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 :مقدمة 
من  أموالهمحياتهم و قدموا من الرجال و النساء  أبطاالالثورة الجزائرية  أنجبت            

،وقد دام بسبب االستعمار الفرنسي  و االضطهاد الذي مس الجزائر أجل رفع الظلم و القهر
دمحم  األبطالهذا العناء مدة طويلة فكان البد من وضع حد نهائي له،وكان من أمثال هؤالء 

 .-الحاج لخضر–الطاهر عبيدي المدعو 
 االوراس ؟في منطقة للمجاهد الحاج لخضر نضال العسكري ال كيف برزف -
 الفرنسي ؟ رد فعل االستعمارماهي أهم المعارك التي خاضها وما  -
قبل اإلجابة عن هذه األسئلة يجدر بنا أوال أن نعطي لمحة عن نشأة المجاهد الحاج         

 .السياسيوالعوامل المؤثرة في تكوينه  لخضر
 :قبل اندالع الثورة  الوطنيالسياسي  نضالهمولده ونشأته و / 1
، قرب باتنةم بقرية أوالد شليح 3131مارس  31الحاج لخضر في المجاهد لد و             

في أسرة فقيرة ماديا ألبويـن همـا دمحم وفاطمة عبيدي وتتلمذ في مسقط رأسه على حفظ القرآن 
المتواضعة  األعمال، وكغيره من األطفال امتهن في صباه ومقتبل شبابه ما تيسره له من 

 .التي كان يوفرها محيطه الذي يتميز بالفقر والحرمان

لدي واشتغل   (1)ترواي بمدينة  رواستقطلبا للرزق   سافر إلى فرنسا 3111في سنة     
مقاول فرنسي يملك شركة لألسالك الكهربائية ،عمل في فرنسا وبدا يشعر بالفروق بين 

                                                 
 .كلم  311مدينة فرنسية تبعد عن باريس بحوالي (  1



رخاء فرنسا والفقر والحرمان الذي يتخبط فيه المجتمع الجزائري والفرنسي ويقارن بين 
. (2) الجزائريين في وطنهم  

 3111عاد الحاج لخضر الي ارض الوطن سنة بعد اندالع الحرب العالمية الثانية        
إذ أسس أول خاليا سرية بمدينة باتنة وواصل نضاله السياسي كمناضل في الحركة الوطنية 

. 3111سنة   

كانت تعقد اجتماعات المناضلين في مدينة باتنة في دار مزيان لحالوجي ودار إبراهيم  
باتصال مع القائد مصطفي  وكانوا المناضلين التابعين لحزب الشعب أوضاعالعدوي يدرسون 

الحاج لخضر ، : من بين المناضلين البارزين في الخلية الحزبية بمنطقة باتنة بن بولعيد 
سلم لهم مصطفي  3113في سنة  ... حرسوس ، عبد الصمد عبد الحفيظ ،دمحم(3)علي نمر 

:بن بولعيد برنامجا وطنيا جديدا يتضمن مايلي  

 .للحزبتقوية وتوسيع الخاليا السرية  -
 .اختيار العناصر الفعالة والقادرة علي أداء المهام الصعبة القادمة  -
 .جمع األموال والتبرعات من المناضلين المنخرطين  -
 .القيام بالتوعية وبث األفكار والروح الوطنية في أواسط الشعب  -
 .(4)التكفل بعائالت المناضلين المسجونين  -

-3191بعد األزمة التي عرفتها حركة االنتصار للحريات الديمقراطية خالل سنة         
أي من  قررت لجنة المنظمة الخاصة اإلعالن عن نفسها  تنظيما ثالثا الينتمي إلي 3191

                                                 
،ص، 8112عين مليلة ،  ،، دار الهدي للطباعة والنشر األوليقادة جيش التحرير الوطني الوالية  ،عمار مالح (  2

881. 

