خطري العواقب على يف دخوؿ زعماء األحزاب كاذليآت    يف
االحتاد الدؽلقراطي للبياف " مستقبل  احلركة الوطنية، السيما  بعد إنشاء فرحات عباس حزبو 

أحباب البياف " ، يف كقت كاف الشعب اجلريح ينتظر كحدة أقول متانة  من كحدة " اجلزائرم 
ذلا  ترسخت الفكرة الوطنية ، كتعميقت يف ، كاليت بفض 1944اليت تأسسْت عاـ " كاحلرية  

أرسلت اَّموعة الطالبية الزيتونية ػػ كمل يكن . النفوس ، كظهرت آثارىا يف ادلعامالت اليومية  
نبذ أسباب اخلالؼ ، "ذلا يومذاؾ تنظيم ػػ شخصا ػلمل رسائل إىل الزعماء ، فيها دعوة إىل

كي ال تتوسع ىوة اخلالؼ " .. ملحقو " ك" البياف  "كالعودة إىل القاعدة اليت اتفقوا عليها يف 
كحىت ال تصاب الوحدة بنكسة ، تنجر عنها آثار تنعكس على معنويات اجلماىري . .  

فال تضيفوا ذلذه النكبة ما ىو أسوأ ! .. " اجلزائرية اليت فقدت توازهنا بعد نكبة احلوادث ادلؤدلة 
كىناؾ مبادرات تدؿ على أف طلبة .. الشخصي كقد استقبل كل زعيم دعوة الطالب مبزاجو " 

قاـ . اليزاؿ غري معركؼ . الزيتونة يف ذلك العهد ، كانوا أكثر الطلبة يف اخلارج نشاطا كطنيا 
بو أفذاذ منهم من قضى ضلبو مستشهدا ، كمنهم من اليزاؿ على قيد احلياة أطاؿ اهلل أعمارىم 

 .
مجعية الطلبة اجلزائريني "يبادركا ببعث   كل ىذه العوامل كاألكضاع شجعت الطلبة ألف 

اليت توقفت بسبب احلرب ، كقبل ذلك، بذلوا مساعي ليتجمعوا يف مدرسة كاحدة " الزيتونيني 
، فاختريت جلمعهم مدرسة غري مرغوب فيها بنهج الركاح ، ككجد الطالب أنفسهم مضطرين 

على نظارالا شاب تونسي يدعى  لقبوذلا على عالالا ، حلسنة كاحد ، أهنا جتمعهم، ، ُعنيٍّ 
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يونس درمونة ، كمهمتو اإلشراؼ على ادلدرسة ، كمراقبة حتركات الطلبة ، كاحليلولة بينهم كبني 
إال أف ىذا الناظر كىو من . القياـ بعمل سياسي أك أم نشاط فيو إخالؿ بالقوانني العامة 
ربة القضية الوطنية يف الشماؿ خرية مناضلي احلزب احلر التونسي، كمن الوطنيني ادلؤمنني مبمبْ 

اإلفريقي ، جتاكب مع الطلبة ، ككاف ذلم سندا كعونا ، يرعاىم كيتغاضى عن ىفواالم كجتاكزاالم 
مل يكن غلهل  أف بعض الوطنيني  ادلغضوب عليهم من الشرطة . ، معتربا نفسو فردا منهم

حتولت  . أكف كؼلتبئوف يف ادلدرسة الفرنسية ، كاذلاربني من العدالة الفرنسية باجلزائر كانوا يلج
كمل نكن ندرم يومها أف . ادلدرسة إىل قلعة جزائرية يؤمها اجلزائريوف على اختالؼ أنواعهم 

يونس من الزعماء السياسيني التونسيني ادلتكتٍّمني ، كمل نكن ندرم أنو يف يـو من األياـ يتزعم 
الغربة كادلوت يف القاىرة على االستسالـ جناحا من أجنحة ادلعارضة لسياسة بورقيبة ، كيْؤثر 

كاف على صلة كثيقة مبولود قاسم  ، كدلا التحق ىذا بالقاىرة كجده شلثال لتونس يف .. لبورقيبة 
الشرؽ العريب مقيما بالقاىرة  ، فتوطدت العالقة ، كاستعاف بو مولود كثريا ، خاصة يف ادليداف 

.. ق الصفحة من الصداقة كالوفاء حتتاج إىل كقفة  كما استفاد منو يونس أدبيا ، كىذ.ادلادم 
ذات يـو .. يف ىذه ادلدرسة ، ػُلل كل طالب جزائرم عند كصولو إىل تونس للدراسة 
: أكذلما : دخل علينا شاباف اليعرفاف عن العاصمة التونسية إال عنواف مدرسة هنج الركاح 

،  يبدك عليو احلياء  كاخلجل ، مولود قاسم ، شاب مجيل  ، أنيق، على رأسو طربوش مائل 
ػلمرُّ كجهو كليما سئل ، أك كليما طُلب منو الكالـ ، يشع من عينيو بريق خاص ،  ككاف 

كثانيهما احلارث بن ثريدم ، اليتمتع ..  شبيها يف حيائو كذكائو بعيسى ادلسعودم ػ رمحو اهلل ػ 
دلعشر، خفيف الظل كما يقوؿ ادلثل ، جبماؿ مولود ، كال بأناقتو ، كلكنو زلدٍّث لِبق ، حلو ا

استقبلناعلا ، كرحبُت  شخصيا ُّما .. خزانة من احملفوظات ، يكاد الذكاء يقوؿ أنا ىنا 
ترحيبا خاصا ، رمبا ألين كنت أصغر طلبة ادلدرسة ، فكيف الأرحب بصغار ، يؤنسَّن 

حتواءعلا مبا أهنما أبناء أراد أحد الطلبة ػػ من كبار السن ػػ ادلوجودين بادلدرسة ا.. كجودىم 
بلدياتو ، ففضال االندماج مع غري أبناء قريتهما  ، ككانت عالمة على دتتعهما بركح كطنية 
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كنت أقرب إليهما من غريم ، لتقارب السن ، . عالية تًتفع عن اجلهوية كالتعصب القبلي 
الثانوم كعلى كشك  كحبكم أين يف. كإمكانية التفاىم، فتكونت بيننا عالقة كثيقة مل تنقطع  

إدتاـ الدراسة بالزيتونة ، ُكلفت بتنشيط الندكات لطلبة ادلرحلة االبتدائية ، كأكؿ ندكة حضرىا 
اليت قاؿ " ىي اجلنة الفيحاء " قاسم كاحلارث ، كانت حوؿ قصيدة زلمد اذلادم السنوسي 

:  فيها 
 

إذا كاف علي ىو علك ، فْليكػن                  
عذابك يف دكر الكفاح عذايب                                     

 
كليس  لنا  إال  اجلزائر  موطػن               

تراُبك فيها كاحد ، كتػػرابػػػي                        
ىي األـ كاست يف الصباكل مرضع              

فال بري من أبنائها ادلتصػػابػػػي                        
) كؿ قصيدة يف افتتاح الندكة األسبوعية األكىل لدفعة الفقيد زلمد ادلسعودم كما أف أ

ػػ كمسؤكؿ عن جلنة اخلطابة يف مجعية الطلبة الزيتونيني اجلزائريني ػػ ىي ( عيسى ادلسعودم 
: قصيدة األمري عبد القادر 

