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 الحاج لخضر رحمھ هللامشھد من تشییع جنازة المجاھد 
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 وسلم على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ وصلى هللا

 .وسلم تسلیما كثیرا

 :قـال رب العزة سبحانھ وتعالى

ن قََضٰى ﴿ َ َعلَْیِھ ۖ فَِمْنُھم مَّ َّG َن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَھدُوا ّمِ

ن یَنتَِظرُۖ نَ   ].23: األحزاب[ ﴾َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیًال  ْحبَھُ َوِمْنُھم مَّ
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 روح المجاھد الرمزإلـى 

 ..العقید الحاج لخضر
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 تقدیم
 

 
الحمد 1، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن 

 ..وااله، وبعد
مناقبھم، من شأنھ أن ب والتعریففإن االحتفاء بالعظماء وذكر مآثرھم 

ي آثارھم وترسُّم خطاھم والسْیر على نھجھم یُحفز الھمم ویَستحث العزائم لتقفِّ 
 .لتحقیق األعمال العظیمة واآلثار الخالدة

كما أن ھذا االحتفاء باألعالم الكبار یُعتبر دلیال على الوفاء لھم والعرفان 
 .یاتھم وعدم التنكر لجمیلھم، وتعریفا لألجیال بخصالھم ومآثرھملتضح

من ھنا دأبت األمم، على اختالف مللھا ونحلھا، وتنوع أعراقھا وألسنتھا، 
 .على االھتمام بسیر أبطالھا وأعمالھم الخالدة

وشھدائنا  ألعالمناوقد ألھمنا هللا عز وجل نحن الجزائریین أن نحفظ 
خصالھم، ونخصص للمشاھیر ب ونُشیدن نوالي ذكرھم، وأبطالنا أقدارھم، وأ

 .وتعداد مآثرھم مناقبھم، ونجتمع لذكر ممنھم أیاما سنویة نحتفي فیھا بذكراھ
منطقة األوراس من المناطق الجزائریة المتمیزة بكثرة أبطالھا  عدُّ وتُ 
 یأتي من ھم بأحرف من نور في سجل الخلود، وتركوا لمنوا أسماءَ الذین خطُّ 

 .بعدھم قصصا تُروى عن بطوالتھم النادرة ومآثرھم الخالدة
ومن ھؤالء األبطال؛ المجاھد الرمز العقید دمحم الطاھر عبیدي الشھیر 
بالحاج لخضر رحمھ هللا، الذي استأثرت بھ رحمة ربھ عز وجل منذ واحد 

 .1998وعشرین عاما، وتحدیدا في الرابع والعشرین من شھر فبرایر من سنة 
ت إشراف أبت جامعة باتنة على االحتفاء بذكراه كل سنة، وتحوقد د

ویجري ھذا . وبالتعاون مع مدیریة المجاھدین السلطات المحلیة للوالیة،
بإقامة ندوة  في قاعة المحاضرات الكبرى بكلیة العلوم اإلسالمیة، االحتفاء

ن تاریخیة یُستضاف فیھا مجاھدون أو أساتذة باحثون في التاریخ للحدیث ع
 .وخصالھ وأعمالھ الرائدة الرجلمآثر 

وقد كانت الذكرى العشرون لوفاة المجاھد الحاج لخضر رحمھ هللا، في 
، مناسبة إلقامة ندوة تاریخیة أشرف على افتتاحھا والي 2018فبرایر من سنة 

والیة باتنة السید عبد الخالق صیودة الذي ألقى كلمة أشاد فیھا بمآثر الرجل 
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األستاذ  1كما تحدث بالمناسبة كل من مدیر جامعة باتنة. وخصالھ النادرة
الدكتور عبد السالم ضیف وعمید كلیة العلوم اإلسالمیة األستاذ الدكتور عبد 

 .القادر بن حرزهللا
وال، تان؛ إحداھما للدكتورة جمعة بن زرأما الندوة فقد ألقیت فیھا مداخل

قسم التاریخ واآلثار بكلیة  ، وكالھما منالثانیة لألستاذ الدكتور علي أجقوو
 .1العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في جامعة باتنة

إلیھ  وأضفناوقد رغبنا في جمع كل ما قیل في تلك المناسبة في كتاب، 
 1998وفاة العقید الحاج لخضر رحمھ هللا سنة على إثرمقاال سبق لي أن كتبتھ 

في األسبوع  ،نت تصدر في باتنة حینئذونشرتھ أسبوعیة رسالة األطلس التي كا
 .الموالي للوفاة مباشرة

، وبمناسبة االحتفاء بالذكرى )2019فبرایر ( كما طلبنا في ھذه السنة
وھو مجاھد  ،الحادیة والعشرین للمجاھد المرحوم، من األستاذ فرحات نجاحي

منھ أن بعد ذلك، طلبنا  في أثناء الثورة ومعلم ومربي بعد االستقالل ثم محامي
لقیھ كمداخلة، فتفضل یكتب لنا ما یعرفھ عن المجاھد الحاج لخضر على أن یُ 

 .مشكورا بكتابة مقالة ضافیة أدرجناھا ضمن ھذا الكتاب كذلك
روح عربون وفاء وعرفان ل الموجز وإنھ لیسرنا أن نقدم ھذا الكتاب

بخصال ھذا لمجاھد الرمز العقید الحاج لخضر رحمھ هللا، من جھة، وتعریفا ا
الرجل ومآثره لطلبتنا وناشئتنا الذین یُخشى علیھم أن تفتنھم األسماء اإلعالمیة 

 .ھم فیھم من جھة أخرىیَ سِ نْ الالمعة وتبعدھم عن أبطال بالدھم ورموز أمتھم وتُ 
 .وهللا ولي التوفیق والھادي إلى سواء السبیل

 
 مسعود بن موسى فلوسي. د.أ

 1جامعة باتنة -عمید كلیة العلوم اإلسالمیة 
 2019فبرایر  14الخمیس : باتنة في  

@@
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 الكلمات التي ألقیت بمناسبة الذكرى العشرین لوفاة

 العقید الحاج لخضر رحمھ هللا الرمز المجاھد

 ،ھـ1439جمادى اآلخرة  05الثالثاء  :یوم

 2018فبرایر  20 الموافق

 بقاعة المحاضرات الكبرى في كلیة العلوم اإلسالمیة

 1جامعة باتنة
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 كلمة والي والیة باتنة

 السید عبد الخالق صیودة

 

ْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤِمنِینَ ( ْر فَإِنَّ الذِّ  .]55: الذاریات) [َوذَّكِ

ال أجد أصدق من ھذه اآلیة ألفتتح ھذا الخطاب في حق رجل تجلت فیھ 

الطاھر المدعو الحاج كل معاني الثورة واإلخالص، المجاھد الكبیر عبیدي دمحم 

لخضر، الذي نجتمع الیوم إلحیاء الذكرى العشرین لوفاتھ، ذلك المرابط الذي 

 .نذر حیاتھ للجزائر في نبوءة فریدة تشع بالحكمة والنبوغ والقوة والعطاء

إن الوقوف على مآثر الرجل وصفاتھ الُخلُقیة التي یشھد لھ بھا كل من  

بار لمقامھ العالي، حیث سجل في دفاتره عرفھ، تجعلنا نقف وقفة إجالل وإك

العزة واألنفة، تضحیات جسام أعطى فیھا بعدا خاصا لشخصیتھ الثوریة التي 

طبعھا بمواقف ال تُنسى إبان الثورة التحریریة وبعد االستقالل، لتأخذ المعركة 

 :  في عرفھ بعدین أساسیین

التاریخیة األولى،  تمثل األول في دوره االستثنائي باعتباره قائدا للوالیة

ومن السباقین في التحضیر للثورة النوفمبریة المجیدة، من خالل تأسیس خالیا 

سریة بمدینة باتنة، وجمع التبرعات واالشتراكات، وبث الروح الوطنیة 

 .وأفكارھا بین الناس، وحث الشباب على التعلم

كھ برسالة أما البعد الثاني في التاریخ النضالي للمجاھد الرمز، فھو تمس 

أول نوفمبر واستمراره في معركة البناء والتشیید ولعل ھذا الصرح الذي 

یجمعنا الیوم شاھد ال یموت، على اعتبار أن المجاھد الحاج لخضر ھو من 

وضع حجره األول، وحرص على أن تخرج كل تفصیلة فیھ بھذه الروعة 

 .والتناسق
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ل الرمز الحاج إن العبرة التي یمكن أن نستشفھا من مسیرة البط 

ب وال تفنى، حیث نجد في شخصیة ھذا الرجل تركیبة من ضلخضر، ال تن

النادر أن تتكرر، أین اجتمعت خصال الشجاعة والمروؤة، واإلقدام والتضحیة 

ونكران الذات، من خالل ثوریتھ الجامحة التي وقفت في وجھ االستدمار 

الستقالل، وھذا إن دل الفرنسي الغاشم، واستمرت بذات الجموح والقوة بعد ا

إنما یدل على السریرة الطیبة والوطنیة الخالصة والرجولة المتدفقة على شيء، ف

 .واإلیمان العمیق واإلخالص الالمتناھي وغیر المشروط للوطن

إن العقید الحاج لخضر وأمثالھ الذي حذوا حذوه في درب محفوف  

نقف وقفة المتأمل المقتدي بالدماء واآلالم والصمود والكفاح، یستحقون منا أن 

 .المھتدي بنورھم الذي ال یُحجب

وإننا كأمة تعیش تحدیات ورھانات صعبة، یجب أن نتمسك بھذه العروة  

الوثقى، بتاریخ ھؤالء الرجال الذي صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ، ھؤالء الجنود 

البواسل الذین لو تمعنا في مسیرتھم وسبرنا غور صبرھم وتمجیدھم تراب 

بالدنا الغالیة، لتخلینا عن كل مصلحة فردیة وعن أي أنانیة غیر مشروعة، 

 .ولوضعنا الید في الید وحافظنا على رسالة الشھداء وأمانة المجاھدین

إن أي كالم یقال في حق ھذا البطل الرمز، العقید الحاج لخضر، مفخرة  

بحق ھذا األوراس وكل الجزائریین، یبقى مجرد محاولة ال یمكنھا أن تفي 

الرجل الفذ، وإننا مھما أسلنا الحبر وأغدقنا القول سنجد أنفسنا عاجزین عن 

 .تكریمھ

فاللھم اغفر لھ وارحمھ وعافھ واعف عنھ، وأكرم نزلھ واجعلھ في  

 .جنات الخلد والنعیم مع أبرارك الصالحین

 .تحیا الجزائر. .المجد والخلود لشھدائنا األبرار
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 الحاج لخضر 1باتنةكلمة السید مدیر جامعة 

 األستاذ الدكتور عبد السالم ضیف

 

عشرون سنة مرت على رحیل المجاھد الرمز العقید دمحم الطاھر عبیدي 
 ..الشھیر بالحاج لخضر رحمھ هللا
من ھذه الدار الفانیة  لَ حَ رَ أْسلَم الروح لبارئِھا وھذا الرجل الفذ الذي 

 بجلیلِ  زَ یَّ تمَ  یدٍ دِ مَ  رٍ مُ بعد عُ  1998والعشرین من شھر فبرایر سنة  الثالثیوم 
 ..الصَ ي الخِ امِ األعمال وسَ 

لحظات، حیث لم تتمكن ھذه  أو بضعُ  عشرون سنة مرت كأنھا لحظةٌ 
ھ یتردد على األلسنة وظلت أعمالھ نسینا ھذا الرجل الذي ظل اسمُ المدة من أن تُ 

علیھا نفٌس عالیةُ  تْ ثَ عَ بَ  فریدةً  ومآثرَ  رائدةً  جھوداتُذكر في كل مناسبة، فقد كانت 
ة بعیدةُ الطموح سَ   .ةُ المقاصدیَ امِ الِھمَّ

 وكثرةِ  التحدیاتِ  وضخامةِ  العیِش  وقساوةِ  على الرغم من صعوبة الحیاةِ 
قات، لم یتردد ھذا الرجل المتمیز بإیمانھ العمیق وھمتھ العالیة ووطنیتھ وِّ عالمُ 

لواء الجھادین؛ الجھاد  الصفوف ویرفعَ  الحواجز ویتقدمَ  الدافقة، في أن یخترقَ 
األصغر زمن االستدمار لطرد المحتلین وتطھیر البالد منھم، والجھاد األكبر 

المسیرة وتقدیم النھج وبعد االستقالل لبناء البالد وتشیید المؤسسات وتصویب 
 .المشورةالخبرة و

 ونحن إذ نجتمع الیوم إلحیاء ذكرى ھذا الرجل الكبیر، إنما نجتمعُ 
لنستذكَر مآثَره ونتدارَس مسیرتَھ ونستلھَم خصالَھ التي ھي موقُع القدوةِ ومحلُّ 

 .األسوةِ في حیاتھ
ا ھو َمَحلٌّ لألسوة في مسیرة المجاھد  والشك أن أھمَّ ما یستوقِفُنا ِممَّ
ال في  الحاج لخضر رحمھ هللا؛ ذلُكُم العطاُء غیُر المحدود الذي تجلى أوَّ

رَ  ة منذ الثالثینات من القرن الماضي في مقاومة االحتالل مشاركتِھ المبّكِ
 .وِحرِصِھ خالل ثورة التحریر على تقدیم روِحھ في سبیل هللا وفداًء للوطن

ِھھ إلى األعمال الحرة  وتجلى ثانیا في انسحابھ من الحیاة السیاسیة وتوجُّ
لمادیة بعد االستقالل، ورفِضھ االنخراَط في سباق الحصول على االمتیازات ا

 .والمعنویة
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وتجلى ثالثا في انصرافِھ إلى خدمة المصالح العامة من خالل المبادرة 
إلى بناء المؤسسات التربویة والتعلیمیة، ومنھا جامعة باتنة، التي كان لجھوده 