 إليحفظ القران الكريم ، ثم انتقل ( مروانة ) الرخاء بدوار حيدوسة  أمفي مشتة  3189مارس 31ولد يوم  :علي نمر (  3
بباتنة ،  3111حزب الشعب الجزائري سنة  إليباللغتين العربية والفرنسية انظم  األهاليباتنة ليواصل تعليمه في مدرسة 

 3111/3112بهدف تجنيد المواطنين انخرط في الفريق الرياضي الباتني لكرة القدم سنة  3112فرنسا سنة  إليهاجر 
المنطقة الثانية برتبة نقيب  كان مسؤول ناحية برتبة مالزم ثاني ثم مسؤول3199التحق بالثورة بجيش التحرير في مارس 

 .3192جوان 1استشهد في –رائد  – أولبرتبة صاغ  األوليالوالية  أركانثم عضو قيادة  3191سنة 
 .889،881عمار مالح ، مصدر سابق ، ص (  4



والتي قررت  3191المتصارعين ، وهي اللجنة الثورية للوحدة والعمل مارس  نالتنظيمي
 :التالية  عمالألباالتحضير الفعلي للثورة التحريرية من خالل القيام 

 .للثورةإحصاء عدد المناضلين الملتزمين والمؤيدين  -
 .من بنادق الصيد التي يملكها المناضلون وأفراد الشعب األسلحة عدد  إحصاء -
 .وأدواتهشراء اللباس العسكري  -
الشرطة ورجال الفرنسي المخابئ في الجبال ومراكز العدو  بأماكنانجاز خرائط وقائمة  -

 .(5)الدرك وحراس الغابات 
 :أهمهاعدة اجتماعات للتخطيط للثورة المسلحة  وضواحيها  باتنة انعقد في مدينة        

 (6)بدار المناضل المسعود بن العقون   3191اجتماع قيادة الحزب بمدينة باتنة في ربيع / ا
، طاهر  (7)بحي الزمالة حيث حضر االجتماع كل من مصطفي بن بولعيد وعاجل عجول 

 .(11)  (10)، مصطفي بوستة (9)، عباس لغرور(8)نويشي 

                                                 
 .81، 81، ص، 8133يذكرونك ياعباس ، مطبعة عمار قرفي وشركائه ، باتنة ،  األوفياءعمر تابليت ، (  5
بدوار اشمول بأريس،عرف بنشاطه السياسي المبكر في منطقة االوراس،اذ يعود  3219ن مواليد م :المسعود بن عقون  ( 6

 3191في انطالقة أول نوفمبر  ساهم تنظيم جمعية العلماء المسلمين باألوراس،ثم حزب الشعب، إرساءله الفضل في 
ناحية سطيف،قبض عليه في  إلىكلف بنقل الثورة  3199وتجند في صفوفها،فخاض ضمن فوج أريس عدة هجمات،في 

غاية االستقالل،توفي  إلىالجبرية  لإلقامةباتنة وخضع  إلى،فعاد 3113في سنة  إالولم يطلق سراحه  3192معركة سنة 
 .3119 سنة

قسنطينة لدراسة  إليبالدرمون بدوار كيمل درس في الكتاتيب وحفظ القران ، انتقل  3181ولد سنة : عاجل عجول  ( 7
تقلد مهمة مسؤول ساهم في التحضير للثورة التحريرية في منطقة االوراس  اللغة والدين في مدارس جمعية العلماء المسلمين 

نائب شيحاني بشير ثم تقلد مسؤولية الوالية األولي بعد استشهاد بن بولعيد ، حكمت عليه اللجنة الموفدة من قبل سياسي 
عدام بسبب الصراعات التي عرفتها المنطقة بعد وفاة بن بولعيد ،استسلم لالستعمار الفرنسي لكنه ضل مؤتمر الصومام باإل

 .بباتنة  3118صامتا، بعد االستقالل سجن في سجن تازولت ثم أطلق سراحه توفي سنة 
، و اشرف  قراطيةالديمبدوار كيمل بآريس ، انخرط في حركة انتصار الحريات  3139من مواليد  :طاهر النمويشي  ( 8

في دار بولقواس ،  3191للثورة باالوراس ، و حضر االجتماع ليلة الفاتح نوفمبر  اإلعدادفي  أسهمعلى قسمة لقرين، و 
تونس في مهمة ، و  إلىذهب  3191باتنة لتنفيذ العمليات العسكرية ، و في سنة  إلىحيث كلفه برئاسة الفوج و التوجه 