ُـّ     البنني ،   كإنػػها                   تسائلَّن  أ
ألعلم من حتت السماء بأحوايل                                        

            ............................
كعَّن سلي جنس الفرنسيس تعلمي                 

بأف مناياىم بسيفي كعسػػا يل                                    
.  كما كنت ألقنهم األناشيد الوطنية كاحلماسية ، يف جو كطَّن محاسي
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يف ىذه البيئة الثقافية األخوية  ترعرعت الركح الوطنية بني الطلبة  كتوثيقت الركابط ، 
ككاف . كصرُت لطلبة االبتدائي قدكة ، يبادلونَّن االحًتاـ ، كيستشريكنَّن يف الكثري من أمورىم  

بعض ما  بني مولود كاحلارث تنافس يف اجلد كادلثايرة كالتحصيل ، ككثريا ما كانا يطلعاين على
كانت علـو الوطن تستغرؽ أكثر أحاديثنا ، نتبادؿ فيها اآلماؿ كاألحالـ ، كدلولود . . يكتباف  

كمن خالؿ كتاباالما ، كالنقاش معهما ، .. حصة كبري يف اآلماؿ اليت كنا طلاذلا أحالما   
ىتماما أمكنَّن أف أتعرؼ على نفسية كانشغاالت  كاجتاىات كل منهما ، فمولود كاف يهتم  ا

ك من .  فائقا بتاريخ اجلزائر كالعامل اإلسالمي كالعريب كبسرَي الزعماء كالعظماء يف العامل 
اليت " الرسالة :  "اَّالت الشهرية يف ذلك العهد كاليت  دتثل  مدارس يف ميداف الفكر كالثقافة 

اليت يشرؼ " اب الكت" اليت يديرىا أمحد أمني ، ك" الثقافة "يديرىا أمحد حسن الزيات ،  ك 
مبجرد كصوذلا يشًتيها  كاحد منا ، فيلقي مولود  نظرتو األكىل على . عليها عادؿ الغضباف 

يعجب . الفهارس ، مث ينصرؼ رأسا إىل مواضيعو ادلختارة يف التاريخ كالسريأك الًتاجم
يف حني أف . . بإسالميات مصطفى صادؽ الرافعي ، كمتانة أسلوب أمحد حسن الزيات 

رث يقرأ كل ما غلده من ادلواضيع ، كيقبل على الركايات، كػلبٍّذ الكتابات األدبية السلسة ، احلا
كأسلوُّما . . ككتابات ادلازين كزكي مبارؾ ،  كينفر من التقعُّر كالكتابات الصخرية التعابري 

الكتايب فيما بعد كاف خاضعا ذلذه ادليوؿ كالتأثرات  ، كؽلكن ألم كاف  أف يتعرؼ على 
شخصية كل كاحد منهما يف شباُّما  ، فمولود  حني يكتب  ادلواضيع التارؼلية كالسياسية 

غليد إجادة كاضحة ، قل من غلاريو فيها العتماده على معلومات قيمة كجديدة بالنسبة ألقرانو 
،  كتًتاآل بني ثنايا سطورىا شخصيتو  البارزة، كما  تتيضح يف الكلمات ادلختارة ، كالفقرات 

دلنتظمة مالمُح التطلُّع إىل الطالئعية ،  ك ُتشتمُّ منها رائحة التمرُّد كالرفض لبعض ادلظاىر ا
كالقضايا كاألكراؽ الصفراء ، مع أنو يف مظهره العادم أك يف أحاديثو يبدك عليو اذلدكء التاـ ، 

رفو ، فهل كانت جينات الثورة تتفاعل كتتكوف يف داخلو ، كال يفصح عنها يف حديثو أك تص
كإظلا يتناجى ُّا مع قلمو كيكتبها ؟ يف سنتو الثانية أك الثالثة بالزيتونة كتب أكؿ قصة ظل يعتز 
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أمالىا عليو الواقع . ُّا ، كىي قصة تقدـ الصورة احلقيقية الصادقة دلولود ، بآمالو كأحالمو 
لينا بعض قادة الطاليب من ناحية كآالـ الشعب اجلزائرم من ناحية ثانية ، فقد كاف يًتدد ع

حزب الشعب اجلزائرم ، كاستطاعوا بادلعلومات اليت يقدموهنا لنا أف يقنعونا بوجهة نظر احلزب 
كنتيجة ىذه التأثرات كتب مولود  ػ الذم كاف يف ماضيو . ، كبعقالنية ادلطلب االستقاليل 

عليم االبتدائي معجبا بشخصية فرحات عباس كمقاالتو ػػ قصتو الرائعة بالنسبة لو كطالب يف الت
..  لقد توقيع ، يف قصتو ، أف اجلزائر ستثور كستستقل .. ، كتعترب باكورة إنتاجو ادلنشور 

كشلا جاء يف ىذه .. أطلعَّن عليها ، كأبديت لو  بعض ادلالحظات ، كسلم يل نسخة منها  
: القصة 

يعَّن ) جانب كيف ليلة ليالء ، غدافية اإلىاب ، حالكة اجللباب، ىاجم أكلئك األ" ... 
بدافع احلقد الديَّن كالنهمة االستغاللية ، كانقضوا بقضهم كقضيضهم على تلك ( الفرنسيني 

األحالـ العزالء ، فدافع أىلها حىت النقطة األخرية ، كأخريا سقطوا يف أيدم القوة الغامشة ، 
.." ) منظرفعمد أكلئك األجانب إىل نزع لواء األمة من كل مكاف كقع فيو ، كما أىولو من 

(.  1948عاـ .. الثمرة الثانية جلمعية الطلبة اجلزائريني الزيتونيني 
تطريؽ يف ىذه القصة إىل ادلقاكمة اجلزائرية الباسلة ، كإىل االنتفاضات الشعبية العارمة ، 

، كانتهى إىل " حفيد األمري " مث عريج ُمشيدا بنضاؿ األمري خالد ػ دكف ذكر امسو ػ مكتفيا بأنو 
، " قائد األمة " ك " خليفة األمري " ضاؿ مصايل احلاج ػ ايضا دكف ذكر امسو  ػ ، معتربا إياه ف

: كحتت إمرة ىذا القائد 
، يرسل بشظاياه إىل قلوب كجباه ادلغتصبني ، كاندلع ذليبها يلتهم انفجر بركاف الثورة " 

أظهره أكلئك اَّاىدكف ، بفضل ما صفا اجلو ، كصحا ادليداف جوانبهم ، كبني عشية كضحاىا 
من االستماتة كاالستبساؿ يف ساحة اجلهاد ، كأصبح أبناء األمة ىم أبناءىا ، كمل يبق من 

حتت إشراؼ قضاة زلكمة التفتيش أكلئك ادلغتصبني كأذياذلم ادلتشيعني إال نفر قليل ، فقامت 
:  ثقاة ، فعاقبوا أكلئك اخلائنني امتثاال لقوؿ أحد أبناء األمة ادلخلصني
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كاقلع جذكر اخلائنيػػػػػػػػن فمنهُم كل العطب         
.. " بفضل جهاده بالسيادة يف كطنو كجوزم كل كطَّن سللص 
إال ما تعلق منها مبحكمة التفتيش أك زلكمة التاريخ  فإنو مل .. لقد حتققت آماؿ مولود 