 .، ثم تطوِرھا المستمر بعد ذلك1977وتدخالتھ دوٌر كبیٌر في افتتاحھا سنة 
لشھداء المتمثلة في نقل رسالتھم إلى وتجلى رابعا في تحملھ ألمانة ا

أبناء االستقالل، وإطـْالِعِھم على تضحیات أولئك الرجال األبرار الذین قدموا 
النفس والنفیس لطرد المحتلین وتحریر البالد وتھیئة الظروف ألن یعیش 

وقد ظھر ذلك في ما كان . الجزائریون في عزة وكرامة في بالدھم وأرضھم
ر كل ملتقى أو ندوة أو محاضرة تُعقد للحدیث عن یحرُص علیھ من حضو

یتدخُل لیصَف بعَض المعارك ویشرَح  -بعد أن یُتابَع ویستمَع  -الثورة، فكان 
بعض المواقف ویُوضَح بعَض المالبَسات التي أحاطْت ببعِض األحداث في 

من  الثورة، إبرازا لبطوالِت المجاھدین، ودفعا لما قد یَُحوُم حوَل بعِض مواقفھم
 .ُشبُھاٍت أو تشویھات

وتجلى خامسا في ُزْھِده في الدنیا، وحرِصھ على أن یختَِم حیاتَھ بعمٍل 
نافعٍ تجري لھ صدقتُھ إلى یوم القیامة، وھو ما جعلھ یتبرُع بمالھ وینفُق كلَّ ما 
یملك في وضعِ َحَجِر األساس لبناء ُمركب قلعة اإلسالم الذي یضم كال من 

معھد العلوم اإلسالمیة، ویقضي الثمانیة عشر عاما األخیرة مسجد أول نوفمبر و
في إنجاز ھذا المشروع، یتابع بناءه ویجتھد في ) م1998-1980(من عمره 

إتمامھ، وقد َسِعدَ بافتتاح ُجزٍء منھ في حیاتھ وھو معھد العلوم اإلسالمیة الذي 
اني وھو مسجد ، وأتم خلفاُؤهُ من بعِده الجزء الث1987بدأت الدراسة فیھ سنة 

 .2003أول نوفمبر الذي دُشن رسمیا وبُدئت الصالة فیھ بصفة دائمة سنة 
َراّعِة إلى هللا سبحانھ  ال یََسعُنا في ھذا المقام إال أن نرفع أُكفَّ الضَّ
وتعالى أن یرحَم المجاھد الحاج لخضر، ویرحَم كل األبطال الذین استُشھدوا 

الُمعتدین طیلة مرحلة االحتالل، ویرحَم كل خالل الثورات التي اندلعت لمقاومة 
المجاھدین الذین فارقوا الحیاة بعد االستقالل، ویُطیَل أعماَر من بقي منھم 

كما نسألھ سبحانھ وتعالى أن یَُوفقنا إلى السَّْیر على . ویَُمتِّعَُھم بالصحة والعافیة
 .نھجھم ویُعینَنَا على اقتفاء آثارھم
 ..جاھدةتحیا الجزائر حرة أبیة م

 ..المجد والخلود لشھدائنا األبرار
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 لكلیة العلوم اإلسالمیةكلمة العمید السابق 

 األستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزهللا

 

، 1إن إحیاء ھذه الذكرى من قبل كلیة العلوم اإلسالمیة بجامعة باتنة
وبالتعاون مع مدیریة المجاھدین وملحقة المتحف الوطني، وبإشراف السید 
المحترم والي والیة الذي نتقدم لھ بخالص الشكر وعظیم االمتنان على تفضلھ 

 .1بحضور األنشطة  العلمیة والتظاھرات الثقافیة التي تنظمھا جامعة باتنة

إن تنظیم ھذه التظاھرة یأتي في إطار الوفاء لقیمنا الوطنیة المفداة 
صنعوه من مواقف  بقوافل الشھداء والتضحیات الجسام ألجیال المجاھدین وما

بطولیة ما زالت إلى الیوم محط أنظار الشعوب والحركات التحرریة في العالم 
بأسره، ورغم تجارب الشعوب في ھذا اإلطار فإن بریق ثورتنا مازال أخاذا 
وجذوة نارھا مازالت متقدة تقذف الرعب في قلوب المتربصین بوحدة ھذا 

 .الوطن المفدى

الذكرى العشرین لوفاة ھذه الشخصیة الفذة،  إننا الیوم، ونحن نحیي ھذه
فإننا نستلھم من مسیرتھا معان وعبر تعكس جوھر الوطنیة ونبل الوفاء وسخاء 

فلسفة البذل وحقیقة التوكل وأدب  -ونحن الجامعیون  -التضحیة، ونتعلم منھا 
 .الوجود في وطن ینعم باألمن والسالم

بل االستقالل قیمة ھذا نستلھم من مسیرة ھذه الشخصیة وتضحیاتھا ق
الوطن وقیمة ما تحقق فیھ من مكاسب وإنجازات متتابعة، وما یجب أن نتحلى 
بھ من غیرة وحرص على أمانة الشھداء في ھذا المناخ العالمي الخاص وما 

 .یسفر عنھ من تحدیات معقدة ومتداخلة

ا إن األسرة الجامعیة، أساتذة وطلبة وعماال، إذ تحیي ھذه الذكرى، فإنھ
تستشعر مسؤولیة االنتماء لوطننا الحبیب وشرف وعزة االنتساب لساللة 

 .الشھداء والمجاھدین
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ونستلھم من مسیرة ھذه الشخصیة الفذة بعد االستقالل؛ ما تحلى بھ من 
فقھ وفھم للحیاة واستثمار عمره ومالھ وجھده  لخدمة وطنھ وتغلیب المصلحة 

شاھد محسوس في شخصیتھ، إذ العامة على المصلحة الخاصة، وھو منحى م
وعمق  یجمع الكثیر ممن عایشوه عن قرب، على صدق أقوالھ، وتصدیق أفعالھ،

وحرارة إخالصھ التي قد تفضي بھ إلى تقلب مزاجھ وتصلب آرائھ في  إیمانھ،
الكثیر من التحدیات التي واجھھا بعد االستقالل في مسیرة البناء والتشیید، حیث 

 .د الرؤىتختلف التقدیرات وتتعد

ویبقى أھم معلم سخر لھ بقیة عمره مع بعض الخیرین؛ ھو تحمسھ 
مسجد أول نوفمبر والمعھد الوطني للتعلیم العالي للعوم : لتشیید قلعة اإلسالم

اإلسالمیة الذي فتح أبوابھ مع نھایة الثمانینات لطلب العلم الشرعي والتفقھ في 
والحمد d  -السنوات، وھو الیوم  ھ اآلالف من الطلبة خالل ھذهالدین، حیث أمَّ 

 4000كلیة مستقلة تحت مسمى كلیة العلوم اإلسالمیة، بتعداد طالبي یقارب  -
ھذه الكلیة الیوم . طالب وطالبة في مستویات اللیسانس والماستر والدكتوراه

تغطي حاجیات عدة قطاعات كالتربیة والشؤون الدینیة، وخریجوھا لھم حضور 
المستوى الوطني، یقدمون المعرفة الدینیة الرسمیة جغرافي ممیز على 

الصحیحة، ویذودون عن حیاض مرجعیتنا الدینیة الفقھیة والعقدیة، ویرسخون 
قیمنا الوطنیة في أجیال الناشئة، وفق ما تلقوه من عروض تعلیمیة معتمدة من 

 .الجھات الوصیة المختصة

 .انعةفھنیئاً للحاج لخضر بغرسھ، وھنیئاً لھ بثماره الی
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فبرایر  24ھـ، الموافق 1428شوال  28في صبیحة یوم الثالثاء 

عبیدي المدعو الحاج لخضر، قائد وفي المجاھد العقید دمحم الطاھر م، ت1998

الوالیة التاریخیة أوراس النمامشة، بعد حیاة مدیدة ملیئة باألعمال الكبیرة 

على إثر نوبة قلبیة ألمت بھ، حیث كان رحمھ  والمآثر الجلیلة، وقد كانت وفاتھ

في الكثیر من األحیان  هللا یعاني قبل ذلك بمدة طویلة من مرض في قلبھ أعاقھ

وبوفاتھ  .و ینقص من عزیمتھأعن الحركة والنشاط، لكن دون أن یحد من ھمتھ 

حافلة، ھي حیاة المجاھد العقید  رحمھ هللا أسدل الستار على تاریخ مدید ومسیرة

عبیدي دمحم الطاھر الذي اشتھر خالل الثورة وطیلة مرحلة االستقالل باسم 

 .الحاج لخضر

 

 :مائة الناس كإبل

الصالة والسالم الذي یحضرني في ھذا المقام حدیث النبي علیھ وإنھ ل

، ]رواه البخاري) [الَ تََكادُ تَِجدُ فِیَھا َراِحلَةً  ،إِنََّما النَّاُس َكاِإلبِِل الِمائَةِ (: یقول فیھ

إذ یضرب النبي علیھ الصالة والسالم للناس مثال باإلبل الكثیرة التي ال تكاد تجد 

إال واحدة أو ال تجد أصال مما یمكن أن تعول علیھا وتحمل علیھا زاد  بینھا

وكذلك الناس، إنھم كثیرون، وھم عند الغنیمة واقتسام  ..راحلتك في سفرك

األرباح أكثر وفي ازدیاد مستمر، ولكنھم عند نداء الواجب وصیحة النفیر 

ن وال یُدعى إلى عیقلیلون، إذ أن أكثرھم یتوارى عن األنظار حتى ال تلمحھ األ

 .أداء ما ھو مطالب بھ من واجبات

والقلة من الناس ھي التي نجدھا عند اشتداد الخطوب واستفحال المحن، 

أما عند البذل  .إنھا وحدھا تتحمل عن أمة بأكملھا وتدافع عن وطن بأسره
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والتضحیة بالنفس والنفیس، فأقل بكثیر ھم أولئك الذین یستعدون لذلك 

 .االستعداد واإلقدامویظھرون 

 :علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ قولھ شعراعن  يوقد رو

ُ یَ   ما أكثر الناس ال بل ما أقلھم َّRنَداـْل فَ ــم أَقُ ــي لَ ـُم أَنّ ـَ لـعْ ـ 

ً   ألفتُح عیني حین أفتحھاإني   على كثیٍر ولكن ال أرى أحدا

نفوسھم فالناس بأجسامھم كثیرون، لكن الذین یملكون وفعال، 

 .ویستحضرون ھممھم من ھؤالء الناس قلیلون أو ربما معدومون أصال

وھكذا ھي الحیاة، إن أكثر الناس ھمھم بطونھم وغایتھم إشباع شھواتھم 

وتحقیق مصالحھم العاجلة، وال یھمھم أن یقدموا شیئا ألمتھم أو یبذلوا في سبیلھا 

من یدوسون على مصالحھم وا من أجلھا بشيء، وقلیلون جدا ھم ضحُّ شیئا أو یُ 

في سبیل مصالح أمتھم ویضحون بأموالھم وأنفسھم من أجل عزة أمتھم 

 ..ورفاھیتھا وصالح أبنائھا وأجیالھا الناشئة

من ھذه القلة القلیلة التي تقوم مقام  الحاج لخضر رحمھ هللاولقد كان 

ال كال الرجالكثرة الكاثرة، كان رجال بمائة أو بألف، في حین كان األلف من 

كان الحاج لخضر من تلك  ".رجل كألف، وألف كأف": شيء، وصدق من قال

 ..القلة من الرجال التي اتخذت من المصلحة العامة ھدفا یُبتغى ومقصدا یُطلب

فقد تقدم بنفسھ وروحھ یطلب الشھادة في سبیل استقالل ھذا الوطن وتحرر 

ن تحرر الوطن وتخلص وحی ..أبنائھ من أسر االستعمار واستذاللھ واستعباده

من االستعمار اختار أن یكون جندیا في میدان البناء والتشیید، وأبى أن یركن 

 ویرجوولما رأى أن األمور لم تعد تسیر كما كان یأمل  ..إلى الراحة والخمول

قرر أن ینسحب من المیدان ویلجأ إلى العمل الحر یحفظ بھ كرامتھ وعزة نفسھ، 

 .خالقھویحافظ بھ على مبادئھ وأ
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 :مسیرة حیاة

ولد دمحم الطاھر عبیدي المدعو الحاج لخضر بقریة أوالد اْشلیْح القریبة 

م، وقد فتح عینیھ على الدنیا في عائلة فقیرة محرومة 1916من مدینة باتنة سنة 

وقد بذل والده دمحم عبیدي رحمھ  ..دحون لكسب قوتھم من الفالحةكدھا یاكان أفر

في سبیل توفیر تربیة آمنة لولده دمحم الطاھر، في ظل  هللا جھده واستفرغ ُوسعھ

 .تحدیات كبیرة وعقبات جمة فرضھا االحتالل االستدماري الفرنسي للجزائر

بعد بلوغھ سن الرشد، فكر دمحم الطاھر عبیدي في وسیلة یوفر بھا لنفسھ 

وألھلھ عیشة میسورة، فرأى أن السبیل إلى ذلك ھو الھجرة إلى فرنسا للعمل 

ك، وھو ما حدا بھ إلى مغادرة مرتع صباه وترك أرض الوطن إلى بلد ھنا

غادر أرض  .م، وكان یبلغ من العمر حینئذ عشرین سنة1936المحتل سنة 

الوطن حامال في نفسھ آالما متأججة مصحوبة بالحنق والحقد والغیظ تجاه 

في االستدمار الفرنسي الذي حرم اإلنسان الجزائري كل أسباب العیش الكریم 

 .أرضھ ودفع بھ إلى مغادرة وطنھ

  في فرنسا اكتشف دمحم الطاھر عبیدي الحقیقة المرة، حیث أثار انتباھھ

فیھا التفاوت الكبیر بین الفرنسیین الذین كانوا  -من أول یوم حط رجلھ  -

ینعمون في بالدھم بمتاع الحیاة ویتقلبون في رغد العیش ویستمتعون بالعزة 

ن الذین كانوا یعیشون الضنك یوبین المھاجرین الجزائری والكرامة والرفاھیة،

ویعانون القسوة ویواجھون الضیاع والمصیر المجھول، مثلھم مثل إخوانھم 

 .الذین تركوھم في الجزائر یعانون صور االضطھاد والظلم والتعسف

وھو ما كان لھ أثر عمیق في نفس دمحم الطاھر، مما دفعھ إلى التفكیر 

إلى تغییر ھذه الحال وتبدیل ھذا الوضع المقلوب،  اكون طریقفیما یمكن أن ی
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ومن ھنا بدأ یتشكل لدیھ الوعي الوطني وینمو في نفسھ االھتمام بتحریر 