 . 3118ل ، و بعده عين مسؤوال للمجاهدين بوالية باتنة ، توفي سنة غاية االستقال إلىبقي هناك 
 2،شارك في مظاهرات  3111بدوار انسيغة بخنشلة ، انضم الى حزب الشعب  3181من مواليد  :عباس لغرور  ( 9

 .3191اكتوبر  81هاجم على الثكنات في خنشلة ، تم اغتياله في  3191ليلة الفاتح نوفمبر  في،3119ماي 
10
، عضو في  3118بقرية الهارة دائرة تكوت ، باتنة ، انخرط في حزب الشعب  3189من مواليد : مصطفي بوستة (  

بمنطقة آريس ، واصل العمل مع بن بولعيد في ميدان النشاط السياسي و التوعية  الديمقراطيةحركة انتصار الحريات 



بن بولعيد  إشرافتحت  3191سبتمبر  11اجتماع ضيعة بن بولعيد بتازولت بتاريخ / ب 
وقد حضر هذا االجتماع نفس القادة الذين شاركوا في اجتماع الزمالة وحدد فيه إتمام 

 .االستعدادات لتفجير الثورة 
قرب الشمرة حددت فيه األهداف العسكرية  3191اكتوبر  31اجتماع قرية نقرين / ج
 :(12)لمدنية وقدم رؤساء األقسام قوائم المناضلين مصنفة إلي ثالثة أصناف وا

المدربون جيدا والذين يمثلون النخبة الستعدادهم التام نفسيا المناضلون  :نف األول الص
 .وجسديا لحمل السالح 

الذين سيكونون بمثابة احتياطي لتطعيم األفواج المقاتلة أو تكوين  المناضلون  :الثانيالصنف 
 .السالحأفواج جديدة بعد توفير 

الذين اختيروا خصيصا ليبقوا في كنف السرية من اجل تأطير المناضلون  :الثالثالصنف 
 (13).المواطنين وجمع المال والمؤونة والدواء والتكفل باإلعالم والجوسسة  والعمليات الفدائية 

مهمة تفجير  هانخرط الحاج لخضر في خلية مدينة باتنة للتحضير للثورة حيث أوكلت ل   
  .في المدينة الثورة بالقيام بعدة هجومات علي مراكز العدو الفرنسي

 : بباتنة  1591دور الحاج لخضر في هجومات ليلة أول نوفمبر/ 2
كانت انطالقة الثورة في االوراس قوية ومنظمة ، لقد تم مصطفي بن بولعيد         

 ( 14)ومساعدوه تحضيراتهم وحددوا مناطق العمليات العسكرية وأهدافها 
(  15)كانت أفواج المجاهدين قد تجمعت في دشرة أوالد موسي   3191أكتوبر  13في ليلة  

بتوزيع السالح علي  ( 17)شيحاني ،حيث قام بن بولعيد وبشير ( 16)وخنقة لحدادة 

                                                                                                                                                         

 إلى، عاد  3191من محاولة اغتيال في الصحراء  نجي ، 3191ليلة الفاتح نوفمبر  األخيرالشعبية ، حضر اجتماع 
 .3119االوراس و بعد االستقالل ، عاش بعيدا عن الحياة السياسية ، توفي في سبتمبر 

 .39، ص ،8133زايد غسكالي ، بوعريف تاريخ صمود ،مطبعة عمار قرفي وشركائه ، باتنة ، (  11
 .12، 11،ص، 8138دمحم الصغير هاليلي ،شاهد علي الثورة في االوراس ، دار القدس العربي ،الجزائر ،(  12
 .11،ص، 8111دمحم زروال ، اللمامشة في الثورة ، دار هومة ، الجزائر ، (  13
مطبوعات الجامعية ،ديوان ال3191/3118 األساسيةعبد هللا مقالتي ، المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها (  14

 .83،،ص8138،الجزائر ،
 .قرب اريس تقع اسفل جبل اشمول  :موسي  أوالددشرة  ( 15
 .تقع قرب فم الطوب بضواحي اريس  :خنقة لحدادة  ( 16



 أكثركان فوج مدينة باتنة الذي يشارك فيه المجاهد الحاج لخضر   ،( 18) المجاهدين
رجال تم  11 بإجماليمجموعات  أربعةعددا حيث خصص له مصطفي بن بولعيد  األفواج