.. ة للبالد  ا يتحقق إىل اآلف ، كال يزاؿ اخلونة يعبثوف بوحدة األمة كبالطاقات احلي
 

: الوسط الطاليب كرفاؽ مولود 
، كدلولود رفاؽ عرفتهم الساحة الوطنية " دلَّن على رفيقك ، أعرْفك : " ادلثل يقوؿ 

تأثر ُّم مولود كتأثركا بو ، كأخلص ذلم كأخلصوا لو ، كظل . . نشاطا كإخالصا ، كاستشهادا 
. .  عملو كعملهم كأهنم اليزالوف أحياء  كفيًّأ ذلم بعد استشهادىم  بالنذر على نفسو أف يعمل

كىو من مواليد قلعة بَّن عباس ، حفظ القرآف ،  احلارث بن ثريدم: أكؿ ىؤالء الرفاؽ 
كتلقى دراستو االبتدائية على كالده الصاٌف الشيخ ػلىي العوادم ، الذم كاف لو فضل توجيو 

سة الجتياز احلدكد اجلزائرية التونسية كلده احلارث كتلميذه مولود إىل تونس ، كمرافقِتهما إىل تب
معلوماتو االبتدائية أيضا  على الشيخني بلقاسم ( احلارث ) بالوسائل غري القانونية ، كما تلقى 

انتقل إىل تونس حيث التحق بالزيتونة رفقة صديقو مولود . بن ركاؽ ، كزلمد كاعمر جلواح
خترج من . نتصار للحريات الدؽلقراطية قاسم ، كشارؾ يف النشاط الطاليب كيف خاليا حركة اال

حركة االنتصار " ، كإثر خترجو عاد إىل اجلزائر فعينتو 1952الزيتونة بشهادة التحصيل عاـ 
معلما مبدرسة الرشاد بالعاصمة ، ككاف إىل جانب التدريس ػلرر يف " للحريات الدؽلقراطية 

، كلو ُّا مقاالت رائعة ،  "صوت الشعب " " ادلنار " " صوت اجلزائر " جرائد احلزب 
" كقصص ىادفة ، كقد دعا يف مقاؿ لو بصوت اجلزائر إىل أدب جزائرم جديد ، حتت عنواف 

ضلو أدب جزائرم ضلتل بو مكاننا يف األدب : " ضلو أدب جديد ، كشلا جاء يف ىذا ادلقاؿ 
اتنا ، عن آالمنا ضلو أدب جزائرم نعطي فيو دلن يقرأنا صورة حقيقية عن عواطفنا كحي. العريب 
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كآمالنا صورا من السخط الذم غليش يف صدكر الشباب ، كاألمل الذم توحي بو أعني الشيوخ 
كالنساء كاألطفاؿ  

ضلو أدب جزائرم يستطيع الناس إذا ذكركا األدب ، كاستعرضوا نتاج القرائح أف يقولوا " 
"  ىذه اجلزائر : "

شأف رفيقو ، كيكتب يف سلتلف ادلواضيع  يتمتع بذكاء خاص،  يكثر من ادلطالعة ، شأنو
اليت تطلب منو أك تِعنُّ لو ، كيربز فيها ، ألنو ينطلق يف صياغة أفكاره  من نقطة ػلددىا ، مث 

يتناكؿ عناصرىا بتناسق كتسلسل، كُيسبمب عليها بأسلوبو الرشيق طابعا أدبيا ، ينبئ مبستقبل 
ذات " ادلنار " الكتاب ادلرموقني يف أسبوعية  زاىر يف ميداف الفكر كالقلم ، كفعال ، كاف من 

منها ىذه . . ادليوؿ حلزب الشعب اجلزائرم كلو فيها مقاالت كثرية ، بعُضها بامسو الشخصي 
: النماذج

: كتب عن الثورة ادلصرية معتربا إياىا انقالبا 
كاألياـ ىي اليت تقوؿ كلمتها أىو فجر صادؽ ، أـ ىو فجر ... ىو فجر الزلالة " 

.. يسبق الفجر الصادؽ من خيوط النور اليت حتاكؿ الظهور ، مث تغلبها جحافل الظالـ 
.. كالنظنو إال فجرا صادقا 

فال مكافحة كالصفوؼ غري ملتئمة ، فالتطهري الداخلي أكال ، مث اجلهاد ثانيا ، كىكذا "
ف يرضى بعد كأعلن أنو ؿ.. يوليو يـو الشعب ادلصرم ، أزاح عنو كابوسا ثقيال 23كاف يـو 

اليـو بربدلاف مزيف ، كملك طاغية ، كأنو لن يبقى بعد اليـو عبدا لطغمة من البِطرين ، يشقى 
 15. السنة الثانية  9ادلنار العدد " ) حلساُّم ، كيعرؽ لينعموا بادلراقص كالكازينوات األكركبية 

(  1952أكت 
:  استهل كلمتو يف مقاؿ آخر عن ادلولد النبوم بقولو 

كحرم بنا أف نعيش يـو ادلولد يف .. لنا يف ىذه األياـ ذكرل ادلولد النبوم الشريف تظ" 
كقد اتصلت األرض بالسماء ، .. جو يشبو ذلك اجلو الذم كانت تعيش فيو اجلزيرة العربية 
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كترجع اإلنسانية إىل حظريالا بعد ما أبعدتو .. كنشرت الركحانية لواءىا ، تكف من غرب ادلادة
(   1952نوفمرب  28السنة الثانية.  12العدد. ادلنار " ) ف الطواؿ عنها القرك

، من  قاسم زيدكفىو : الرفيق الثاين الذم الزمو مولود ككاصل معو الدراسة يف القاىرة 
كىراف  كلقبو يف احلقيقة زدكر ، ككالده ىو العامل اجلليل الصاٌف الشيخ الطيب ادلهاجي ، كقد 

ناضل يف صفوؼ حركة االنتصار للحريات . قبل أف يلتحق بالزيتونة  .تلقى منو دراستو األكىل 
،  1945الدؽلقراطية قبل رليئو إىل تونس ، كألقي عليو القبض كسجن مبناسبة حوادث مام 

ككاف لو تأثري بارز على مولود كطنيا مبا لو من جتربة االحتكاؾ كادلواجهة مع االستعمار كأعوانو 
ؽلتاز زيدكف . ا مسرية ثقافية كحزبية كنضالية كاحدة فيما بعد يف كىراف ، كذلذا سارا معن 

بادلعلومات ادلتينة ، كالثقافة الواسعة ، كالرسوخ يف النضاؿ ، ككتاباتو مشحونة باألفكار 
كىذا . . الواضحة ، كأغلب كتاباتو باسم مستعار ، شلا غلعل العثور على إنتاجو الفكرم صعبا 

حوؿ " ادلنار" يف إجابة على االستفتاء الذم طرحتو صحيفة مثاؿ من تفكريه كإنشائو ، 
: كتب زيدكف . إمكانية االحتاد 

لعل من تقرير ادلقرر ، كحتقيق احملقق ، أف أبتدئ كلميت ببياف ضركرة االحتاد كعرض " 
فوائده ، فيكفي دليال على ضركرتو ما تعيش فيو بالدنا من كضع شاذ ، كظركؼ عاتية ، 

.. على فوائده أنو اليرضي ادلستعمرين كحسبنا برىانا 
أماـ ىذه األخطار اليت الددنا يف كياننا نرل لزاما أف نقيم احتادا على أساس ػلل 