 .اإلنسان الجزائري وطرد المحتل الغاشم من البالد

ھذا التفكیر بدأ یتفاعل ویزداد اتساعا وامتدادا، لما انخرط دمحم الطاھر 

حیث خبر بنفسھ حیاة الذل واالسترقاق وواجھ فنون الظلم  في الحیاة العملیة،

والتعسف واالستغالل البشع، فھو أوال لم یحصل على عمل إال بعد جھد جھید 

وعناء شدید، ولما حصل علیھ لم یجده غیر عذاب مستمر وجھد بال مقابل، فھو 

 .رق حقیقي واستغالل ال مثیل لھ

 100لتي تبعد بحوالي كان الحاج لخضر یعمل في مدینة تراون ا

كیلومتر عن باریس، وفیھا تعرف إلى مھاجر جزائري قدم إلى فرنسا من 

الغرب الجزائري اسمھ أحمد، وكان یلتقي بھ بعد نھایة عملھ الیومي، حیث 

في ھذه اللقاءات كان  .یجتمعان في مقھى من المقاھي یتبادالن أطراف الحدیث

ناة الجزائریین في بالدھم وفي أحمد الجزائري یحدث الحاج لخضر عن معا

بالد محتلیھم، ویؤجج في نفسھ نار الحقد على الفرنسیین، ویحدثھ عما ینبغي أن 

یقوم بھ الجزائریون من واجب الجھاد لتحریر بالدھم من ھؤالء المحتلین 

وقد  .وإنھاء ما یقترفونھ بحقھا وحق أبنائھا من جرائم بشعة یندى لھا الجبین

أثره العمیق في نفس الحاج لخضر، وھو ما جعلھ یفكر أحمد كان لحدیث السید 

في الكفاح ضد االستدمار ویترقب اللحظة التي تتاح لھ لحمل السالح في وجوه 

 .المحتلین

بعد أربع سنوات قضاھا الحاج لخضر في فرنسا، وعلى إثر نشوب 

العالمیة الثانیة، ونتیجة اضطراب األحوال في فرنسا وشلل الحیاة  الحرب

االقتصادیة بھا، عاد إلى أرض الوطن، أین بدأ مباشرة بالسعي إلى تحقیق حلمھ 

في تطھیر البالد من المحتل، لذلك سعى إلى االنخراط في صفوف الحركة 
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الوطنیة، من خالل االنتماء إلى حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وكان أول 

م 1939مدینة باتنة سنة  نشاط قام بھ ھو إنشاء خلیة سریة للحركة الوطنیة في

وقد  .أشخاص لم یكن عددھم یزید على خمسة عشر فردا مجموعةمتكونة من 

، حیث بدأ التواصل بینھا وبین 1941استمر النشاط السري لھذه الخلیة إلى سنة 

سي مصطفى بن بولعید، الذي وضع لھا خطة عمل جدیدة تتضمن برنامجا 

 .محددا

لیة سریة ثانیة في عین التوتة، أنشأ الحاج لخضر خ 1942في سنة 

تحركت ھي األخرى وباشرت نشاطھا في أوساط المجتمع بكل حذر وحیطة، 

واستطاعت أن تحقق الكثیر من النتائج المھمة بفضل ما بثتھ من وعي في 

صفوف المواطنین بضرورة الثورة على المحتل والعمل على تحریر البالد 

 .ھ التعسفیةوالعباد من سیاساتھ الظالمة وإجراءات

لكن على الرغم من التكتم والسریة اللذین حرص الحاج لخضر على 

إحاطة نشاطاتھ بھما، إال أن أعین االحتالل لم تكن لتغفل عنھ فكانت تتابعھ 

وتترصد تحركاتھ وأنشطتھ، ولذلك كان یتم توقیفھ وإیداعھ السجن ثم إطالق 

كان یتعرض لھا  ھذه المضایقات التي .سراحھ، حصل معھ ھذا عدة مرات

الحاج لخضر لم تكن لتفت من عزمھ أو تحد من ھمتھ، فكان یواصل جھوده 

المكثفة مع رفاقھ المناضلین لبث الوعي في النفوس ونشر فكرة الثورة على 

االحتالل، مع أخذ االستعدادات الالزمة التي كانت تتطلبھا ثورة تصبو إلى 

ھذه االستعدادات  .صر الحدیثتحریر البالد من قبضة أبشع استعمار في الع

التي ظلت تتم في مختلف المستویات وفي مختلف مناطق الوطن خالل عدة 

سنوات، دخلت مرحلتھا الحاسمة حین صدرت األوامر من القیادة التي تشكلت 
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م، ثم ما تالھا من تجسید 1953ر الثورة بشراء األسلحة في بدایة سنة یلتأط

 .تنفیذ أولى عملیاتھا ضد المحتلینعملي لالستعداد إلعالن الثورة و

 

 :األعمال الثوریة

كان الحاج لخضر واحدا من معاوني المجاھد مصطفى بن بولعید 

بینھما كانت قدیمة والتعاون النضالي  تِ الَ وأصدقائھ المقربین، حیث إن الّصِ 

بینھما كان ممتدا عبر سنوات عدیدة، وعندما اقترب موعد تفجیر الثورة كانت 

مع الحاج لخضر مجموعة من المجاھدین تحت قیادتھ یبلغ عدد أفرادھا خمسة 

وعشرین شخصا، حیث استطاعت ھذه المجموعة أن تحصل على كمیة معتبرة 

وقد كلفت مجموعة الحاج لخضر ھذه لیلة أول  .عسكريمن األسلحة واللباس ال

نوفمبر بمداھمة الثكنة العسكریة بوسط مدینة باتنة، والتي كان فیھا مركز 

بعد دراسة دقیقة للثكنة، والحصول على كل المعلومات الالزمة عنھا  .لألسلحة

خطط والمساعدة في اقتحامھا والحصول على المبتغى منھا، تم تنفیذ العملیة كما 

لھا، إال أن ظروفا حالت دون التمكن من االستیالء على األسلحة التي كانت 

ومع ذلك فقد حققت تلك العملیة أثرا نفسیا كبیرا، حیث أسقطت  .متوفرة بھا

جدار الخوف من نفوس المجاھدین ودفعت بھم إلى المضي في طریق الثورة 

بعزیمة ماضیة وھمة والجھاد، حیث انطلقوا بعد ذلك یحاربون جیش االحتالل 

 .عالیة، الند للند، دون خوف وال وجل وال تردد

سنوات النفذ الحاج لخضر والمجاھدون الذین كانوا تحت قیادتھ، خالل 

من عمر الثورة، كثیرا من العملیات العسكریة ضد جنود االحتالل األولى 

مادیة، وثكناتھم ودوریاتھم العسكریة وكبدوھم الكثیر من الخسائر البشریة وال

وكان الحاج لخضر خالل ھذه السنوات یترقى في مراتب القیادة العسكریة حتى 
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وفي سنة  .أصبح قائدا للوالیة األولى التاریخیة أوراس النمامشة برتبة عقید

قیادة الثورة في الخارج إلى تونس، التي ذھب  طرفتم استدعاؤه من  1959

الخارج من صراعات بین یجري في إلیھا مكرھا، خاصة وأنھ كان یعلم ما 

ولي الثورة من السیاسیین والعسكریین، وقد بذل في تونس بعد وصولھ إلیھا ئمس

جھودا معتبرة للتقریب بین القادة المختلفین، وشارك في مؤتمر العقداء العشرة، 

وسافر من تونس إلى المغرب الستقبال الزعماء الخمسة الذین كانوا في السجن 

حھم وترحیلھم إلى المغرب، كما شارك في مؤتمر بفرنسا بعد إطالق سرا

 .طرابلس، ولم یستطع أن یعود إلى الجزائر إال بعد إعالن االستقالل

 

 جھاد ما بعد االستقالل

أدرك الحاج لخضر وم حصلت الجزائر على استقاللھا، 1962في سنة 

انتھت، ولذلك قرر االنسحاب والتفرغ للعمل قد أن مھمتھ في تحریر البالد 

 .الحر، فترك وظیفتھ في الجیش وخرج إلى الحیاة المدنیة

لم ینكفئ الحاج لخضر على نفسھ، وھو یعیش حیاتھ المدنیة الجدیدة، 

بل ظل وفیا لمبادئ الثورة ولنھج الشھداء، فلم یكن یفوت فرصة تسنح لھ إال 

ء ویستغلھا في تبلیغ رسالة الثورة إلى األجیال الجدیدة وتحمیلھا أمانة الشھدا

والمتمثلة في بناء الوطن وحمایتھ وحفظ كرامة وعزة أبنائھ، حیث كان الرجل 

یحرص أشد الحرص على حضور كل ما یعقد من مؤتمرات أو ندوات أو 

ملتقیات تقام للحدیث عن مآثر الثورة وبطوالت الشھداء والمجاھدین، وكانت لھ 

منھا العبرة  فیھا صوالت وجوالت وشھادات سجلتھا أجیال من الشباب وأخذت

 .والمغزى
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لكن ما أقض مضجع الحاج لخضر وجعلھ یشعر باأللم واألسى، 

شعوره وإدراكھ بعد سنوات عدیدة من االستقالل والتحرر من االحتالل أن 

وإن تمكنت من تحریر اإلنسان الجزائري من عبودیة االحتالل  ،الثورة

 .ن تحریره فكریا وثقافیاواالستدمار الفرنسي جسدیا ومادیا، إال أنھا لم تتمكن م

فالمؤسسات التي تركھا المحتل، والترسانة الكبیرة من الموظفین اإلداریین التي 

المظھر واللسان، كل ذلك في خلفھا بعد أن كونھا وربھا، ومظاھر الفرنسة 

بحسھ الفطري وبحبھ للوطن، أن االستدمار  ،أدرك الحاج لخضر من خاللھ

 ..ال أنھ لم یخرج من القلب والروح واللسانالفرنسي وإن خرج من األرض، إ

وھو ما جعلھ یعزم على المرابطة في معترك جدید أخطر وأكبر أال وھو 

 .معترك التحریر الثقافي والفكري لإلنسان الجزائري

التفت الرجل إلى ما حولھ، فرأى المطار العسكري بباتنة الذي كانت 

بلھا على األرض واإلنسان اوقنتنطلق منھ الطائرات الفرنسیة لتصب نیرانھا 

الجزائري خالل فترة االحتالل، رأى ھذا المطار ما زالت أرضیتھ وبعض 

مبانیھ كما تركھا المحتلون، فقرر أن یحول ھذا المكان إلى مركز إشعاع تنطلق 

منھ أضواء العلم والمعرفة وھدایات اإلیمان والتقوى، وذلك من خالل إقامة 

رواح ي بناء العقول وتھذیب النفوس وتطھیر األمشروع حضاري یؤدي دورا ف

 .وتنشئة األجیال الجدیدة على حب الدین والوطن

 

 :مشروع قلعة اإلسالم

عرض الرجل فكرة المشروع على جماعة من أصدقائھ وخلصائھ، 

فرحبوا بھا وشجعوه على المضي فیھا، وأعلنوا لھ استعدادھم على معاونتھ 
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ما تم تأسیس الجمعیة الدینیة التي تكفلت ببناء ومشاركتھ في تحقیقھا، وسرعان 

 ".قلعة اإلسالم"مجمع أول نوفمبر 

وأفصحت عن مشروعھا، ودعت الناس إلى  أعلنت الجمعیة عن نیتھا

ولما عرف الناس أشخاص القائمین على ھذا المشروع، والذین  ..البذل والعطاء

الخیرة والسبق في كانوا یعرفون فیھم اإلخالص والصدق والتقوى واألعمال 

الجھاد، سرعان ما توافدوا زرافات ووحدانا، بل أفواجا وجماعات، بل سخر 

كثیرون منھم أنفسھم للتطوع بجمع األموال واإلسھامات من المدن والقرى 

 .والمداشر والمؤسسات الصناعیة والتجاریة والثقافیة

، كان المشروع في أول أمره متمثال في بناء مسجد ومدرسة قرآنیة

ولكن لما رأى الحاج لخضر وزمالؤه في الجمعیة إقبال الناس على المشروع 

وترحیبھم بھ وإسھامھم الكبیر في انطالقتھ، قرروا ترقیة الفكرة إلى مشروع 

أكبر، أال وھو تأسیس مسجد ضخم وإلى جواره جامعة إسالمیة كبیرة لتخریج 

 .في العلوم اإلسالمیة الشھادات العلیاأجیال من حاملي 

 