تتمثل  األهدافوكانت ( 20)ودمحم الشريف بن عكشة ( 19)اختيارهم بعناية يقودهم علي بعزي 
،ويدعم هذه المجموعة رجال الطاهر النويشي ( 21)في الثكنات ومراكز الدرك ومقر الدائرة 

والحاج لخضر المكلفين بتفجير محطة البنزين المقابلة لمحطة القطار ( 22)وبلقاسم قرين 
كان دمحم الصغير عزوي المكلف بإرشاد المجاهدين داخل ، (23)ومخزن األسلحة العسكرية

 .(24)ف مواقع الثكنات المدينة وكش
احدي فرق  مصطفي مع بوشمال إبراهيم وبوستة  قاد المجاهد الحاج لخضر          

، تم الهجوم علي الثكنة وقتل الحارس وتمكنوا من الهجوم وكان هدفهم ثكنة الصبايحية 

                                                                                                                                                         
بالخروب بنواحي قسنطينة التحق بالمدرسة االبتدائية الفرنسية ثم التحق  3181افريل  18ولد في   :بشير شيحاني  ( 17

،شارك في  األهليةبزاوية سيدي حميدة لتعلم القران واللغة العربية ،التحق بمتوسطة جول فيري وتحصل علي شهادة 
علي رأس قيادة المنطقة 3199عين في جانفي ،  3191التحضير للثورة في منطقة االوراس بحضوره الجتماع أكتوبر 

 .3199أكتوبر  18األولي ،قاد معركة الجرف استشهد في 
،ص  8111الثورة الجزائرية الوالية األولي نموذجا ،وزارة المجاهدين ، الجزائر ، القيادة في  إشكاليةدمحم زروال ، (  18

23،،28. 
،انخرط في حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة قرب اريس بقرية الحجاج  3189 أكتوبرولد في  :علي بعزي  ( 19

معركة بعلي ومعركة افري : تراس خلية الحزب في قرية الحجاج ، بعد اندالع الثورة شارك في عدة معارك مثل  3111
 .3191مارس  81اللبلح استشهد مع مصطفي بن بولعيد قرب نارة  بجبل االزرق يوم 

بدوار اشمول حفظ القران الكريم ثم انتقل الي قرية الحجاج  3181جانفي  19ولد في  :دمحم الشريف بن عكشة  ( 20
لمواصلة دراسته علي يد الشيخ ميهوبي دمحم الدراجي ،انخرط في حزب الشعب كلفه بن بولعيد بتاسيس خلية في منطقة 

في في الوالية السادسة رائد ،استشهد  رتبة إلياشمول ،بدا نشاطه الجهادي في منطقة عين التوتة ثم القنطرة وبريكة رقي 
 .3191مارس  82معركة بجبل ثامر قرب بوسعادة مع العقيدين سي الحواس وعميروش يوم 

صالح الدين االخضري ، : ، ترجمة 3191/3191 –االوراس النمامشة  -الرمال  مغربلودمحم العربي مداسي ، (  21
 .31،ص،8133، الجزائر ، ANEPمنشورات 

بسالت بدوار كيمل حوز اريس ، حفظ القران وتابع دراسته العربية في زاوية  3181ماي  81ولد في  :بلقاسم قرين (  22
الذي نفذ العمليات بمدينة باتنة برفقة سيدي فتح هللا علي يد الشيخ البشير ورتال ،التحق بالثورة وكان من ضمن الفوج 

 . قرب ثنية الرصاص بوادي عبدي  3191نوفمبر  82استشهد يوم ...الحاج لخضر ومصطفي بوستة 
 .21، مرجع سابق ،ص،...القيادة إشكاليةدمحم زروال ، (  23
 .31دمحم العربي مداسي ، مرجع سابق ،ص ، (  24



مخزن البارود وأثناء انسحابهم أطلق أفراد المجموعة النار فقتلوا الجندي بيار اوديات 
 .(25)والضابط اوجين كوهي 

وظهور التنظيم الجديد باسم جيش التحرير الوطني تشكلت بعد اندالع الثورة المسلحة         
من  األوامرعسكرية في مدينة باتنة يشرف عليها مسؤول البلدة الذي كان يتلقي  أفواج