كىذا األساس ىو ىل الشعب اجلزائرم .. مشكلتنا من أصلها ، كيضع الدكاء يف صميم الداء 
ساس ىو اإلؽلاف حبق األ. يرضى أف يستسلم لذاحبو ،  أك أف ينتحر بسكوتو أماـ األخطار 

. . كما أبسط كسائل االحتاد إف حتققت اإلرادة يف االحتاد . الشعب يف تقرير مصريه يف حرية 
  "

فاالحتاد يف نظر زيدكف شلكن كضركرم ، لكن على أساس أف ينقذ الشعب من األخطار 
م عن ىدفو ، كػلرره من ربقة االستعمار ، كىو يرفض أم احتاد بتنازالت تبعد الشعب اجلزائر
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التحريرم، حني يشًتط أف يكوف االحتاد على أساس تقرير الشعب دلصريه ،  كالفكرة نفسها 
..  ىي اليت تبناىا بياف أكؿ نوفمرب 

جتمعْت يف زيدكف صفات كمؤىالت النتخابو رئيسا جلمعية الطلبة اجلزائريني الزيتونيني ،  
نوف بو يف التحرير كالرأم ، رفقة رفيقو كجعلت شلثلي حزب الشعب اجلزائرم يف القاىرة يستعي

مولود عند ما التحقا مبصر، كقبل اندالع الثورة بأياـ أرسلتو  الثورة  إىل اجلزائر للقياـ مبهاـ  
كدلا حل . فعال ، نزؿ بوىراف كبدأ تأدية ادلهمة ادلسندة إليو مارا ببعض ادلدف . لفائدة الثورة 

كمارست عليو تعذيبا فظيعا عساىا تنتزع منو سرا ، كدلا بالعاصمة ألقت عليو الشرطة القبض ، 
. . أخفقت يف احملاكلة ، رمْت  جبثتو يف البحر ، كُعثر على جثتو يف كادم احلراش أك احلميز 

. كبذلك فهو  أكؿ شهيد مثقف يف ثورة التحرير 
لكن ، مل يكن مالزما دلولود مالزمة احلارث كزيدكف  ، ك قاسم رزيق: الرفيق الثالث 

كانت  بينهما صلة نضالية متينة ، كرزيق من أبناء الوادم فيما أظن ، ُعرؼ بوطنيتو الصلبة ، 
انُتخب أيضا  رئيسا جلمعية الطلبة اجلزائريني .  كمواقفو النادرة ، كظرفو كركحو االجتماعية 

اللجنة ادلركزية الزيتونيني ، كبعد إدتاـ دراستو بالزيتونة ، كدخولو إىل اجلزائر  اختري عضوا يف 
كعند اندالع الثورة التحق ُّا ، كلدل األخ الفاضل . حلركة االنتصار للحريات الدؽلقراطية 

. .  الطاىر لعجل معلومات كافية عن كيفية استشهاده رمحو اهلل 
ذلؤالء الرفاؽ بصمات يف ذىن كنفسية مولود ، جعلتو يعتقد أف ذلم عليو دْينا ، غلب أف 

..   بو يف اهنماكو يف حب اجلزائر كالعمل من أجلها ، فقط كقد كىف.. يفي بو
شخصية مولود  

كلئن كانت بدايات تكونو يف تونس ، فإف بداية .. تلك ىي شخصية مولود يف تونس 
تفتح شخصيتو ظهرت يف القاىرة ، ككتاباتو ادلتعددة كادلتنوعة فيها عبارة عن مالمح  مستقبلو 

.  الفكرم 
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لكل شخصية إنسانية مفتاح صادؽ يسهل الوصوؿ إليو : " عقاد كتب عباس زلمود اؿ
فربي بيت شامخ عليو باب مكني ، يعاجلو . . أك يصعب، على حسب اختالؼ الشخصيات 

. عباس زلمود العقاد " ) مفتاح صغري، كرب بيت ضئيل عليو باب مزعزع ػلار فيو كل مفتاح 
( . 61ص . عبقرية عمر 

مولود ، كىي احلياة احلقيقية ، يكتب بركح كطنية ، كيتكلم  فالوطنية ىي مفتاح شخصية
بالدافع الوطَّن ، كينشط مستمدا ديناميكيتو ػ كما يقوؿ ػ من احلافز الوطَّن ، كؽلكن ألم 

كيلمس الدارس حلياتو ىذه الظاىرة يف كل كتاباتو . شخص أف يستثريه أك يهدئو بالوطنية 
. . كإصلازاتو 

ة يف اإلجابة على  تساؤؿ كجهو عبد الوىاب منصور إىل أرسل من القاىرة  مساىم
كقد أثار ردكد فعل من العديد "  البصائر "صدر ب "  . ما ذلم الينطقوف ؟ " األدباء بعنواف 

من الكتاب كاألدباء من بينهم أمحد رضا حوحو كعبد احلميد مهرم اللذين مل يتفق معهما 
ثقوا " بتونس ، فكتب  تعليقو حتت عنواف  مولود ، مع أف مهرم كاف ادلسؤكؿ عنا كطلبة

: استهليو بقولو .. " بأنفسكم ياقـو 
قلت يف مقايل األكؿ أين أعلل ىذا الركود الثقايف كالعقلي يف اجلزائر تعليال سلتلفا عما "  

رآه األستاذاف حوحو كمهرم ، كقلت إين سأعاجلو من زاكية خطرية جدا تتصل مبقوماتنا 
ا تاريخ طويل يف الكفاح ، كماض حافل بالشخصيات القوية يف سلتلف كشخصيتنا كأمة لو

.." ادليادين 
: كشلا جاء يف مقالو 

اكتبوا بالعربية كما ىو كاجب ، أك حىت بالفرنسية ، فهو على كل تاريخ داـٍ يزيده " 
" الية امحرارا كتابُتو بلغة أجنبية إظهارا للمأساة يف أسود صورىا كما كتب أىل األندلس بالقشت

(  1953فرباير  27.  2السنة .  18ادلنار العدد ) 
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كلكنو يعرؼ .. ىذا جزائرم : " كمرة قدمو زميل لو  مصرم إىل أحد أساتذة الفلسفة 
، مل ينتقد الشرقيني " اجلزائر التعرؼ العربية "،  فكتب  يف ثورة كانفعاؿ مقاال بعنواف "العربية

أحيانا ، كإظلا انتقدالكتاب " أفضل منهم " العربية كيتقنوهنا الذين غلهلوف أف اجلزائريني يعرفوف 
:  اجلزائريني ، فقاؿ 

نعم ، إذا كاف أساتذتنا يف اجلزائر من كتاب كشعراء اليريدكف الكتابة يف السياسة " 
كاالجتماع كالدين ، فليكتبوا يف احلب كالغراـ ، كيف كصف الطبيعة يف اجلزائر ، كما أكثر 

( ادلرجع السابق" ) عية اخلالبة اليت تستحق التسجيل ادلناظر الطيب
كشلا ركاه  عن نظرة بعض البلداف العربية للجزائر قبل اندالع الثورة يـو كاف مساعدا يف 