 :خصال عرفناھا في المرحوم

رحمھ هللا العقید الحاج لخضر المجاھد في إطار ھذا المشروع عرفنا 

وخبرناه واتصلنا بھ عن قرب، بعد تأسیس معھد العلوم اإلسالمیة، والتحاقنا بھ 

الحاج لخضر، فما رأینا فیھ إال كل صفات  المجاھدعرفنا  ..كطلبة ثم كأساتذة

 .النبل والشھامة، وما وجدنا منھ إال كل أخالق الرجولة والفتوة

توفر إال ، وھو خلق ال یالتواضع: ـ وأول ھذه الصفات واألخالق 1

ِل من الرجال وال یظھر فضلھ إال على األعالم من الناس، فقد یتواضع  ،ِلْلُكمَّ

بر واالستعالء، أما أن یتواضع رغم كل یحملھ على الكِ اإلنسان ألنھ ال یجد ما 
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ولقد كان  .ما یدعوه إلى االستعالء والتكبر فذلك من عظمة نفسھ وعلو ھمتھ

الحاج لخضر من ذلك الطراز الفرید من الرجال الذین یسري التواضع في 

 .عروقھم ویصدر عنھم سجیة وخلقة ال تكلفا وتصنعا

مكتبھ البسیط بمسجد أول نوفمبر، رأیناه متواضعا وھو یجلس في 

ورأیناه وھو یستقبل األساتذة ویعامل الطلبة، ورأیناه متواضعا وھو یتصل 

في بناء مشروع مجمع أول نوفمبر دون  اإلسھامبأفراد المجتمع ویطلب منھم 

أن یرى في ذلك بأسا أو یشعر بنقیصة، ورأیناه كذلك متواضعا وھو یلبي نداء 

حة بین األعراش والعائالت حین تستفحل أسباب الشقاق من یدعوه إلى المصال

 .والخصام

ورأیناه متواضعا وھو یستقبل في مكتبھ من یأتیھ راغبا في التطوع 

بمالھ لبناء المشروع، حیث كان یقبل منھم أي مبلغ یأتون بھ دون أن یعلق علیھ 

 .مھما كان قلیال

بساطة المأكل، ، بساطة العیش، والبساطة :ـ وعرفنا فیھ كذلك صفة 2

بساطة الحظناھا علیھ وھو یلبس القمیص األبیض ویحرص  ..وبساطة الملبس

والحظناھا علیھ وھو یسیر راجال من بیتھ إلى  ..على ارتدائھ وال یدعھ إال نادرا

والحظناھا من  .السیارة فيمكتبھ دون أن یركب سیارتھ أو یكلف من یحملھ 

خالل مكتبھ البسیط الشدید البساطة الذي كان یستقبل فیھ زواره ویباشر أعمالھ، 

 .ةبالكراسي الفخمة واألرائك الوثیرولم یفكر یوما في تزویده 

 ؛التلقائیة :ـ وثالثة الخصال التي عرفناھا في العقید الحاج لخضر 3

التحیة بتلقائیة، دون تفریق  فالرجل كان یلقى من یأتیھ ودونما افتعال، ویبادلھ

وكذلك  .بین كبیر أو صغیر، وال بین رئیس أو مرؤوس، وال بین غني وفقیر
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كان یقوم إلى العمل بتلقائیة ودون تكلف، فھو یقوم بما یستطیعھ بكل قوتھ 

 .ویترك ما ال یستطیعھ إن كان خارج إطار طاقتھ وقدرتھ

با یدعو إلى الكراھة، كان الحاج لخضر یكره بتلقائیة إذا ما رأى سب

وكذلك كان یتحدث  .ویحب بتلقائیة إذا ما رأى سببا یدعوه إلى اإلعجاب والحب

بتلقائیة حسب ما یبدو لھ دون أن یحسب حسابا لمن یحدث أو لما سیتحدث بھ، 

المھم أن یكون صائبا في نظره، ولم یكن یھمھ أن یقول لكبیر ما ال یرضیھ، أو 

 .مقامھ وتعلو مكانتھیقول لصغیر ما یرتفع بھ 

ـ أما الخصلة الرابعة التي خبرناھا في المجاھد الحاج لخضر، فھي  4

التام، والمواظبة المستمرة، والمتابعة الدائمة للعمل، والتفاني  االنضباطصفة 

فیھ، دون كلل أو ملل، فلقد كان مشروع مجمع أول نوفمبر قطعة من نفسھ، 

ل فیھ ظل مرابطا علیھ ملتزما لھ، وبقي إلى فمنذ ابتداء األشغا .وفلذة من كبده

آخر یوم من حیاتھ مواظبا على الحضور إلیھ، متنقال بین أروقة المعھد، متفقدا 

ورغم نوبات المرض الشدیدة التي كانت تنتابھ بین  ..سیر األشغال بالمسجد

الحین واآلخر وتدفع بھ إلى مالزمة المستشفى، إال أنھ ما إن كانت تخف علیھ 

النوبات ویذھب خطرھا حتى یعود إلى مشروعھ مرة أخرى یتفقده  تلك

 ..ویستطلع أحوالھ

وال عجب أن یتصف العقید الحاج لخضر بھذه الخصلة، وھو الرجل 

المؤمن الغیور الذي كان یواظب على أداء الصلوات في أوقاتھا ویحرص على 

یتخلف عن أداء  أال تفوتھ صالة في حینھا، والجمیع ربما یعلم أن الرجل لم یكن

صالة العصر واالستماع إلى الورد القرآني الجماعي في المسجد العتیق 

 .لسنوات طویلة
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لوجھ هللا تعالى، واإلخالص  اإلخالصـ وأما الخصلة الخامسة، فھي  5

یحملھ وسر بین العبد وربھ، ـ كما ھو معلوم ـ نور یقذفھ هللا في قلب المؤمن، 

دون أن یرى لنفسھ حقا أو یسعى لھا إلى ھدف أو  على القیام باألعمال العظیمة

 .غایة من وراء عملھ ذاك

ولقد كان الحاج لخضر رحمھ هللا مخلصا لوجھ هللا تعالى فیما كان 

دائبا فیھ من بناء مجمع أول نوفمبر وفي غیره من األعمال التي قام بھا في 

 .كي على هللا أحدا، ھذا ما بدا لنا من حال ھذا الرجل، نحسبھ كذلك وال نزحیاتھ

فھو لم تكن تنقصھ الشھرة لیسعى إلیھا، ولم یكن بحاجة إلى المال لیصبو إلى 

وإنما أراد ـ كما كان یصرح دائما ـ أن یواصل مسیرة الجھاد المباركة  .جمعھ

التي كان قد ابتدأھا مع رفاقھ أثناء الثورة التحریریة، وذلك بنشر العلوم الدینیة 

بث الوعي الصحیح بحقیقة اإلسالم ومغزى رسالتھ التي من شأنھا أن ت

 .الحضاریة الشاملة التي تبتغي الخیر لكل الناس بدون استثناء

لخضر رحمھ هللا،  كان ھذا اإلخالص مظھرا لكل عمل قام بھ الحاج

ما كان لیجشم نفسھ األعباء والمشقات والجھود المضاعفة لبناء ولوال اإلخالص 

ذي نھض بھ وتحمل إنجازه والقیام بھ ودعا الناس مشروع خیري عظیم كھذا ال

 .إلى المشاركة فیھ واإلسھام في بنائھ

 ..لمبادئ الثورة وعھد الشھداء الوفاءـ وأما الخصلة السادسة، فھي  6

لقد ظل الحاج لخضر وفیا لمبادئ الثورة ولنھج الشھداء، ولم یكن یفوت فرصة 

ة، ویحملھا أمانة الشھداء، فكان حریصا تتاح لھ لیبلغ الرسالة إلى األجیال الجدید

على حضور كل المؤتمرات والندوات والملتقیات التي تقام للحدیث عن مآثر 

الثورة وبطوالت الشھداء والمجاھدین، وكانت لھ فیھا صوالت وجوالت 

 .وشھادات سجلتھا األجیال وأخذت منھا العبرة والمغزى
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منافحا عنھا، مدافعا عن ولقد ظل الحاج لخضر وفیا لمبادئھ تلك، 

م في رقي الوطن ھِ سْ مشاركا في كل عمل من شأنھ أن یُ  المجاھدین في سبیلھا،

ما كان یؤلمھ رحمھ هللا  دَّ شَ وسالمتھ ونھوضھ من كبوتھ وتخلصھ من أزمتھ، ولَ 

لھ الجزائر في العقد األخیر من القرن العشرین من  تعرضكانت ت ماأن یرى 

یعتبر ذلك تراجعا عن عھد الشھداء وخیانة لمبادئ ثورة كان تخریب وتدمیر، و

 .أول نوفمبر

نسأل هللا عز وجل أن یرحم العقید الحاج لخضر والدكتور الطاھر 

حلیس ویبعثھما في الصالحین، ویجزي بخیر الجزاء كل من وقف بجانبھما أو 

 ھو سبحانھ وتعالى ولي ذلك والقادر .بعدھما في بناء ھذا المشروع العظیم

 .وال حول وال قوة إال باb العلي العظیم .علیھ

  



��32�� 

�

  

 



��33�� 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتعظیم لٌ رجل من األوراس ھو أھْ 

 هِ دِ امِ حَ ل مَ بْ بفضل جھاده البطولي ونُ 

 

 

 األستاذ فرحات نجاحي: بقلم

 مجاھد ومربي ومحامي
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 ـ مقدمة 1

ھي من المفید التذكیر بأن إحیاء میالد ووفاة الرجال العظماء في أي بلد 

وھو ما تمسكت بھ البلدان المتقدمة . من دالئل قوتھ وحیویتھ وأھلیتھ للبقاء

 -ولو نسبیا  -الضاربة في الحضارة بسھم وفیر، فكیف باألخرى الخارجة حدیثا 

بقیة قابلیة لھ، ولو في  -ربما  -من ربق االستعمار البغیض والتي ال یزال فیھا 

 .ري الكبیر مالك بن نبي رحمھ هللاثوبھ الجدید، كما قال الفیلسوف الجزائ

منطقة األوراس األشم، والشلعلع : وھنا بودي أن أشیر إلى أن ھذه المنطقة

. َرْعَرًعا لشخصیات فذة في تاریخ الوطنلشامخ، كانت وال تزال منبتا وُمتَ ا

وبدون عقدة أو خلفیات أذكر ربما بطارق بن زیاد األمازیغي، صاحب الخطاب 

البحر وراءكم : "الذي حمل اسمھ )1(قد تخطى البوغازالمعروف لجیشھ، و

وبالكاھنة التي كان لھا شأن مع الفاتح أبي المھاجر حین ". والعدو أمامكم

إن الملكة ھي التي تعرف كیف : "عرض علیھا األمان فقالت كلمتھا المشھورة

 ".تموت

وبعد ھذه وذاك نتذكر المھدي بن تومرت، وعبد المؤمن زعیم الموحدین، 

وغیر بعید أبطال ثورة ). البرمة(ودمحم بن عبد الرحمن بن جار هللا صاحب 

التحریر الكبرى، وعلى رأسھم مصطفى بن بولعید، الذي قال عنھ مسئول 

، وھو 1954الشرطة العام في القطر الجزائري عند اندالع الثورة في نوفمبر 

ا في یوم من الجزائر كانت ستستقل ربم: "فوجور، في كتاب حدیث لھ: المدعو

) بن بولعید(األیام في أجل قریب أو بعید، ولكن مع ذلك، لو لم یوجد ھذا الرجل 

: وقالت عنھ الشرطة الفرنسیة". لما سارت األمور على النحو الذي سارت علیھ

 .إنھ یساوي خمسة آالف محارب

                                                           
 .الَمِضیقْ : البوغاز )1
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ومن رفاقھ األقربین؛ عبیدي ) مصطفى بن بولعید(ومن طینة ھذا الرجل 

 .ر المعروف وطنیا بالحاج لخضردمحم الطاھ

 

 ـ أول معرفة لي باسم ھذا الرجل قبل شخصھ 2

كنت معلما تابعا . ، وثورة التحریر في بدایتھا1954كان ذلك في نفامبر 

معاش الطیب لجمعیة العلماء المسلمین ببسكرة، یزاملني األستاذ المرحوم أحمد 

الحاج لخضر، وتربطھ بھ بمدرسة التربیة والتعلیم ھناك، وھو من معارف 

ویومئذ أعطاني نبذة عن شجاعة الرجل وإقدامھ، وروى لي . قرابة القبیل بباتنة

قصة تأدیبھ لرجل درك بل لرجال درك فرنسیین أھانوا جزائریا أمامھ بعین 

التوتة أو تلك الجھة، وھذا قبل انطالق الثورة، وھو ما أدى بھ إلى النفي إلى 

 .سلطة االستعمار تونس خارج الوطن من طرف

ثم تعرفت على الحاج لخضر بعینھ ـ كما یقال ـ بعد االستقالل أثناء مؤتمر 

 16تحضیري لجبھة التحریر بباتنة سبق المؤتمر الوطني المنعقد بالعاصمة في 

وقد عقد ھذا المؤتمر التحضیري بقاعة االجتماعات لبلدیة باتنة، . 1964أفریل 

مة التي كانت تضم بسكرة وخنشلة، وكان ھذا وحضرتھ كل إطارات باتنة القدی

اللقاء التاریخي یوما بل أیاما مشھودة َسِمع فیھا وُسمع الحاج لخضر، وكان من 

بین من وقع علیھم االختیار لشغل مكان الصدارة في مؤتمر الجزائر لجبھة 

 .ثانیا) البرلمان(التحریر أوال، ثم لدخول المجلس الوطني التأسیسي 

ى جاءت فرصة محاوالت تسجیل تاریخ الثورة في ومن جھة أخر

ثمانینیات القرن الماضي من منظمة المجاھدین بباتنة، فتھیأ لي االتصال عن 

قرب بالحاج لخضر لمدة عامین أو أكثر، وحتى مناقشتھ في بعض الجلسات، 

وإن كنت أتھیب كثیرا من ھذه المناقشة، ألنھ صعب المراس إذا لم یقتنع، وال 
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بالشنان ـ كما قال الحجاج بن یوسف یوما، علما بأن سمعتھ تسبقھ إلى  یقعقع لھ