المسؤول العسكري من بينهم الحاج لخضر الذي كان يصدر األوامر والذي أوكلت له تسيير 
ف علي العمليات ر كان يشإذ ،(26)جبل وستيلي  و منطقة باتنة وضواحيها مثل جبل اشلعلع

  .27)الكازمات إنشاء إلي باإلضافةة العسكرية والعمليات الفدائي
 :واهم العمليات العسكرية  االوراسجهاد الحاج لخضر العسكري في جبال / 3

تحول نشاط المجاهد الحاج لخضر  3191في نوفمبر  بعد تفجير الثورة التحريرية         
جبال العسكري من مدينة باتنة وضواحيها إلي المناطق الجبلية متنقال مابين جبال بلزمة و 

 ...جبال شليا وستيلي و 
 :وتولي عدة مناصب عسكرية في جيش التحرير وشارك في عدة عماليات ومعارك من بينها 

 :1591نوفمبر  1معركة خنقة معاش قرب فم الطوب / ا
 باتنة وخنشلة على الحدود بين واليتي  (28)«فم الطوب»بمنطقة  المعركة وقعت      

، بعدما خاضها مجموعة من المجاهدين ضد 3191انطلقت في إحدى ليالي نوفمبر 
 : من جيش التحرير  أفواجبقيادة ناجي نجاوي وشارك فيها عدة  المستعمر

 .فوج يقوده عباس لغرور  -
 .بقيادة دمحم شريف بن عكشة فوج  -
 .فوج بقيادة الحاج لخضر  -
 .فوج دمحم نجاوي  -
 .(29)فوج دمحم فروجي والطاهر نويشي والصادق شبشوب  -

                                                 
 . 32،ص، 3111نجيب عياد وصالح المثلوثي ، دار موفم ، : دمحم حربي ، الثورة الجزائرية سنوات المخاض ، ترجمة (  25
 يقع جنوب ضواحي مدينة  باتنة :جبل وستيلي (   26
 .33.11 إلي 11.11من الساعة  ةبباتن8131 /81/38عزيز ،يوم  إسماعيلسماح بوقلولة ، مقابلة مع المجاهد (  27
 .تابعة لمنطقة آريس وعرش التوابة  هي قرية: فم الطوب (  28
الجيش الفرنسي، بعد تسريحه من الجيش أصبح مسؤوال  ولد بقرية اينوغيسن ، جند لعدة سنوات في: صادق شبشوب (  29

في مصلحة الطرقات، حدث شجار بينه وبين المسؤول الفرنسي فتدخل الفرنسي للقبض عليه ففر واعتصم بالجبل وتمرد 



هذه المعركة قوات عسكرية كبيرة إال أن المجاهدين استطاعوا أن  إليجلب الجيش الفرنسي 
قتيل وجريح كما  391تفوق  األرواحبالجيش الفرنسي خسائر بشرية ومادية فادحة في  ايلحقو 

التي كانت تقوم باالستطالع وكشف مواقع المجاهدين "  PIPERالكشافة " اسقطوا طائرة 
 .(30)للمدفعية والطائرات المقنبلة  األهدافوتحدد 
و جرح  شهيد 38 أيام كاملة، و أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين 1 معركةلادامت 

قائد المعركة ناجي نجاوي الذي فقد عينه اليمنى، و كرد فعل انتقامي، لم يمر أسبوع على 
بترحيل سكان دوار أشمول و دوفانة نحو المحتشد، بعدما  الجيش الفرنسيالواقعة، حتى قام 
فم الطوب، إينوغيسن، أريس، تيغانمين و  قري الترحيل قاطني  ومسأحرقت منازلهم، 

 .(31)إشمول
قاوم الحاج لخضر مع بقية المجاهدين الجيوش الفرنسية بكل قوة وشجاعة واستطاعوا أن     

 .يقضوا عليهم بالرغم من قلة األسلحة وذخيرة في األيام األولي من اندالع الثورة التحريرية 
    :بينها قاد المجاهد الحاج لخضر العديد من العمليات والمعارك من  

 :3191مبر نوف 1عملية سريانة / ب
في والتي شهدت سقوط أول شهيد " بوزو"ضيعة المعمر  عملية سريانة التي استهدفت