:  مكتب ادلغرب العريب بالقاىرة 
الأذكر اجلرائد ، كإالي ُعرؼ البلد ، ماذا قالوا . نشرت ىناؾ مقاالت يف بضع جرائد " 
ا بأف األحسن أالي نتكلم اليـو عن اجلزائر ، ألف اجلزائر جزء من فرنسا ، جزء اليتجزأ لنا ؟ قالو

. مولود قاسم .. " ) من فرنسا ، ككضُعها القانوين صعب جدا ، فاألحسن أال نتكلم عنها 
( 117ص .  2ـ . ملتقى الفكر اإلسالمي السادس 

اءة الصحافة اجلزائرية بشوؽ عاـر كلشدة شوقو ألخبار اجلزائر، كاف يف غربتو يتلهف لقر
، فإذا ُّا التزكده إال بأخبار الشرؽ كالغرب البأخبار اجلزائر فيثور عليها ، ، كيوجو كالمو إىل 

:  الكتاب عاتبا
إنكم ياقـو ليست لكم إذاعة كبقية أرض اهلل ، كليست لكم كتب أك رلالت كبقية " 

جلزائر يف ىذه النشرات ، أفتصركف أيضا أرض اهلل ، كإذا سنحت لكم الفرصة للكالـ عن ا
.  40العدد.ادلنار " )على أف التكوف للجزائر ، كعلى أالي ُيسمع عنكم خرب كبقية أرض اهلل 

(  1953أبريل  10.  3السنة 
: االنتقاؿ إىل القاىرة 
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يف أكاخر األربعينات أجرل األمري عبد الكرًن اخلطايب اتصاالت بالدكؿ العربية باسم جلنة 
ادلغرب العريب ، الستقباؿ طلبة ادلغرب العريب يف جامعاالا ، كحىت يف كلياالا العسكرية ، فما 

ككانت الكلية . كاف من بعضها إال الًتحيب بالفكرة ، كشرعت يف استقباؿ ادلتقدمني ذلا  
رًن العسكرية العراقية السباقة يف استقباؿ الشباف ادلغاربة ادلبعوثني عن طريق األمري عبد الك

اخلطايب أك عن طريق أحزاُّم الوطنية االستقاللية لتكوينهم عسكريا ، كإعدادىم للثورة ، كمن 
يف أكاخر ( ادلعركؼ بًتكي شباطة ) الشباف اجلزائريني الذين التحقوا ُّذه الكلية ماضي دلبارؾ 

 كخترج منها ضابطا شلتازا ، ساىم مبعلوماتو العسكرية يف تنظيم. 1949أك  1948عاـ 
اجليش اللييب ، كدلا اندلعت الثورة التحق ُّا ، فاستشهد  يف إطار التصفيات داخل الثورة ، 

" فوج األمري خالد " انظر ترمجة حياتو يف كتاب ) كىو يف طريقو الستالـ مسؤكليتو الثورية ،
كمن الواجب أف يعاد لو االعتبار ، (  191ص . تأليف زلمد الطيب أيلوؿ ، كعلي عركة 

كما كاف من أكائل الطلبة الذين التحقوا  بكلية اآلداب العراقية علي ! .. عيد لغريه كما أ
شكريم ، كاستشهد كزميلو دلبارؾ  يف تونس بعد التحاقو بالثورة يف إطار التصفيات أيضا دلاذا 

كاستشهد عدد آخر من زمالئهما يف ادليداف  .. اليعاد لو االعتبار كما أعيد دلن قتلوا معو ؟ 
شلا يدؿ على أف الطلبة  ادلعريبني مل ينتظركا اندالع الثورة ليلتحقوا ُّا ، كمل ينتظركا  مام   ..

لينضموا إىل العمل الثورم بل انضموا إليها مع بداية اخلمسينات ، كعدد الشهداء  1956
! . .   منهم  قبل اإلعالف عن إضراب الطلبة دليل حي 

لدراسات العلمية كاألدبية ، كمن بينهم   قاسم مولود كىناؾ بعض الطلبة اختاركا متابعة ا
، كقاسم زيدكف ، كعلا اللذاف أرسال أك أزمعا  االطلراط يف الكلية العسكرية ، كمولود أعد نفسو 
لكلية الطرياف  ، كإذا ُّما يوجهاف يف القاىرة ، زيدكف لكلية اآلداب ، كمولود لكلية الفلسفة 

خل يف ىذا التوجيو ؟ الذم يهمنا ىنا أف الشابني  كانا مثاالن ، فهل للشاذيل ادلكي كخيضر د
: للجد كاالجتهاد ، كموضع إعجاب شلن عرفوعلا، ككاف مولود معجبا بأشخاص معينني 

شكيب آرسالف ، كقد قليده يف اإلكثار من الكتابة ، كالدفاع عن القضايا العربية اإلسالمية ، 
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ف تواف أك تقصري  ، كما كا معجبا بزكي مبارؾ الذم كالتعريف ُّا ، حبماس كموضوعية كبدك
كىو كاتب أقدره كىو الوحيد الذم :  " قاؿ عنو مولود " . الدكاترة" كاف يلقب نفسو 

كقرر مولود االقتداء "  احتفظ لألدب العريب بشخصيتو شلن درسوا يف الغرب كخاصة يف فرنسا 
لعديد من الشهادات العالية إال أف حياتو بزكي يف الًتشح لعدة رلاالت معرفية للحصوؿ على ا

النضالية عاقتو عن حتقيق أمانيو ، كإىل جانب ىذين كاف معجبا  بعلي عبد الواحد كايف ، 
..  كعثماف أمني كأستاذين لو 

مل يتوقف الشاباف  نضاليا بانتقاذلما إىل القاىرة ، بل كاصال نضاذلما جنبا إىل جنب مع 
زلمد خيضر : ، مع الشاذيل ادلكي رمحو اهلل أكال ، مث مع الثالثي  شلثلي حزب الشعب اجلزائرم

رمحو اهلل كأمحد بن بلة ، كحسني آيت أمحد ،  ككثريا ما يستشاراف كيشًتكاف يف القضايا اذلامة 
كما كانا يقوماف بأنشطة سياسية كثقافية كيرسالف يف مهاـ إىل خارج مصر من . . رأيا ككتابة

ر كقضيتها ، كػلرراف ادلذكرات ادلوجهة إىل ادلنظمات اإلقليمية كالدكلية ، أجل التعريف باجلزائ
كادلقاالت  يف اَّالت كاجلرائد ادلشرقية كاجلزائرية ، كغالبا ما كانا  يوقعاف بأمساء مستعارة ، كقد 

، " إمكانية االحتاد ، كأسسو ، ككسائلو "حوؿ موضوع  " ادلنار" أدليا برأيهما يف استفتاء  
الستفتاء اقتضتو ظركؼ البالد آنذاؾ ، مبا حدث من  تصدع خطري يف الوحدة الوطنية من كا

جراء صراع األحزاب كاحتداده  على أعمدة صحافتها، كقد استعرضُت نبذة من إجابة قاسم 
أما مولود  فقد أجاب كغريه من طلبة عهده بالقاىرة كبغداد ، كيدؿُّ جوابو على تطور ..زيدكف 

ق  إىل نقطة مل يتعرض ذلا غريه ، كمل يكن ىو شخصيا مقتنعا ُّا أثناء دراستو يف ، ألنو تنبي 
مدسوسة داخل األحزاب كالتنظيمات، ككانت السبب الذم "  آالت " تونس، كىي كجود  