قوة  -إلى قوة البصیرة والعقل واإلیمان  -وقد حباه هللا . أي ناد أو لقاء یقصده

وفي ھذا المعنى . الجسم التي لھا میزاتھا الجلى التي ال یُستھان بھا في المجتمع

 :أذكر ما قالھ الشاعر العربي

 فال تظنن أن اللیث یبتسم  وب اللیث بارزةإذا رأیت نی

 

 :ـ صفات الرجل وممیزاتھ 3

الشجاعة في أقصى أ ـ إن الصفة األولى التي اتسم بھا الحاج لخضر ھي 

وتتمثل على الخصوص في تحدي الخوف من الموت في سبیل . وأنبل صورھا

بعد وھذه الصفة لم تفارق الحاج لخضر طوال حیاتھ قبل وأثناء و. مبدأ سام

وقد اختاره القائد . والزمتھ في الحل والترحال ـ كما یقولون. حرب التحریر

إلشعال أول فتیل للثورة بعاصمة  -لشجاعتھ وإقدامھ  -مصطفى بن بولعید 

عباس لغرور، ولمن : األوراس باتنة، واختار من یضاھیھ لمدینة خنشلة

والحسین عبد  الحسین برحایل رجل البارود: یضاھیھما فیھا لمدینة بسكرة

 ).بولحیة(السالم 

ولكن الشجاعة بالنسبة للحاج لخضر ال تعني التھور واإللقاء بالنفس إلى 

التھلكة ـ لیقال من ذا قالھا ـ كما یقول الشاعر، بل تعني أخذ كل االحتیاطات 

والیقظة الكاملة وقراءة ألف حساب لمراوغات وحیل الخصم العدو، فإذا جد 

ل والفصل حضرت الشجاعة وجاء النصر ولُِعَن وُھِزَم الجد وجاء وقت النزا

 .الُجْبنُ 

أذكر في باب االحتیاطات والیقظة ما جاء في كتاب من تألیف المؤرخ دمحم 

ما رواه منصور " 121ص ) 3(في كوالیس التاریخ : "عباس تحت عنوان
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تحت  1958/1959ـ سنة  1رحال المكلف بمحطة إرسال اإلشارة بالوالیة ـ 

أن قوات العدو كانت تطارد مراكز القیادة في : "الحاج لخضر باتنة قیادة

فكان المركز لذلك، ومعھ توابعھ كمحطة اإلرسال . األوراس باستمرار

وھذه الحركة لم تمنع . والمستشفى، في تنقل مستمر بمعدل كل شھرین تقریبا

مع الحاج لخضر من ترتیب البیت على مستوى القیادة ومركز االتصال خاصة، 

طبعا تعني ھذه اإلجراءات محطة اإلرسال أیضا . فرض إجراءات أمنیة مشددة

التي یتعین تفكیكھا كل مساء بعد أداء مھمتھا وإخفائھا في أماكن آمنة ال یعرفھا 

 ".سوى المعنیین وعدد قلیل من الجنود

كّر وفّر، : لقد كان یطبق قانون حرب العصابات بكل دقة وحصانة وشدة 

المبادرة، وسریة كاملة في التنقل والمبیت واإلطعام، ومحافظة ما ومسك بزمام 

أمكن على أرواح الجنود، وتثبیت للمعنویات، والتھیؤ لطول النفس بالكفاح في 

 .وجھ عدو مستوطن لجوج ال یداري وال یرحم

وأخیرا یدخل في باب الحیطة والیقظة أن الحاج لخضر یكون قد حذر 

الثقة في جھاز اإلشارة الذي غنمھ الفدائیون من طرد الشھید بن بولعید من مغبة 

ألقت بھ طائرة للعدو، وھو الجھاز المشئوم الذي أدى انفجاره عند التشغیل إلى 

ویكون قد نبھھ إلى أنھ ھو من كان یوصي . موت القائد وأربعة من رفقائھ

ا ولكن ال ینفع حذر مع قدر ـ كم. المناضلین بالتوقي من الوقوع في المحظور

 قیل ـ

، قال عنھ المجاھد الصراحة قوال وعمالب ـ من صفات الحاج لخضر 

شاھد على الثورة في األوراس، ص "الرائد ھالیلي دمحم الصغیر في كتابھ 

، عند الحدیث عن مھمة العقید "2012، طبعة دار القدس العربي، 233

إنھ معروف : "قال. 1956عمیروش في األوراس بعد مؤتمر الصومام سنة 
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، ویشید بالثقة التي یضعھا فیھ الجمیع، وكان مضرب المثل "بالواقعیة والصدق

بین أقرانھ من ضباط جیش التحریر وجنوده في تجنب النفاق والمخادعة، وممن 

یصرح جھرا بما یفكر فیھ اآلخرون سرا، وھذا بال مواربة أو مجاملة أو مداھنة 

 .أو حتى مقدمات

اجتماعات نظامیة ضمت ضباطا  روي عنھ أنھ صاح غیر ما مرة في

: كبارا لجیش التحریر، من ضمنھم سادة الحرب المعروفون بالباءات الثالثة

یا خونة أین أنتم ومصیر البالد؟ أین : كریم، بن طوبال وبوصوف، صاح فیھم

ومن . مخططاتكم؟ أین السالح؟ أین نبذ الخالفات؟ أو ما في ھذا المعنى

قرین بلقاسم عندما : مع المجاھد المشھورصراحتھ أنھ أعلن رفض التعاون 

ولم یتراجع . عین في فوجھ النطالق أول نفامبر بباتنة، قائال أنھ ال ینسجم معھ

عن رفضھ إال بعد تدخل القائد مصطفى بن بولعید المتمتع باالحترام من 

 ).لتابلیت وبن فلیس ،العقید الحاج لخضر :ینظر كتاب. (الجمیع

تاریخیتین في باب الصراحة لھذا الرجل  وسأروي أمامكم نادرتین

 .في جیش التحریر 2سمعتھما من المرحوم دمحم الشریف جار هللا الضابط 

أن الحاج لخضر زار والي العاصمة في بدایة االستقالل : النادرة األولى

باالمان، وطلب من األعوان إخطار الوالي بحضوره، ولكن : وھو المدعو

ولكن الحاج . وعز ألعوانھ أن یعلنوا للزائر أنھ غائبالوالي تھیب من مقابلتھ فأ

لخضر دفع األعوان بقوة ودخل على الوالي حیث ھو، آخذا بتالبیبھ ومعنفا لھ 

واتفق في تلك الفترة أن اصطحب الرئیس بن بلھ الحاج . على الكذب والنفاق

ان لخضر في وفد زار القاھرة وعند عودة الوفد إلى الجزائر ونزولھ بالمطار ك

في جملة المستقبلین والي العاصمة، ولما مد ھذا یده إلى الحاج لخضر العائد في 
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: جملة الوفد كان كل رد ھذا األخیر على الید الممدودة بكل صراحة جزائریة

 ".روح أغسلھا"

فوقعت في مناسبة زیارة الرئیس بومدین لباتنة صحبة : أما النادرة الثانیة

ویومئذ أفرد الرئیس للحاج . التنمیة للوالیات مجلس الوزراء في إطار برنامج

لخضر مقابلة خاصة احتراما لھ، ولكن ھذا بصراحتھ المعھودة كان مما الحظھ 

للرئیس أنھ عین على رأس الدرك الوطني رجال ال یمأل عین الحاج لخضر 

فكان مما لفظ بھ الحاج لخضر في وجھ . أحمد بن الشریف وھو الكولونیل

ومع ذلك لم یغضب بومدین بل ". نت لنا فرعون أكثر منكأنت عی: "الرئیس

 .ضحك

التي عشتھا شخصیا مع الحاج لخضر، فقد حدثت : أما النادرة األخیرة

بمدینة أریس في نھایة السبعینات من القرن الماضي بمناسبة عقد ملتقى جھوي 

تاریخي دعي إلیھ عدید اإلطارات الثوریة ومن ضمنھم الحاج لخضر، كما 

لملتقى علماء ومؤرخون محاضرون من ضمنھم الكاتب العالم حضر ا

ولما أعطیت لھذا الكاتب الكلمة لتقدیم محاضرتھ . المعروف أحمد بن ذیاب

تدخل الحاج لخضر لرفض وجود ھذا المحاضر بالمكان ألن اسمھ حسب ما بلغ 

مسامعھ أثناء الثورة ـ كما قال ـ تشم منھ رائحة الخیانة، وقد بذل مؤطرو 

جھودا جبارة لمحاولة إقناع الحاج لخضر باشتباھھ  -وكنُت ضمنھم  -ملتقى ال

في االسم فقط زیادة على تھدید الملتقى بالفشل إذا ھو أصر على طرد أحد 

 .المدعوین البارزین للمشاركة

اإلخالص والتفاني في حب الوطن واحترام ج ـ من صفات ھذا الرجل؛ 

لمھاترات والتجاذبات التي سادت صفوف فلم یسجل علیھ أبدا دخول ا. النظام

الذي كان )  PPA-MTLDانتصار الحریات الدیمقراطیة(حزب الشعب 
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عضوا بارزا فیھ، وذلك في فترة الخالف بین مصالي ولجنة الحزب المركزیة 

، بل لزم صف الحیاد ولبى داعي الجھاد مع )1953/1954(قبل اندالع الثورة 

 :وكما قال مفدي زكریاء. من أعدوامع الملبین وأعد لھ 

 وجرى القصاص فما یُتاُح مالمُ   نطق الرصاص فما یُباح كالمُ 

وغداة استشھاد مصطفى بن بولعید على حین بغتة في جبل لزرق وظھور 

، كانت 23/3/1956الخالفات البغیضة على من یخلف القائد الموھوب في 

كانت لھ نصائح حسب شھادات من حضر وأدلى بھ غیر واحد ـ  -للحاج لخضر 

ومواقف لو اتبعت لتجنبت الوالیة األولى التاریخیة الكثیر من المشاكل التي 

عانت منھا بعد ذلك، ولوقع حقن عدید الدماء الزكیة التي سالت في غیر ما كان 

 .من الحق أن تھدر لھ

لتبلیغ  1956وفي مناسبة زیارة عمیروش لمنطقة األوراس في آخر 

وبعد احتداد مشكلة الزعامات في ھذه المنطقة مرة  قرارات مؤتمر الصومام،

أخرى، كان موقف الحاج لخضر مثاال للتعقل واالنضباط وجمع الصف وتجنب 

وحین استدعي من القیادة العلیا للثورة إلى تونس . شماتة العدو والصدیق معا

علي النمر في الداخل، : واستشھاد من تعین على رأس الوالیة قبلھ 1959سنة 

 العموري وأحمد نواورة في الخارج، أناب مكانھ في قیادة الوالیة بالداخل ثم دمحم

وجعل ھمھ حین التحق . من یقوم مقامھ حتى ال یحدث شغور یفرح بھ العدو

بتونس اإلعداد بكل حزم وعزم وصدق وإصرار للعودة إلى الداخل بالرجال 

بائي الذي وھذا رغم الطوق الحدیدي والحزام الكھر. 1960والسالح سنة 

ضربتھ فرنسا على الحدود الغربیة والشرقیة للجزائر، متمثال في خطي موریس 

ومما سمعتھ شخصیا . ذین ازدردا والتھما آالف المجاھدینلوشال الجھنمیین وال

الطاھر نویشي، في مناسبة : ، وھو المجاھد1954من أحد أساطین أول نوفمبر 



��42�� 

�

السبعینات من القرن الماضي، تحت  لقاء مع المجاھدین بقاعة بلدیة باتنة في

 :قال. دمحم حقي، ما یلي فیما یخص الحاج لخضر: إشراف مسئول القسمة یومئذ

على خالف غیره ممن استطابوا الخلود إلى بعض  -كان الحاج لخضر "

یسعى بكل قوة في تجنید المتطوعین من  -الراحة في الحدود الشرقیة بتونس 

لمكھربة والعودة إلى الجزائر بال أي انتظار أو القتحام األسالك ا المجاھدین

مھلة، لتعزیز صفوف الداخل وتزویدھا بجرعة أسلحة وذخائر أصبحت مفقودة، 

من الجنود بأسلحة مضاعفة وذخائر مھمة،  400إلى  350فجند ما یزید على 

وكان دائما . ي الموت على عدة ثغرات بعزیمة ال تكلدَّ وبدأ محاوالتھ كسر سَ 

ال یفتأ یستنھض الھمم، ورصاص العدو  -بقامتھ الطویلة، الفارھة  -دمة في المق

وقد . الذي یحصد صفوفنا یخطئھ، لحسن الحظ، رغم أنھ كان دائما في الواجھة

من فرط العناء والحاجة حتى إلى ماء الشرب،  -اضطررنا ـ كما صرح الشاھد 

ببولھ في  -هللا اضطررنا إلى إصدار تعلیمات لكل جندي أن یحتفظ ـ أكرمكم 

وأخیرا ـ . الشنة التي یحملھا معھ لشربھ عندما یصل بھ العطش إلى حد الھالك

ا أثناء معارك الجبھة مع العدو أكثر من ثلثھ، نكما قال ـ وبعد أن فقد جیشُ 

بعد أكثر من  -على مضاضة  -اضطر قائدنا الحاج لخضر إلى وقف الزحف 

صدمة أجبرت القیادة في تونس على وكانت للقائد بذلك . شھرین على بدئھ

وتداول یومئذ على رأس . للعالج بعض الوقت) سویسرا(إرسالھ إلى الخارج 

الوالیة األولى كل من نائبي الحاج لخضر الرائد علي سوایعي والرائد الطاھر 

زبیري اللذان نجحا في تخطي عقبة السدین بقلة من الجنود، بعد أن حصدت 

ویعود . لرائد عمار راجعي أحد نواب الحاج لخضراألسالك المشئومة روح ا

إلى الصفوف في تونس بنفس العزیمة، وتأتي  -بعد رحلة العالج  -ھذا األخیر 

 .مفاوضات أفیان ویتحقق النصر
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خارج موضوع سیرة الحاج لخضر ـ  -ومما أتذكره من أقوال ھذا الشاھد 