، ونتيجة لذلك وجهت له   عمر أقروراحمد مزوج المدعو وهو االوراس المنطقة األولي 
فرنسا رفقة بقية المجاهدين تهمة تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي، ومحاولة تخريب مبان 

بواسطة متفجرات وقام الجيش الفرنسي بحملة تمشيط وبحث عن الحاج لخضر مصحوبة 
على مستوى مدينة باتنة وسريانة وعين التوتة والمعذر ومروانة  1955بحصار كبير سنة 

 (32.) من أجل اإلتيان بالحاج لخضر، لكن باءت كل جهودهم بالفشل
 : 1591سبتمبر  21الي15معركة جبل الرفاعة / ج

                                                                                                                                                         

على فرنسا وأصبح من الخارجين عن القانون ، شارك في عدة معارك أثناء الثورة التحريرية ، استشهد بتاريخ 
  .بمشته أمصدور بتاكسالنت  83/31/3113

 
 .311عمار مالح ، مصدر سابق ،ص، (  30
مجاهدون وباحثون في التاريخ يستعيدون فصوال من الثورة ،جريدة النصر –سامي حباطي ، نوفمبر القصة (  31
،13/31/8131. 

32
 صالح سعودي ، الحاج لخضر مواقف بطولية اثناء الثورة وبعد االستقالل ، جريدة الشروق (  



الحكومة المؤقتة الجزائرية في جبال الرفاعة  تأسيسوقعت هذه المعركة والتي صادفت   
بقيادة الضابط الثاني عمار عشي وبصحبة قادة  األوليبنواحي منطقة مروانة بالمنطقة 

وشارك في المعركة قادة الكتائب  (33) الكتائب الضابط دمحم الصالح بالعباس والعمري معجوج
ومن بينهم الضابط الحاج لخضر  األوليمن المنطقة والناحية الثانية  األوليمن الناحية 

 .والضابط بلقاسم شنوف 
ليلة اليوم  إليمن الثامنة صباحا  مجاهد دامت المعركة 111كان عدد المجاهدين يفوق 

الثاني استخدم الجيش الفرنسي بكثافة الطائرات والدبابات ومدفعية الميدان ، كانت خسائر 
خسائر المجاهدين الجزائريين فقدرت  أمامابين قتيل وجريح  811الفرنسيين كبيرة فاقت 

 (34).واألسري  الجرحىشهيد وعدد كبير من  19ب
 وجيش التحرير  موقف االستعمار الفرنسي من النشاط العسكري للمجاهد الحاج لخضر/ 1

 : في جبال االوراس 
إن المصادر الفرنسية شهدت على أن فرنسا لم تستطع التأقلم مع الوضع الجديد الذي        

م، والذي حقق فيه المجاهدون انتصارات 5511ساد منطقة االوراس حتى منتصف سنة 
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ولد الشهيد معجوج العمري بن الصالح وجفال مريم ، تربى بين أحضان والديه  3111في سنة : العمري معجوج (  

بمدرسة قرآنية محلية لقراءة القرآن الكريم  التحق،الكريمين اللذين كانا يعتمدان في حياتهما على الفالحة وتربية المواشي 
شأنه في ذلك شأن أترابه من أبناء القرية ، فقد تتلمذ على يد الشيخ سي مفتاح مسعودي رحمه هللا ، حيث حفظ ما تيسر له 

،  تيانان تقصد العمل ، فاستقر به المقام بمنجم يوجد في والية س 3191من القرآن الكريم ، قرر الذهاب إلى فرنسا سنة 
عمل العمري هناك في الغربة لكنه كان حاضرا بفكره وعواطفه الوطنية النبيلة في الجزائر ، وأثناء وجوده بفرنسا كان 

عاد بعد ذلك إلى فرنسا حتى سنة   3191يناضل في حزب الشعب الجزائري ، ثم عاد إلى أرض الوطن في حوالي سنة 
رفقة المجاهد دمحم صحراوي بناحية عين التوتة وقد كانت لهما عدة  3199كان ذلك في سبتمبر التحق بالثورة و   3199

عمليات عسكرية ناجحة وفي نفس السنة التحق برفيقه الشهيد عزيل عبد القادر الباريكي بجبل بوطالب ، فكانت لهما 
 .عسكرية متميزة ونادرة في البطولة والتضحية والفداء  إستراتيجية