حاؿ كػلوؿ دكف االحتاد ، كانطالقا من شغفو بالفلسفة استهلي كلمتو باالستشهاد برأم 
:  أرسطو

: يف سنة حديد أرسطو يف كتابو السياسة كسائل بقاء االستعمار بأربع منذ أكثر من أؿ" 
كىذا الركن األخري ىو أـ . التجهيل ، كاإلفقار، كبثٍّ الشقاؽ ، كنزع الثقة بني أفراد الشعب
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ادلصيبة يف اجلزائر ، ففي كل ىيئة يف اجلزائر توجد آالت استعمارية تنخر يف عظاـ األمة ، كىي 
فاالحتاد شلكن جدا عمليا إذا أقدمنا على خطة . اجلزائر ، كمبعُث الشقاؽ سبب الوسواس يف 

(   1953مام .  42العدد . ادلنار .." ) جريئة ىي االستغناء عن تلك اآلالت 
ادلندسة كادلسخرة التزاؿ تنخر جسم " اآلالت " إذا راجعنا كضعنا الراىن كجدنا أف ىذه 

كلوالىا دلا .. ستئصالية كدتزيق كلمة الشعب اجلزائرم األمة اجلزائرية ، كال تزاؿ تشجع اال
! ..  أصيبْت فئات  الشعب جبنوف التخريب كالتقتيل بفظاعة مل ختطر بباؿ أحد قبل اليـو  

كذلذا ، فادلولود عند ما اطلرط يف العمل الثورم إظلا كا ف بعمل لتحقيق حلم طادلا الزمو 
ط الثورم،  معّلقا أملو يف انتصار الثورة على بقاء ، فكاف كتلة من النشاط ، كمثاال لالنضبا

الوحدة الوطنية متماسكة ، كمن ىنا كاف يتجنب التكتالت حتت أم عنواف كاف ، كػلذٍّر من 
كىومن أجل مبادئو اليت يؤمن ُّا ، اليتورع كالؼلاؼ . بوادر كبذكر الشقاؽ يف الصف الثورم 

ر من  دعاة التكتالت اجلهوية كالثقافية كاحلزبية ، أف يقوؿ كلمتو يف صراحة كعنف أحيانا ، ينفُ 
. . كادلقياس الوحيد الذم يؤمن بو كػلًتمو ىو إخالص الشخص ، دكف النظر إىل اعتبار آخر 

كلعل ىذا أحد األسباب يف إبعاده عن مراكز القيادة أثناء الثورة ، كحىت من ادلشاركة يف حترير 
أنو  يستشار ، أمل بكن مرجعا يف العديد من ادلناسبات ، مع . أدبياالا السياسية كالعقائدية 

.. كعنصرا فعاال خالؿ مفاكضات إيفياف ، باعًتاؼ األخ سعد دحلب ؟ 
 ادلولود مع بداية االستقالؿ

مل أعثر على مولود الذم عرفػُْتو يف منتصف . التقيُت مبولود يف بداية االستقالؿ صدفة  
كأغرب ما الحظتو ىو  . يف لباسو ، كحركاتو ، كأحاديثو  األربعينات ، بل كجدُت مولودا آخر

النشاط كاحليوية  ، كالصرامة يف األكامر ، الطالقة يف الكالـ ، التعثُّر كالتلعُثم كالخجل ، 
كحبٌّ للنكت كالنوادر ، كىو ادلعركؼ بني الطلبة كاألصدقاء قبل الثورة باجلد كالعزكؼ عن 

مبايف ذلك مسؤكلوه بدءا من زلمد خيضر الذم الحظت أنو ػلًتمو  احمليطوف بو  . ادلزاح 
ككنُت أظن أف التطورات أكالوصوؿ إىل درجة معينة يف ادلسؤكلية .. يبدم دلولود تقديرا خاصا  
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ُتها ، تعود يب بعد أف انفردنا إىل ذكريات   قد أْنسْتو ادلاضي ،  كإذا ُّذه الشخصية اليت توعلي
انتقل إىل عامل اخللد الثلثاف :" ،  كأثناء مزاحي معو قلت لو  ادلاضي ، كإىل رفاؽ ادلاضي 

مل يدعَّن أمتُّ كالمي ليقوؿ مبرارة .." كبقي الثلث ( أعَّن قاسم زيدكف كقاسم رزيق ) الصاحلاف ،
ما أسعدىم كقد صاهنم ادلوىل عن ىذه ادلناظر ادلخزية يف .. كبقي الثلث الطاٌف"  :كحسرة  

كنت أظن أف اجلزائريني يتقاتلوف من أجل السلطة ، بل كنُت أتوقيع أف ما.. اجلزائر ادلستقلة 
   .."يتجنيد ادلسؤكلوف لتطهري األمة  من عناصر اخليانة كالفساد  كي يكوف الغرس مثمرا طيبا

أدركُت ما كاف يعنيو ىذا الصديق الذم عاش ػلمل علـو كطنو كأمتو آلخر حلظة .  ككاد يبكي 
..  ين تذكرت مقالو الذم كتبو يف منتصف األربعينات  من حياتو ، كيف اٌف

ػػ  1962كبإحلاح منو التحقُت بالعاصمة ، كباللجنة الوطنية إلعداد ادلوسم الدراسي 
حتت إشراؼ ادلكتب السياسي ، ككنيا  نلتقي من حني حلني ،  كأُفضي لو ُّمومي ،  1963

ما ، كعلى التعريب خصوصا ، ككاف ذلك كمبا غلرم يف الكواليس من مؤامرات على الًتبية عمو
: قاؿ فيو " . تعريب األسلاخ كالقلوب " حافزا لو ألف يدشٍّن كتاباتو بعد االستقالؿ مبقاؿ 

فإذا أردنا التعريب فعلينا قبل كل شيء البدء بتطهري األدمغة كتصفية القلوب لدل " 
فقبل استئصاؿ . األمساخ  ىذه الطائفة من مواطنينا ، من إخواننا يف كل شيء إال يف ىذه

ىذه الزائدة الدكدية لدل ىذه الطائفة أم قبل تعريب األسلاخ كالقلوب ، الؽلكن لنا النجاح يف 
.."  تعريب األلسنة 

مل يتوقف عن الدعوة حبماس كصدؽ إىل التعريب منذ فجر االستقالؿ ، كقد كاف 
كىذا ما جعلو يعرٍّب كل اإلدارات حريصا على أف يسري تعريب اإلدارة كالًتبية يف خط متواز ، 

اليت توالىا ، كؼلصص جهودا معتربة كي تقـو ادلعاىد األصلية بدكرىا يف تأصيل الثقافة العربية 
كإف كاف بعض . اإلسالمية ، كمل تكن ادلهمة سهلة يف عامل التناـ فيو أعني األذناب الفرنسية 

..  كفعلوا .. ـ لو كانوا يف مكانو لفعلوا السُّذج ؼلالوهنا سهلة كيتطاكلوف يف أحاديثهم بأنو
اليسع ادلتتبع لو يف ىذا ادليداف إال االعًتاؼ لو باإلخالص لقضية التعريب ، كاستعداده  
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كقد تعرض .. للتضحية من أجلها على عكس البعض شلن جعل التعريب مطية لتحقيق مطازلو 
ادتو الفوالذية مل تضعف يوما أماـ كلكن إر.. دلضايقات كإىانات كالديدات ، اليعرفها الكثري