لى وبالحدود أنھ حرر كراسة خاصة سجل فیھا كل ما جرى بالوالیة األو

الجزائریة التونسیة من أحداث سارة أو ضارة ومن معارك مع فرنسا ومع 

، على مر كل سنوات الكفاح التي سبقت خروج الجزائر )المشوشین(المنشقین 

من ربقة االستعمار، وأنھ سیقدم كل المعلومات التي سجلھا بأمانة بالكراسة 

یة جراحیة فاشلة لھ، فضاعت ولكن الموت أعجلھ إثر عمل. للعلن والنشر یوما

 .كل المعلومات التي ال تقدر بثمن من تاریخ الوطن لألسف

عاب علیھ ما أنھ ال یُ من خصال ومحامد الحاج لخضر التي یُذكر بھا؛ / د

، وربما اإلیقاع بھ، فقد یقوم بھ عادة رجال الحرب من كره المثقف وإقصائھ

ویبدو ھذا من . ندالع الثورةكان محبا للعلم وساعیا إلى نشره، وذلك قبل ا

ض  اإشرافھ على تنظیم ما یمكن اعتباره دروس لمحو األمیة لفائدة الشباب المعرَّ

لالنحراف، وھذا زیادة على توجیھات التكوین السیاسي المكثف السائد في خالیا 

تراجع الصفحات األولى لسیرتھ في (حزب الشعب الذي ینتمي إلیھ الرجل 

وبعد اندالع ). خضر ـ تألیف تابلیت عمر وبن فلیس صالحكتاب العقید الحاج ل

ح مع رجل مثقف بارز ھو الثورة نراه تأقلم تماما في تقاسمھ المسؤولیة في الكفا

الكاتب والشاعر الذي التحق بالصفوف، ثم یمم شطر  معاشالطیب أحمد 

الخارج لتمثیل الثورة في الشرق بسوریا تحت إشراف عبد الحمید مھري، 

كما أن الحاج لخضر لم یتململ أو . بعد االستقالل سفیر الجزائر بلیبیا لیعین

یعارض أبدا تعیین مسئول مثقف علیھ ال یتمتع باألقدمیة والنضج اللذین لھ في 

النضال، ویتعلق األمر بالمرحوم حیحي المكي الذي فر من معتقل الجرف ـ 

لم المسؤولیة إلى ناحیة المسیلة والتحق بصفوف الجھاد لیترقى بسرعة في س

كما رحب أیما ترحیب بتعیین دمحم العموري مسئوال . رتبة نقیب مسئول منطقة
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علیھ قبل استدعائھ إلى تونس وتورطھ فیما سمي مؤامرة الكولونیالت 

 .المشھورة

التي مدت ) La bleuiteالزرقویة (وأخیرا نرى في ھذا الباب أن فكرة 

وذھب ضحیتھا المئات  4و3ي الوالیتین أطنابھا وتركت أعنف آثارھا الھدامة ف

بفعل السموم التي زرعھا العدو ـ لم تنجح باألوراس في  -من اإلطارات المثقفة 

ولعل أفضل دلیل محسوس على حب ھذا الرجل للعلم . عھد الحاج لخضر

والعلماء ما بذلھ من جھود جبارة ومساع موفقة في إنجاز صرح الجامعة 

 .عادة بالدنا لالستقاللاإلسالمیة بباتنة بعد است

بقي أن أعرج في األخیر دون حصر على محامد أخرى للحاج / ھـ 

التدین من غیر تنطع أو إفراط أو تفریط، والتواضع رغم خشونة : لخضر ھي

؛ ُعرف التدینففي خصوص . المظھر، والحفاظ على المال العام، وحب العمل

لى الصلوات حتى وھو في عنھ البعد عن سقطات الصبا والشباب، والمحافظة ع

أرض الفسوق والعصیان یوم ھاجر إلى فرنسا بحثا عن مصدر القوت في بدایة 

شبابھ، والحج المبكر إلى بیت هللا الحرام یوم كانت فیھ ھذه الشعیرة غیر میسرة 

بعد المشاركة الفعالة في  -ثم سعیھ . إال لبعض أعوان المعمر أو المترفین

مسجد جامع یتمتع بسمعة محمودة سائرة عابرة  إلى تشیید -تحریر الوطن 

أول نفامبر، تحاذیھ : أرجاء الوطن، أطلق علیھ اسما عزیزا على كل جزائري

 .وتزید في قیمتھ جامعة إسالمیة مرموقة كنت أشرت إلیھا

أن ما یمكن نعتھ بمعجزة إنجاز  -إذا صح التعبیر  -والطریف في األمر 

، لم یكن إال ثمرة التطوع من الشعب ماال الصرحین الذي كان مكلفا وباھظا

وجھدا عضلیا وتخطیطا، بفضل التوجیھ والمتابعة من الرجل، وال أعلم إذا 

 .كانت الخزینة العامة قد دفعت فلسا واحدا في المشروعین
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المال الحاج لخضر على  حرصوال بأس أن أشیر إلى نادرة تاریخیة تبین 

صور رحال مسئول محطة اإلشارة في ؛ ما جاء على لسان المجاھد منالعام

الوالیة األولى، والمشار إلیھ سابقا، وكان یُطلق علیھ في الثورة اسم السعید بن 

َحَمل بریدُ الوالیة ذات مرة جرائد قدیمة، فأخذت بعضھا : "عبد هللا، قال

وذات لیلة كنت منھمكا بالمطالعة في ... ألطالعھا لیال على ضوء شمعة باھتة

مزمجرا ) أي الحاج لخضر(فاقي، إذ داھمنا قائد الوالیة بالنیابة مخبئي مع ر

أطفئوا ھذه الشمعة أیھا الخونة، كیف تستبیحون ألنفسكم تبذیر مال : مؤنبا

، لمحمد 2007دیغول والجزائر، دار ھومة، : من كتاب 125ص " (الشعب؟

 ).عباس

ونبذ التواكل والكسل في سیرة الرجل؛  حب العملأما في خصوص 

لھ في العیش على  فالمعروف عنھ أنھ لم یتوان عن ذلك یوما، وال كان ُمعَوَّ

مرتب أو ریع یتلقاه من النظام أي الحزب أو الدولة أو غیرھما، بل خاض مع 

الخائضین في التجارة والصناعة والفالحة بعد االستقالل باحثا عن الرزق 

العظماء من أصحاب الرسول األعظم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أمثال عبد الرحمن الحالل، أسوة ب

 .بن عوف وعثمان بن عفان وأبي عبیدة عامر بن الجراح وغیرھم

 

 :الحاج لخضر في المیزان العقید: ـ خاتمة 4

نصیب علمي في مادة التاریخ حتى أقیم مسار رجل لي لست مؤرخا، وال 
مع ذلك سأدلي ببعض المالحظات العفویة في ھذا  ولكني. بقامة الحاج لخضر

 : الباب إن صوابا وإن خطأ، فأقول

وبعض  ،الم علیھ الحاج لخضر رحمھ هللا الخشونة في التعاملـ مما یُ 

سمى بالدبلوماسیة، مما خلق لھ خصومات عد عما یُ ، والبُ )1(العطف على العشیر

                                                           
 .القریب: العشیر )1
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غیرھم، خصوصا مع ما یبدو ھنا وھناك مع من یتعاطون السیاسة، وحتى من 

. عنھ من مظاھر القساوة قوال وعمال عبر ممارستھ المسؤولیة وحتى خارجھا

المعاملة القاسیة التي تلقاھا في عھده المجاھد الضابط : أذكر أمثلة على ذلك

الشھید عبد المجید عبد الصمد الذي كان یلقب بأسد شلیا، وقد حاولت فرنسا أن 

التي نفذتھا مصالح المكتب الخامس الفرنسي ) الزرقاویة(تزج بھ ظلما في حملة 

قودار والذي نجح جزئیا في مھمتھ بالوالیتین : الذي یشرف علیھ الكولونال

وقد بُرئت ساحة ھذا الشھید بعد التحقیق، ولكنھ لم ینس . ، كما سبق القول4و3

لدودا  التھمة الملفقة لھ والمعاملة التي عانى منھا جراءھا، وجعلت منھ خصما

للحاج لخضر الذي ربما دار في ذھنھ تصدیق التھمة قبل التحقیق إزاء بطل في 

 .الجھاد من طینة أسد شلیا

دمحم الصالح یحیاوي، : كما أذكر أن الحاج لخضر عین كال من اإلطارات

ومسعود بن عماره، وعبد المجید عبد  ،وعیسى بخوش، وإسماعیل شعبان

منطقة تبسة، وكأنھ في اعتقادھم قد دفع بھم إلى  للوالیة أي -6-الصمد بالمنطقة 

الموت انتقاما، ألن ھذه المنطقة كانت خطیرة للغایة، والتعامل مع سكانھا من 

قبیل النمامشة على الخصوص صعب للغایة، فتذمروا من تصرفھ معھم 

طبعة دار  -مذكرات الرائد مصطفى بن النوي  :تراجع(وھا إلى حین وأسرُّ 

أن القائد عمیروش ] ال أتذكر عنوانھ[رأت في كتاب عن الثورة وقد ق). الھدى

في مناسبة اجتماع عقداء الداخل بتراب الوالیة في سنة  -التمس من الحاج 

أن یسمح للجنود بالتدخین بعد التعب الذي كانوا یعانون منھ أثناء التنقل  - 1958

ي تنفیذ مما یدل على شدة وصالبة الحاج لخضر ف. والحراسة والمواجھة

وسمعت مجاھدا توفي مؤخرا ھو . التعلیمات النظامیة في شأن التدخین وغیره

یروي أنھ اتفق أن خاض معركة ومعھ في موقعھ  -فیما أظن  -الصالح دلندى 
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القتالي مجاھد آخر ضمن كوكبة من الجنود تحت قیادة الحاج لخضر الذي لم 

الصفراء  6رنسیة من نوع توكانت طائرة ف: "یكن بعیدا عنھما في المكان، قال

تقنبلنا مارة فوق الموقع الذي بھ قائد الكوكبة لمرات، فاتفقت مع الجندي الذي 

 -) فارا(معي في الموقع أن نطلق علیھا عند اقترابھا بسالحینا من نوع 

طلقة واحدة في نفس الوقت من السالحین،  -األمریكي الصنع والقوي الفعالیة 

وابتعدت  -كما قال  -) دخنت(بنا الطائرة في المقتل، فـوھو ما نفذناه فعال وأص

ھاربة لتسقط بعیدا أو تھبط في مطار معین وھي على وشك االنفجار 

فلما انتھت المعركة بأقل الخسائر من جانبنا، نادانا : "قال الراوي". والتحطم

 –وبما أنھ كان یعرف . أنقذتمونا من ھذه المصیبة: الحاج لخضر مھنئا قائال

أننا من ھواة التدخین سرا، فقد بشرنا بأن لنا أن نفعل ذلك جھرا دون  -شك ال

 ".تثریب في ذلك الیوم

یصرح عن  -صدفة  -وسمعت شخصیا الحاج لخضر یوما من األیام 

سمعتھ یقول بالحرف  -محلیین وغیرھم  -السیاسیین وممارسي الدبلوماسیة 

نون على ؤمِّ یُ ) الفاعلة(من أبناء ) ةالخون(تبا لھؤالء المنافقین : "الواحد تقریبا

إیدیروا (شیدون باقتراحاتي أثناء حضوري، ثم یفعلون ما یحلو لھم كالمي ویُ 

 ".في غیابي) یھمار

وفي التعلیق على المالحظات السابقة یجب القول أو الرد بأن للحاج 

لخضر عذره، ألنھ جبل على الصرامة، وال یمكن أن یُنتظر منھ المداھنة أو 

وھذا في الحقیقة ال یعتبر عیبا أو . مراوغة أو المجاملة فیما ھو مقتنع بصوابھال

سبة بالنسبة لرجل حرب نظیف غیر ملوث بنفاق أو خبث أو ماض أو حاضر 

مشكوك فیھ وغیر مصون، وعطفھ على القریب قبل البعید في بعض األحیان 

إن فترة الحرب ھي ثم . فقط یعود في الحقیقة إلى قضیة الثقة ال أقل وال أكثر
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غیر فترة السلم؛ فالشبھة في زمن الحرب ال تنتظر التحقیق الطویل والتریث 

المفروض في زمن السلم ربما لتجمیع األدلة المقنعة والمحاكمة المقبولة، 

خصوصا مع ظروف حرب العصابات ضد خصم استعماري أطلق علیھ البشیر 

 ".قاالستعمار األزر"اإلبراھیمي یوما من األیام 

أبو : وتحضرني بالمناسبة صورة تاریخیة لداعیة وصانع الدولة العباسیة

یعدم على الشبھة وال یتردد  -كما قال المؤرخون  –مسلم الخراساني الذي كان 

وقالوا عنھ، وقد عرض علیھ االطالع على كتاب حرره عبد . في التنفیذ إذا عزم

بني أمیة مروان بن دمحم،  الحمید الكاتب المشھور، موجھ إلیھ من آخر خلفاء

أن یثنیھ عن الدعوة  -أي بالكتاب المحمول على صھوة جیاد لثقلھ  -یحاول بھ 

أنھ أمر بحرق الكتاب دون قراءة  -أي أبي مسلم  -قالوا عنھ  - لبني العباس

محتواه، خوفا من التأثر بما جاء فیھ، وھذا بعد أن اقتطع منھ لفافة جلد كتب 

 :عروفا جوابا للخلیفة األمويعلیھا بیتا شعریا م

 الغاب من كل جانب وثُ علیك لیُ  وانتحى  محا السیُف أسطاَر البالغة 

 .كما یقول عامة الشعب الجزائري ،والحدیث قیاس

، وما جاء ]إِنَّ اْلَحَسنَاِت یُْذِھْبَن السَّیِّئَاتِ [: ختم الموضوع بقولھ تعالىأو