  : معركـــة استشهاده
بجبل الرفاعة حيث شارك الشهيد العمري معجوج في اجتماع ضم قادة المنطقة األولى لمدة ثالثة  3111فيفري  38في 

أيام ، وبعد نهاية االجتماع افترق الضباط بينما بقي الشهيد في قرية الرفاعة رفقة ممرض من عين التوتة ومساعد الفيلق 
ري معجوج المدعو عمر ومسؤول الفدائيين المسمى بونوارة السعيد وكاتب الشهيد العم( من برج بوعريريج)المدعو كدوس 

برفقة اثنين من الفدائيين سقطوا جميعا بميدان الشرف في معركة طاحنة هرعت إليها عساكر فرنسا من ( من قرية الرفاعة)
 .صباحا إلى الساعة الرابعة مساءا  33كل جهة منذ الساعة 
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، على الرغم من إجراءات الطوارئ القصوى التي طوقت المنطقة األولى بأكملها، عديدة
كانت  5511إلى نهاية  5511نفسه في تقرير بأن الفترة الممتدة من  " شال"الجنرال ويشهد 

الهيمنة فيها لثوار األوراس، فالثورة توسعت بسرعة ، ولم تتمكن القوات االستعمارية خاللها 
الثورة ابتداء من جبال األوراس، والنمامشة أساسا ثم جبال جرجرة، والشمال من منع انتشار 

القسنطيني، واألطلس التلي والصحراوي، وأكد أن الفضل في ذلك يعود إلى السياسة المحكمة 
 .لجيش وجبهة التحرير الوطني 

الثورة  استعملت فرنسا كل الطرق العسكرية والسياسية والحرب النفسية والدعاية للقضاء علي
فرق االستخبارات ومراكز الشؤون اإلدارية  إنشاء األعمالومن ابرز هذه ومفجريها 

في البحث عن قادة الثورة ومحاصرتهم في المناطق والتي يتمثل دورها  SASالمتخصصة 
أقامت فرنسا  3192و3191 فترةففي ... الجبلية من أمثال الحاج لخضر وعلي النمر 

 :اإلدارية المتخصصة شملت منطقة االوراس من بينها  العشرات من مراكز الشؤون 
مركز اشمول ومركز بوحمامة مركز باتنة مركز اريس مركز بوحمار مركز مروانة مركز   

 :والذي يتمثل نشاطها في مايلي  (35)....تيمقاد مركز ثنية العابد 
التواجــــد بــــالقرب مــــن المحتشــــدات والتربيعــــات و قامــــة أبــــراج المراقبــــة والمكاتــــب اإلداريــــة  -

 واتخاذها مكانا متوسطا حتى تكون قريبة من كل الجهات 
 اعتماد المكتب الثاني للجيش الفرنسي في االستخبارات  -

 وأكثــرت مــن االمتيــازات واإلغــراءات لتشــجيع الــراغبين فــي االنخــراط فــي ســلك المــوظفين
 (.36)التابعين لهذه الفرق 

والمداشــر والبحــث  القــرى وقنبلــة تكثيــف العمليــات العســكرية وتمشــيط المنــاطق الجبليــة  -
 .عن المجاهدين والمتعاونين مع جبهة وجيش التحرير الوطني 
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، وقـد ركـزت عليهـا كثيـرا نظـرا لألهميـة  الحركياالعتماد على تجنيد العمالء و نشاء فرق  -
الســيكولوجية ، ذلــك أنــه لــيس أشــد علــى الــنفس مــن حمــل الســالح ضــد الثــورة   وباعتبــار 

 .الثورة أنهم أكثر معرفة من قوات االحتالل بعناصر جبهة التحرير الوطني ومجاهدي
حركــات أمــا بالنســبة للمدينــة عملــت مصــالح الجــيش علــى مراقبــة األوضــاع ورصــد أدق الت -

ـــــاطق االوراس حـــــولوقـــــام ضـــــباط الفـــــرق الخاصـــــة بمســـــح شـــــامل لكـــــل ،للجزائـــــريين   من
عــدد الســكان ، عــدد البيــوت ، عــدد أفــراد العائلــة مــن حيــث الجــنس  ،التجمعــات الســكانية 