الضغوط ، بل زاده ذلك عزما كإصرارا ، ك ترؾ يف كل ادلناصب اليت توالىا ، كادلراكز اليت مري 
يف اخلارجية، الرئاسة ، الشؤكف الدينية، احلزب ، كبذؿ : ُّا أسسا كبصمات تعريبية التنكر

كقد تأيت ادلناسبة اليت نتحدث فيها ..  جهودا جبارة إلنشاء األكادؽلية اليت مل تر النور بعد
.. على بعض ادلضايقات كالتهديدات الرمسية الصادرة من مراكز دتتلك كسائل تنفيذ الديداالا

: مولود يف كزارة الشؤكف الدينية 
عامل الضغط : إنشاء كزارة الشؤكف الدينية يف بداية االستقالؿ كاف حتت ضغط عاملني 

كحتت ىذا الضغط كلدْت كطفل ..  ر باالىتماـ بالدين اإلسالمي اجلماىريم ، كعامل التظاه
كمنذ البداية مل توفر ذلا إمكانات االنطالؽ احلقيقي ، كإظلا انطلقْت .. غري مرغوب فيو 

كعاشت بفضل إخالص بعض األساتذة احملًتمني الذين تفريغوا خلدمة الدين اإلسالمي ، 
ليد غري ادلرغوب فيو على مستول التعامل مع متحدٍّين الظركؼ الصعبة اليت كاجهت الو

زاكية "الوظيف العمومي ،  كمع اجلهات ادلالية ، حىت قيل عنها يف بعض األكقات بأهنا  
ككجد ُّا ضعفا عاما يف إطاراالا ، .. كاف ىذا كضعها حني تسلمها ادلولود"  . . مهيكلة 

.. كىيكلتها ، كمهامها 
ف الرئيس بومدين عيينو على رأس ىذه الوزارة ،كي يعمل أ: من بني ماركاه يل رمحو اهلل 

على تقليصها إىل مصلحة أك مديرية تابعة للرئاسة ، إال أف مولود بعد تولٍّيو مقاليدىا كاطالِعو 
ت  على ما ؽلكن أف تقدمو ىذه ادلؤسسة للبالديف رلاالت الثقافة كالدين كالتكوين كالًتبية ، تغريي

بومدين بوجهة نظره  ، كأعلمو بأنو سيعمل على تطويرىا كبعث احلياة نظرتُو كأقنع  الرئيس 
فيها ، كاخلركج ُّا من دائرة احلصار ادلفركض عليها ُّيكلتها ىيكلة عملية  كتأطريىابإطارات 

صاحلة قادرة ، كدتويلها مبيزانية زلًتمة كقارة على شاكلة الوزارات األخرل ، كقد كجد أذنا 
ُيكنُّ لو احًتاما خاصا ، كيتقبيل منو حىت بعض الطفرات اليت  صاغية من بومدين الذم
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اليتقبلها من غريه  ، فأقدـ على عملية التغيري بشجاعة ، كلو أنو عاىن معاناة قاسية من 
فرض إرادَتو كمشاريَعو على الوظيف العمومي كالتخطيط كاألجهزة ادلعنية ، . مشكل التأطري 

مر ، كبعدـ تردُّده يف رفع ادلشاكل اليت تعًتضو إىل الرئيس بتدخالتو الشخصية إف افتضى األ
كىو . بومدين نفسو ، فكاف الزعانف من مسؤكيل اإلدارات ؼلافوف رداِت فعلو كشتائَمو أحيانا 

عرفت كزارة الشؤكف الدينية يف عهده .. اليًتدد يف استعماذلا عند احلاجة مع من الػلًـت نفسو 
الثقافة العربية ػ اإلسالمية ، فراحوا يكيدكف لوأد مشاريعو ، ككانت لو ازدىارا أثار حفيظة أعداء 

َمن ِمن اجلزائريني اليعًتؼ بالبعد الوطَّن كادلغاريب كاإلسالمي دللتقيات . . مشاريع ضخمة 
الفكر اإلسالمي اليت كاف يسهر عليها مولود شخصيا ،  كػلرص على إصلاحها ماديا كأدبيا 

ة ، حبضوره الدائم ،  كمبتابعتو للمحاضرات كالتعقيبات ، كبردكده لتكوف يف مستول الرساؿ
دبلوماسي كرلامل يف أكقات . كتعقيباتو ادلوسوعية اليت الختلو من نرفزة أحيانا حني يستثار 

اَّاملة ، كمتمرد على قواعد اآلداب كاَّاملة عند ما يستفزه تدخل غري موضوعي من  طالب 
جئنا ىنا لنتكلم عن الفكر اإلسالمي : " قاؿ أحد الطلبة السعوديني . أك  أستاذ  يف ادللتقى 

: مل يًتدد مولود كىو الوزير يف الرد عليو حبـز المهادنة فيو   .. " ، العن التاريخ اجلزائرم 
نعم ابق يف السعودية . التأت إىل ىنا . ابق ىناؾ . ال ، فلتبق يف السعودية : أقوؿ لو " 

، إذا كنت التريد أف تسمع شيئا عن تاريخ اجلزائر ، كجهاد اجلزائر ،  التأت إىل اجلزائر. 
ىذا الذم نتكلم فيو من صميم اإلسالـ ، . كاستماتة اجلزائر ، فابق يا أخي يف السعودية 

صميم التاريخ ، تاريخ اإلسالـ ، تاريخ كفاح ىذه البالد ، البالد اليت تعرضت لإلدماج كادلسخ 
؟ (  111ص .  2ـ . ملتقى الفكر اإلسالمي السادس ) " كاإلذابة كالتمسيح 

: " بل ىاجم  األستاذ أمحد مكي من لبناف ، كلألستاذ مكانتو ، ألنو قاؿ يف تعقيبو 
أليس من ادلمكن بل كمن ادلفيد يف ادللتقيات القادمة أف تكوف الدراسات أكثر مشوال ، فال 

فلم " .. ق ، كؼلطط أيضا دلستقبلو يكتفى مباضي الفكر اإلسالمي فحسب ، بل يدرس حاضر
كلكن مع األسف ، بعض اإلخواف : " .. يرمحو مولود بالتغاضي ، بل تناكؿ الكلمة كقاؿ 
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خاصة من حضرات األساتذة األفاضل يضطركنَّن إىل أف آيت من حني إىل آخر إىل ىنا ضد 
 حاجة إىل بعض فاألستاذ أمحد مكي اآلف لو قرأ جدكؿ األعماؿ لرأل أننا لسنا يف. رغبيت 

" . نرجو من ادللتقيات ادلقبلة أف تتكلم عن احلاضر كادلستقبل " النصائح عند ما يقوؿ 
ياحضرة األستاذ ، لو قرأمت جدكؿ األعماؿ الذم ىو بني أيديكم لوجدمت أف ىناؾ نقطة من 

ستاذ موجود ياحضرة األ" يقظة العامل اإلسالمي اليـو كهنضتو غدا " بني نقاط جدكؿ األعماؿ 
ضلن . كفانا منها . كفانا من ىذه النصائح اليت الجتدم نفعا . كفانا نصائح فارغة . 