إِذَا َحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتََھدَ ثُمَّ أََصاَب فَلَھُ أَْجَراِن، َوإِذَا َحَكَم ": في قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ]..رواه البخاري ومسلم" [فَاْجتََھدَ ثُمَّ أَْخَطأَ فَلَھُ أَْجرٌ 

حیا هللا الشھداء ورحمھم وبیاھم، وحیا هللا المجاھدین الصادقین بعدھم 

 .والسالممن أمثال الحج لخضر، وعاشت الجزائر، 
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 رالنضال العسكري للمجاھد الحاج لخض

 وراسفي مدینة باتنة وجبال األ

1954 - 1958 

 

 :إعداد

 جمعة بن زروال الدكتورة

 1جامعة باتنة –قسم التاریخ واآلثار 
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 :مقدمة

 النساء قدموا حیاتھمو أنجبت الثورة الجزائریة أبطاال من الرجال

االضطھاد الذي مس الجزائر بسبب و القھرو أموالھم من أجل رفع الظلمو

االستعمار الفرنسي، وقد دام ھذا العناء مدة طویلة فكان البد من وضع حد 

 ،على ید أبطال أشاوس نذروا أنفسھم في سبیل هللا لتحریر الوطن نھائي لھ

 .-الحاج لخضر –وكان من أمثال ھؤالء األبطال دمحم الطاھر عبیدي المدعو 

للمجاھد الحاج لخضر في منطقة  نضال العسكريفكیف برز ال -

 ؟وراساأل

 ؟ھا وما رد فعل االستعمار الفرنسيما أھم المعارك التي خاضو -

قبل اإلجابة عن ھذه األسئلة یجدر بنا أوال أن نعطي لمحة عن نشأة 

 .المجاھد الحاج لخضر والعوامل المؤثرة في تكوینھ السیاسي

 

 :السیاسي الوطني قبل اندالع الثورةمولده ونشأتھ ونضالھ / 1

بقریة أوالد شلیح قرب باتنة، في  1916سنة لد المجاھد الحاج لخضر و

أسرة فقیرة مادیا ألبویـن ھمـا دمحم وفاطمة عبیدي وتتلمذ في مسقط رأسھ على 

حفظ القرآن، وكغیره من األطفال امتھن في صباه ومقتبل شبابھ ما تیسره لھ من 

 .عة التي كان یوفرھا محیطھ الذي یتمیز بالفقر والحرماناألعمال المتواض

 )1(طلبا للرزق واستقر بمدینة ترواي سافر إلى فرنسا 1936في سنة 

واشتغل لدى مقاول فرنسي یملك شركة لألسالك الكھربائیة،عمل في فرنسا 

                                                           
 .كلم 100مدینة فرنسیة تبعد عن باریس بحوالي ) 1
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وبدا یشعر بالفروق بین المجتمع الجزائري والفرنسي ویقارن بین رخاء فرنسا 

 .)1(ن في وطنھموالحرمان الذي یتخبط فیھ الجزائریووالفقر 

رض الوطن أبعد اندالع الحرب العالمیة الثانیة عاد الحاج لخضر إلى  

وواصل نضالھ السیاسي كمناضل في الحركة الوطنیة إذ أسس أول  1939سنة 

 .1939خالیا سریة بمدینة باتنة سنة 

في دار مزیان كانت تعقد اجتماعات المناضلین في مدینة باتنة  

لحالوجي ودار إبراھیم العدوي یدرسون أوضاع المناضلین التابعین لحزب 

من بین المناضلین  .بن بولعید ىوكانوا باتصال مع القائد مصطف ،الشعب

، دمحم )2(الحاج لخضر، علي نمر: البارزین في الخلیة الحزبیة بمنطقة باتنة

بن  ىسلم لھم مصطف 1941في سنة ... حرسوس، عبد الصمد عبد الحفیظ

 :یلي بولعید برنامجا وطنیا جدیدا یتضمن ما

 .تقویة وتوسیع الخالیا السریة للحزب -

 .اختیار العناصر الفعالة والقادرة علي أداء المھام الصعبة القادمة -

 .جمع األموال والتبرعات من المناضلین المنخرطین -

 .ط الشعباأوس القیام بالتوعیة وبث األفكار والروح الوطنیة في -

                                                           
 ،2008، عین ملیلة، ى، دار الھدىیش التحریر الوطني الوالیة األولعمار مالح، قادة ج) 1

 .224ص، 
حفظ  .)مروانة(في مشتة أم الرخاء بدوار حیدوسة  1925مارس  16ولد یوم : علي نمر )2

باتنة لیواصل تعلیمھ في مدرسة األھالي باللغتین العربیة  ىانتقل إلن الكریم، ثم آالقر
بباتنة، انخرط في الفریق  1943حزب الشعب الجزائري سنة  ىم إلضان .والفرنسیة

بھدف  1948ھاجر إلي فرنسا سنة  .1948-1944 ما بینالریاضي الباتني لكرة القدم 
كان مسؤول ناحیة . 1955مارس  التحق بالثورة بجیش التحریر في .تجنید المواطنین

م عضو قیادة ث ،1957ثم مسؤول المنطقة الثانیة برتبة نقیب سنة  ،برتبة مالزم ثاني
 .1958جوان  6استشھد في  .رائد –برتبة صاغ أول  ىأركان الوالیة األول
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 .)1(التكفل بعائالت المناضلین المسجونین -

بعد األزمة التي عرفتھا حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة خالل 

تنظیما  قررت لجنة المنظمة الخاصة اإلعالن عن نفسھا 1954-1953سنة 

ینتمي إلى أي من التنظیمین المتصارعین، وھي اللجنة الثوریة للوحدة  ثالثا ال

والتي قررت التحضیر الفعلي للثورة التحریریة من  )1954مارس (والعمل 

 :خالل القیام باألعمال التالیة

 .إحصاء عدد المناضلین الملتزمین والمؤیدین للثورة -

وأفراد الشعب من بنادق إحصاء عدد األسلحة التي یملكھا المناضلون  -

 .الصید

 .شراء اللباس العسكري وأدواتھ -

ومراكز العدو  ،نجاز خرائط وقائمة بأماكن المخابئ في الجبالإ -

 .)2(الفرنسي الشرطة ورجال الدرك وحراس الغابات

عدة اجتماعات للتخطیط للثورة  انعقد في مدینة باتنة وضواحیھا

 :المسلحة أھمھا

بدار المناضل  1954الحزب بمدینة باتنة في ربیع اجتماع قیادة / ا

بحي الزمالة حیث حضر االجتماع كل من مصطفي بن  )3(المسعود بن العقون

                                                           
 .226-225عمار مالح، مصدر سابق، ص  )1
، 2011، باتنة، ار قرفي وشركائھعباس، مطبعة عم األوفیاء یذكرونك یا عمر تابلیت،) 2

 .24 - 23ص، 
بدوار اشمول بأریس،عرف بنشاطھ السیاسي المبكر  1895ن موالید م: المسعود بن عقون )3

ذ یعود لھ الفضل في إرساء تنظیم جمعیة العلماء المسلمین إ في منطقة االوراس،
 وتجند في صفوفھا، 1954ساھم في انطالقة أول نوفمبر  .ثم حزب الشعب باألوراس،

 كلف بنقل الثورة إلى ناحیة سطیف، 1955في  فخاض ضمن فوج أریس عدة ھجمات،
فعاد إلى باتنة  ،1961ولم یطلق سراحھ إال في سنة  1958قبض علیھ في معركة سنة 

 .1975توفي سنة  وخضع لإلقامة الجبریة إلى غایة االستقالل،
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، مصطفى )3(، عباس لغرور)2(، طاھر نویشي)1(بولعید وعاجل عجول

 .)5)(4(بوستة

 ،1954سبتمبر  30اجتماع ضیعة بن بولعید بتازولت بتاریخ / ب 

وقد حضر ھذا االجتماع نفس القادة الذین شاركوا في  ،دتحت إشراف بن بولعی

 .اجتماع الزمالة وحدد فیھ إتمام االستعدادات لتفجیر الثورة

قرب الشمرة حددت فیھ  1954كتوبر أ 17قرین لاجتماع قریة / ج

األھداف العسكریة والمدنیة وقدم رؤساء األقسام قوائم المناضلین مصنفة إلى 

 :)6(ثالثة أصناف

                                                           
درس في الكتاتیب وحفظ القران،  .بالدرمون بدوار كیمل 1923ولد سنة : عجول عاجل )1

ساھم في  .انتقل إلي قسنطینة لدراسة اللغة والدین في مدارس جمعیة العلماء المسلمین
تقلد مھمة مسؤول سیاسي نائب شیحاني  .التحضیر للثورة التحریریة في منطقة االوراس

حكمت علیھ اللجنة الموفدة  .بعد استشھاد بن بولعید ىاألولثم تقلد مسؤولیة الوالیة  ،بشیر
بن امن قبل مؤتمر الصومام باإلعدام بسبب الصراعات التي عرفتھا المنطقة بعد وفاة 

استسلم لالستعمار الفرنسي لكنھ ضل صامتا، بعد االستقالل سجن في سجن . بولعید
 .بباتنة 1992توفي سنة  .تازولت ثم أطلق سراحھ

بدوار كیمل بآریس، انخرط في حركة انتصار الحریات  1915من موالید  :ویشيالن طاھر) 2
حضر و وراس،أسھم في اإلعداد للثورة باألو شرف على قسمة لقرین،أو الدیمقراطیة،

التوجھ و برئاسة الفوج في دار بولقواس، حیث كلف 1954بر االجتماع لیلة الفاتح نوفم
بقي و ذھب إلى تونس في مھمة، 1957في سنة و یة،إلى باتنة لتنفیذ العملیات العسكر

 .1972بعده عین مسؤوال للمجاھدین بوالیة باتنة، توفي سنة و ھناك إلى غایة االستقالل،
 ،1946بدوار انسیغة بخنشلة، انضم الى حزب الشعب  1926من موالید : عباس لغرور )3

نات في ھاجم على الثك 1954في لیلة الفاتح نوفمبر  ،1945ماي  8شارك في مظاھرات 
 .1956كتوبر أ 20خنشلة، تم اغتیالھ في 

بقریة الھارة دائرة تكوت، باتنة، انخرط في حزب  1925من موالید : بوستة ىمصطف )4
، عضو في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بمنطقة آریس، واصل 1942الشعب 

لیلة التوعیة الشعبیة، حضر اجتماع و العمل مع بن بولعید في میدان النشاط السیاسي
 ،، عاد إلى االوراس1959من محاولة اغتیال في الصحراء  ا، نج1954الفاتح نوفمبر 

 .1995عاش بعیدا عن الحیاة السیاسیة، توفي في سبتمبر  بعد االستقاللو
 ، ص2011ار قرفي وشركائھ، باتنة، مطبعة عم زاید غسكالي، بوعریف تاریخ صمود، )5

15. 
 الجزائر، وراس، دار القدس العربي،الثورة في األ ىشاھد عل دمحم الصغیر ھالیلي، )6

 .68-63ص،  ،2012
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المناضلون المدربون جیدا والذین یمثلون النخبة : الصنف األول

 .الستعدادھم التام نفسیا وجسدیا لحمل السالح

المناضلون الذین سیكونون بمثابة احتیاطي لتطعیم : الصنف الثاني

 .األفواج المقاتلة أو تكوین أفواج جدیدة بعد توفیر السالح

صیصا لیبقوا في كنف المناضلون الذین اختیروا خ: الصنف الثالث

جل تأطیر المواطنین وجمع المال والمؤونة والدواء والتكفل أالسریة من 

 .)1(والعملیات الفدائیة باإلعالم والجوسسة

انخرط الحاج لخضر في خلیة مدینة باتنة للتحضیر للثورة حیث  

مراكز العدو الفرنسي  ىأوكلت لھ مھمة تفجیر الثورة بالقیام بعدة ھجومات عل

 .في المدینة

 

 : بباتنة 1954 دور الحاج لخضر في ھجومات لیلة أول نوفمبر/ 2

بن  ىتم مصطفأوراس قویة ومنظمة، لقد كانت انطالقة الثورة في األ

 . )2(بولعید ومساعدوه تحضیراتھم وحددوا مناطق العملیات العسكریة وأھدافھا

أفواج المجاھدین قد تجمعت في دشرة كانت  1954أكتوبر  31في لیلة  

بتوزیع  )5(، حیث قام بن بولعید وبشیر شیحاني)4(وخنقة لحدادة )3(أوالد موسى

                                                           
 .79 ص ،2003مامشة في الثورة، دار ھومة، الجزائر، نال دمحم زروال، )1
 ،1954/1962عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصھا األساسیة  )2

 .21 ص ،2012 الجزائر، الجامعیة،دیوان المطبوعات 
 .ریسأسفل جبل اشمول قرب أتقع : دشرة أوالد موسي )3
 .ریسأتقع قرب فم الطوب بضواحي : حدادةخنقة ل )4
التحق بالمدرسة  ،بالخروب بنواحي قسنطینة 1929فریل أ 02 ولد في: بشیر شیحاني )5

لتحق أ ثم التحق بزاویة سیدي حمیدة لتعلم القران واللغة العربیة، ،االبتدائیة الفرنسیة
ك في التحضیر للثورة في منطقة شار بمتوسطة جول فیري وتحصل علي شھادة األھلیة،

رأس قیادة  ىعل 1955، عین في جانفي 1954وراس بحضوره الجتماع أكتوبر األ
 .1955ر أكتوب 02استشھد في  .قاد معركة الجرف ،ىالمنطقة األول
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كان فوج مدینة باتنة الذي یشارك فیھ المجاھد الحاج  ،)1(السالح علي المجاھدین