الســـن المهنـــة ، وقـــاموا برســـم خـــرائط توضـــح كـــل ذلـــك حتـــى المســـاحة بـــين البيـــوت وتـــرقم 
 (37.) المنازل المشبوهةة البيوت  حتى يسهل على الجنود مداهم

 :واجهت جبهة وجيش التحرير الوطني السياسة الفرنسية بعدة أساليب أهمها 
تكثيــف العمليــات العســكرية فــي المنــاطق الريفيــة والتصــدي للجــيش الفرنســي عبــر المعــارك  -

 . وحرب العصابات والقيام بالعمليات الفدائية في المدن كمدينة باتنة 
علــى ضــبط اإلطــار االجتمــاعي الفرنســية  اإلداريــةن و مراكــز الشــؤ  لمواجهــةعملــت الثــورة  -

ة تشـرف علـى سـير وتنظـيم العالقـات العامـة والخاصـة يمن خالل سن قوانين مختلفة إدار 
االعتنـاء بعـائالت المجاهـدين والشـهداء ، جمـع األمـوال، )فكان المحافظ السياسي يقـوم بـــ 

 .38جالس الشعبيةتحري سلوك الحركى،تبليغ تعليمات الثورة للم
-  

كما اعتمدت الثورة أيضا على مجهود رجال اإلصالح في مسأللة التعلأيو وعوعيأة الشأع   -

الجزائري بقضيته ونضاله الثوري وعلى القاعدة الحصينة التي ساهمت في بنائها جمعية 

 .الجزائريينالعلماء المسلمين 

الثورة وزعماءها في منطقة بالرغم من كل اإلستراتيجية التي اتبعتها فرنسا للقضاء علي 
االوراس إال أنها لم تستطع بسبب وجود رجال من أمثال المجاهد الحاج لخضر ورفقائه الذين 

 .امنوا بالنضال الوطني وعاهدوا أنفسهم علي تحرير الجزائر 
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 :نستخلص عدة نتائج أهمها  أنمن خالل دراستنا لهذا البحث استطعنا 

بسبب  واألميةفقيرة من ريف االوراس عايشت الحرمان  أسرة إليينتمي الحاج لخضر  -
بفكر حزب الشعب ويشارك في تيار الحركة الوطنية  يتأثراالستعمار الفرنسي مما جعله 

 .حضير للثورة المسلحة تويساهم في الاالستقاللية 
، المجاهد الحاج لخضر من أبرز رواد الثورة في الوالية األولى في سنواتها األولىيعتبر  -

قاد معارك كبري، وواجه قوات العدو بكل ثبات وحنكة عسكرية والتف حوله المجاهدون 
 .األوائل في مواجهة المخططات العسكرية الفرنسية

 إذمعارك ال إشرافه عليفي الحاج لخضر إستراتيجية سياسية وعسكرية  يملك المجاهد -
ذا بعد نظر تدفعه  ، وكان5511معركة خنقة معاش : شارك في عدة معارك كبري مثل 

 .وطنيته إلى اإلخالص والتفاني في تحقيق أهداف الثورة
اعتمد المجاهد العقيد الحاج لخضر على المخطط السياسي من أجل كسب الشعب، وعلى  -

الحرب النفسية المضادة للعدو، وعلى تنفيذ العمليات السريعة عن طريق الهجومات الخاطفة 
 .على مراكز االستعمار الفرنسي 

مختلف الوسائل والطرق للقضاء علي الثورة الجزائرية ومحاصرة قادتها  فرنساانتهجت  -
فأنشأت المحتشدات لعزل الشعب عن الثورة ، .....الحاج لخضرالمجاهد من أمثال 

و خضاعه إلجراءات إدارية مكثفة قصد حصاره ووضع يدها عليه ، كما مارست الحرب 
 .الداعمة للثورة النفسية  في محاولة إلفشال عزيمته 

الرجال الذين خدموا الثورة التحريرية كقادة  نموذج منيعد المجاهد الحاج لخضر  -
ومسؤولين كبار تحملوا كل المشاكل والصراعات التي عرفتها الثورة التحريرية علي الصعيد 

 .استقالل الجزائرالداخلي والخارجي إلي أن تحقق 
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