ملتقى الفكر اإلسالمي . مولود قاسم .." ) أعطونا النصائح اليت ضلتاج إليها. مستغنوف عنها 
ككم لو من ! .. َمن غلرؤ كيعلق ىذه التعليقات القاسية ؟ (  126ص .  2ـ . السادس 

حىت أف أحد ادلشًتكني يف ملتقى من ادللقيات . . يبة كجريئة  يف ادللتقيات كغريىا  مواقف غر
كىو يف قولو مل يْعُد .. " ىذا ليس بوزير : " قاؿ لصديق جالس إىل جانبو  يف ذلجة ساخرة 

احلقيقة ، فمولود يف تسيريه للملتقيات اليتقمص بذلة الوزارة ، كاليتقيد بادلراسيم الرمسية ، 
ا كمظا

َ
ا حترؾ إال بإشارة التشريفات ، كدل

َ
ا تكلم إال مبقدار ، كدل

َ
ىر اَّاملة ، كلو فعل ذلك دل

مولود يف ملتقياتو كزير ..حضر إىل ادللتقيات إال يف حفلي االفتتاح كاالختتاـ كغريه من الوزراء
مي  البعد كلوال ذلك دلاعرفت  ملتقيات الفكر اإلسال.. يلبس مئزر ادلسريٍّ ادلنشٍّط احلاـز 

..  العادلي الذم عرفتو  
َمن يستطيع أف ينكر ازدىار ادلعاىد األصلية كحصوؿ طالُّا على أعلى نسب النجاح  

. كارتفاُع النسب لو أسباب موضوعية اليريد ادلغرضوف االعًتاؼ ُّا ؟ . يف الباكالوريا يف عهده 
عل ملتقيات الفكر مومسا سنويا نعم ، غلهل الكثري ادلعارؾ الضارية اليت خاضها مولود ًف.  

مل يشرؼ عليها كمل ينظمها كوزير  أك عضو يف حكومة .. يلتقي فيو الفكر اإلسالمي كالعادلي 
ىا كمناضل مؤمن بقضيتو ، يطرؽ كل األبواب إلصلاحها، كاليًتدد يف اَّاُّة  ، بل قادىا كسريي

ربط قوة شخصيتو بنجاح ادلهاـ كمواجهة  من يعًتض سبيلو، مهما كانت قوة ادلعًتض ، ألنو 
إف مواقفو احلازمة . . ادلسندة إليو ، ال بادلركز كالوظيفة ، كال ببقائو فيهما أك مغادرتو ذلما 
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كاحلامسة من تأميم ادلعاىد األصلية اليقفها إال مولود ، فقد كتب تقارير خطرية ،  كرفع صوتو 
كن التعبئة ادلناىضة  ػػ يف مراكز القول ػػ عاليا غاضبا زلتجا داخل احلكومة ، كيف الرئاسة، كؿ

للتعليم األصلي كانت أقول ، كأشد تصميما على كضع حد الزدىار ادلعاىد األصلية ، كىذا 
كمل .. ماجعلو يفكر يف تقدًن استقالتو ، لوال تدخل بعض الذين اطلعوا على موضوع االستقالة 

كما موقفو كمقاطعتو . . لوزارة كالنظاـ احلاكم تكن ادلرة األكىل اليت أزمع فيها االستقالة من  ا
لزيارة  االحتاد السوفيايت كىو يف مطارموسكو بعد أف اسُتقبل من موظف ركسي عادم  إال 

مثاؿ على اعتزاز الشخص بكرامة دكلتو اليت راح  ؽلثلها ، كال يرضى ذلا اذلواف دبلوماسيا ، كلو 
اؾ خفايا كخبايا يف قضية تأميم ادلعاىد األصلية كىن.. بإحداث أزمة دبلوماسية بني الدكلتني

.. كغريىا مل ػلْن كقُت التعرض ذلا 
: قبل أف يقوؿ كلمتو .. 

قبل انتقالو إىل الرفيق األعلى حبوايل شهر مجعْتَّن بو الصدفة يف ادلعهد التكنولوجي للبنات 
كجدتُو حالسا على . ، كقد كنا مدعوْين حلضور ادللتقى الذم نظمتو مجعية الًتبية كالتكوين 

بعد تبادؿ التحايا دخلنا  .. مقعد من مقاعد حديقة ادلعهد كجبانبو األخ  عبد الرمحن شيباف 
يف احلديث عن أكضاع البلد، أخربين بزيارة ادلرحـو زلمد بوضياؼ لعنابة يف ذلك الصباح، 

: " أجبتػو "  دلاذا ؟ " : ، فسألَّن شيباف . . "  إهنا زيارة زلفوفة بادلخاطر" علقُت على اخلرب  
أال تدرم بأف عنابة ىي اليت أصلبْت زلمد بن صدكؽ الذم قتل شكاؿ اجلالس جبانب ركين 

فعليق مولود على كالمي قائال .."  كويت رئيس اجلمهورية الفرنسية رغم احلراسة ادلشددة ؟ 
كؿ لقاعة كحاف كقت الدخ" كىل لالغتياؿ كطن ؟ : " قلت لو " كىل ضلن يف فرنسا ؟ :"

.. ادللتقى ، كسارت جلسة  الصباح سريا عاديا ، كبعد االنتهاء منها اجتهنا لتناكؿ الغداء 
مجعت ادلائدة بيَّن كبني مولود ، ككنا يف غمرة علـو العالقة ذلا بادللتقى ، كفجأة كقف على 

بنا بالنفي ، ، فلما أج" ىل مسعتم النبأ ؟ : " طاكلتنا شيباف كالتأثر باد على زلياه  يسألنا 
مل يصدؽ مولود يف أكؿ كىلة ما مسعتو أذناه  .." لقد اغتيل زلمد بوضياؼ رمحو اهلل : " قاؿ
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أعلن منظمو ادللتقى تأجيلو إىل كقت قادـ  ، يف جو حزين .. إىل أف أكد لو شيباف اخلرب ؟
..  قامت دتأله عدة تساؤالت 

يناديَّن ، راجيا مَّن البقاء معو ، انصرؼ احلضور ، كتوجهُت إىل سياريت ، كإذا مبولود 
بدا يل من حديثو أنو غري . فانزكينا يف ناحية من احلديقة ، نستعرض احملنة اليت دتر ُّا البالد 

عادم ، كأف ىناؾ  شيئا ميا يضايقو،  فرحت داخل نفسي أحاكؿ أف أعرؼ السبب ، فلم 
كد حياة النشاط كالعمل ،  كعند أىتد إليو ،  قد يكوف  الفراغ أحد األسباب ، ألف الرجل تع

يل كلمة البد أف : " ما علمنا باالفًتاؽ أشار بيده ضلو السماء يف تذمر كاضح  كىو يرتعش 
كافًتقنا دكف أك قبل  أف يقوذلا ، ككنت أنتظر أنو سيقوذلا يف .." فقد حاف كقتها .. أقوذلا 

ا ، كفبل أف ػلقٍّق مشاريع كاف يهم مستقبل األياـ ، كإذا بادلوت ؼلتطفو من بيننا قبل أف يقولو
..  القياـ ُّا 

 
ىذه بعض الصور عن مولود ادلثقف الوطَّن الشهم الذم مل يعش لنفسو كلعائلتو ، بقدر 

فرحم اهلل مولود رمحة الشهداء الذين نذركا حياالم خلدمة .. ماعاش دلبادئو السامية كألمتو 
.. الوطن كالثقافة العربية اإلسالمية