بن بولعید أربع مجموعات  ىلخضر أكثر األفواج عددا حیث خصص لھ مصطف

ودمحم الشریف بن  )2(رجال تم اختیارھم بعنایة یقودھم علي بعزي 60بإجمالي 

 ،)4(وكانت األھداف تتمثل في الثكنات ومراكز الدرك ومقر الدائرة ،)3(عكشة

والحاج لخضر  )5(ویدعم ھذه المجموعة رجال الطاھر النویشي وبلقاسم قرین

زین المقابلة لمحطة القطار ومخزن األسلحة المكلفین بتفجیر محطة البن

، كان دمحم الصغیر عزوي المكلف بإرشاد المجاھدین داخل المدینة )6(العسكریة

 .)7(وكشف مواقع الثكنات

 ىحدإ ىقاد المجاھد الحاج لخضر مع بوشمال إبراھیم وبوستة مصطف 

الثكنة وقتل الحارس  ىفرق الھجوم وكان ھدفھم ثكنة الصبایحیة، تم الھجوم عل

                                                           
وزارة  نموذجا، ىالثورة الجزائریة الوالیة األول دمحم زروال، إشكالیة القیادة في )1

 .82-81ص  ،2007المجاھدین، الجزائر، 
انخرط في حركة انتصار  ریس،أبقریة الحجاج قرب  1925ي أكتوبر ولد ف: علي بعزي )2

الحجاج، بعد اندالع س خلیة الحزب في قریة أتر .1943الحریات الدیمقراطیة سنة 
استشھد مع  .معركة بعلي ومعركة افري اللبلح: الثورة شارك في عدة معارك مثل

 .1956مارس  23زرق یوم بجبل األ مصطفي بن بولعید قرب نارة
حفظ القران الكریم ثم  .بدوار اشمول 1926جانفي  05ولد في : دمحم الشریف بن عكشة) 3

انخرط في . لي ید الشیخ میھوبي دمحم الدراجياستھ عقریة الحجاج لمواصلة در إلىانتقل 
نشاطھ الجھادي في  أبد .سیس خلیة في منطقة اشمولأكلفھ بن بولعید بت .حزب الشعب

استشھد في الوالیة السادسة  رقي إلي رتبة رائد، .منطقة عین التوتة ثم القنطرة وبریكة
مارس  28وعمیروش یوم  في معركة بجبل ثامر قرب بوسعادة مع العقیدین سي الحواس

1959. 
 صالح: ، ترجمة1954/1959 -نمامشة وراس الاأل -لعربي مداسي، مغربلو الرمال دمحم ا )4

 .17 ص ،2011، الجزائر،ANEPخضري، منشورات الدین األ
ن وتابع آت بدوار كیمل حوز اریس، حفظ القربسال 1927ماي  27ولد في : بلقاسم قرین )5

التحق بالثورة وكان  ید الشیخ البشیر ورتال، ىیة سیدي فتح هللا علدراستھ العربیة في زاو
 ...بوستة ىنة باتنة برفقة الحاج لخضر ومصطفمن ضمن الفوج الذي نفذ العملیات بمدی

 . قرب ثنیة الرصاص بوادي عبدي 1954نوفمبر  28استشھد یوم 
 .84ص، ، مرجع سابق،...دمحم زروال، إشكالیة القیادة )6
 .19ص  لعربي مداسي، مرجع سابق،دمحم ا )7
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وأثناء انسحابھم أطلق أفراد المجموعة النار فقتلوا  ،وتمكنوا من مخزن البارود

 .)1(وجین كوھيأودیات والضابط أبیار  الجندي

بعد اندالع الثورة المسلحة وظھور التنظیم الجدید باسم جیش التحریر 

مسؤول البلدة الذي الوطني تشكلت أفواج عسكریة في مدینة باتنة یشرف علیھا 

من بینھم الحاج لخضر الذي كان  ،األوامر من المسؤول العسكري ىكان یتلق

تسییر منطقة باتنة وضواحیھا مثل جبل مھمة یصدر األوامر والذي أوكلت لھ 

إذ كان یشرف علي العملیات العسكریة والعملیات  ،)2(جبل وستیليو شلعلعلا

 .)3(تالفدائیة باإلضافة إلى إنشاء الكازما

 

 :ھم العملیات العسكریةأوراس ود الحاج لخضر العسكري في جبال األجھا/ 3

تحول نشاط المجاھد  1954بعد تفجیر الثورة التحریریة في نوفمبر  

الحاج لخضر العسكري من مدینة باتنة وضواحیھا إلى المناطق الجبلیة متنقال 

عدة مناصب عسكریة  ىوتول ...بین جبال بلزمة وجبال وستیلي وجبال شلیا ما

 :وشارك في عدة عملیات ومعارك من بینھا ،في جیش التحریر

 :1954نوفمبر  8معركة خنقة معاش قرب فم الطوب / ا

على الحدود بین والیتي باتنة  )4(»فم الطوب«وقعت المعركة بمنطقة 

خاضھا مجموعة من المجاھدین ضد المستعمر بقیادة ناجي نجاوي  ،وخنشلة

 : وشارك فیھا عدة أفواج من جیش التحریر

                                                           
نجیب عیاد وصالح المثلوثي، دار : دمحم حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، ترجمة )1

 . 18 ص ،1994، ، الجزائرموفم
  .باتنة یقع جنوب ضواحي مدینة :جبل وستیلي) 2
من الساعة بباتنة  2014/ 29/12یوم  سماح بوقلولة، مقابلة مع المجاھد إسماعیل عزیز، )3

 .11.00 ىإل 09.00
 .تابعة لمنطقة آریس وعرش التوابة ھي قریة: فم الطوب )4
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 .فوج یقوده عباس لغرور -

 .فوج بقیادة دمحم شریف بن عكشة -

 .فوج بقیادة الحاج لخضر -

 .فوج دمحم نجاوي -

 .)1(وجي والطاھر نویشي والصادق شبشوبفوج دمحم فر -

الفرنسي إلى ھذه المعركة قوات عسكریة كبیرة إال أن جلب الجیش 

المجاھدین استطاعوا أن یلحقوا بالجیش الفرنسي خسائر بشریة ومادیة فادحة 

" PIPERالكشافة "سقطوا طائرة أكما  اوجریح قتیال 150في األرواح تفوق 

لمدفعیة التي كانت تقوم باالستطالع وكشف مواقع المجاھدین وتحدد األھداف ل

 .)2(لطائرات المقنبلةوا

 12أدت إلى استشھاد عدد من المجاھدین و أیام كاملة، 3دامت المعركة 

كرد فعل و .جرح قائد المعركة ناجي نجاوي الذي فقد عینھ الیمنىو شھید

انتقامي، لم یمر أسبوع على الواقعة، حتى قام الجیش الفرنسي بترحیل سكان 

أحرقت منازلھم، ومس الترحیل  دوفانة نحو المحتشد، بعدماو شمولإدوار 

 .)3(إشمولو فم الطوب، إینوغیسن، أریس، تیغانمین ىقاطني قر

                                                           
ولد بقریة اینوغیسن، جند لعدة سنوات في الجیش الفرنسي، بعد تسریحھ : صادق شبشوب )1

من الجیش أصبح مسؤوال في مصلحة الطرقات، حدث شجار بینھ وبین المسؤول 
د على فرنسا وأصبح من الفرنسي فتدخل الفرنسي للقبض علیھ ففر واعتصم بالجبل وتمر

رك أثناء الثورة التحریریة، استشھد بتاریخ القانون، شارك في عدة معا لىالخارجین ع
  .بمشتھ أمصدور بتاكسالنت 21/10/1961

 .177ص  عمار مالح، مصدر سابق، )2
مجاھدون وباحثون في التاریخ یستعیدون فصوال من  ..سامي حباطي، نوفمبر القصة )3

 .31/10/2017 جریدة النصر، الثورة،
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قاوم الحاج لخضر مع بقیة المجاھدین الجیوش الفرنسیة بكل قوة 

ذخیرة في الوشجاعة واستطاعوا أن یقضوا علیھم بالرغم من قلة األسلحة و

 .من اندالع الثورة التحریریة ىاألیام األول

  :لمجاھد الحاج لخضر العدید من العملیات والمعارك من بینھاقاد ا 

 :1954نوفمبر  3عملیة سریانة / ب

والتي شھدت " بوزو"عملیة سریانة التي استھدفت ضیعة المعمر 

حمد مزوج المدعو عمر أوراس وھو األ ىسقوط أول شھید في المنطقة األول

ونتیجة لذلك وجھت لھ فرنسا رفقة بقیة المجاھدین تھمة تكوین جماعة  ،أقرور

وقام الجیش  ،أشرار والقتل العمدي، ومحاولة تخریب مبان بواسطة متفجرات

الفرنسي بحملة تمشیط وبحث عن الحاج لخضر مصحوبة بحصار كبیر سنة 

ن على مستوى مدینة باتنة وسریانة وعین التوتة والمعذر ومروانة م 1955

 .)1(أجل اإلتیان بالحاج لخضر، لكن باءت كل جھودھم بالفشل

 : 1958سبتمبر  21ى إل 19معركة جبل الرفاعة / ج

وقعت ھذه المعركة والتي صادفت تأسیس الحكومة المؤقتة الجزائریة  

بقیادة الضابط الثاني  ى،في جبال الرفاعة بنواحي منطقة مروانة بالمنطقة األول

 الصالح بالعباس والعمري الضابط دمحم :وبصحبة قادة الكتائب ،عمار عشي

والناحیة الثانیة  ىوشارك في المعركة قادة الكتائب من الناحیة األول ،)2(معجوج

 .ومن بینھم الضابط الحاج لخضر والضابط بلقاسم شنوف ىمن المنطقة األول

                                                           
الثورة وبعد االستقالل، جریدة  أثناءصالح سعودي، الحاج لخضر مواقف بطولیة  )1

 .الشروق
ولد الشھید معجوج العمري بن الصالح وجفال مریم،  1930في سنة : العمري معجوج) 2

تربى بین أحضان والدیھ الكریمین اللذین كانا یعتمدان في حیاتھما على الفالحة وتربیة 
أنھ في ذلك شأن أترابھ من التحق بمدرسة قرآنیة محلیة لقراءة القرآن الكریم ش المواشي،

أبناء القریة، فقد تتلمذ على ید الشیخ سي مفتاح مسعودي رحمھ هللا، حیث حفظ ما تیسر 
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 دامت المعركة من الثامنة .مجاھد 300كان عدد المجاھدین یفوق 

استخدم الجیش الفرنسي بكثافة الطائرات والدبابات  ،صباحا إلى لیلة الیوم الثاني

 ،بین قتیل وجریح ما 200ومدفعیة المیدان، كانت خسائر الفرنسیین كبیرة فاقت 

من الجرحى  اكبیر اوعدد اشھید 45أما خسائر المجاھدین الجزائریین فقدرت ب

 .)1(ىواألسر

 

من النشاط العسكري للمجاھد الحاج لخضر  موقف االستعمار الفرنسي/ 4

 : في جبال االوراس وجیش التحریر

إن المصادر الفرنسیة شھدت على أن فرنسا لم تستطع التأقلم مع  

م، والذي 1955وراس حتى منتصف سنة الوضع الجدید الذي ساد منطقة األ

حقق فیھ المجاھدون انتصارات عدیدة، على الرغم من إجراءات الطوارئ 

نفسھ في " شال"قصوى التي طوقت المنطقة األولى بأكملھا، ویشھد الجنرال ال

كانت الھیمنة فیھا لثوار  1956إلى نھایة  1954 تقریر بأن الفترة الممتدة من

                                                                                                                                        

قصد العمل، فاستقر بھ المقام  1950لھ من القرآن الكریم، قرر الذھاب إلى فرنسا سنة 
 بمنجم في والیة سان تتیان، عمل العمري ھناك في الغربة لكنھ كان حاضرا بفكره

وعواطفھ الوطنیة النبیلة في الجزائر، وأثناء وجوده بفرنسا كان یناضل في حزب الشعب 
عاد بعد ذلك إلى فرنسا حتى  1953الجزائري، ثم عاد إلى أرض الوطن في حوالي سنة 

رفقة المجاھد دمحم صحراوي  1955التحق بالثورة وكان ذلك في سبتمبر  1955سنة 
ما عدة عملیات عسكریة ناجحة وفي نفس السنة التحق بناحیة عین التوتة وقد كانت لھ

ستراتیجیة عسكریة اباریكي بجبل بوطالب، فكانت لھما برفیقھ الشھید عزیل عبد القادر ال
 .متمیزة ونادرة في البطولة والتضحیة والفداء

بجبل الرفاعة حیث شارك الشھید العمري  1960فیفري  12في  :معركـــة استشھاده
اع ضم قادة المنطقة األولى لمدة ثالثة أیام، وبعد نھایة االجتماع افترق معجوج في اجتم

الضباط بینما بقي الشھید في قریة الرفاعة رفقة ممرض من عین التوتة ومساعد الفیلق 
وكاتب الشھید العمري معجوج المدعو عمر ) من برج بوعریریج(المدعو كدوس 

برفقة اثنین من الفدائیین ) قریة الرفاعة من(ومسؤول الفدائیین المسمى بونوارة السعید 
سقطوا جمیعا بمیدان الشرف في معركة طاحنة ھرعت إلیھا عساكر فرنسا من كل جھة 

 .صباحا إلى الساعة الرابعة مساء 11منذ الساعة 
 .192ص  عمار مالح، مصدر سابق،) 1
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األوراس، فالثورة توسعت بسرعة، ولم تتمكن القوات االستعماریة خاللھا من 

مشة أساسا ثم جبال جرجرة، منع انتشار الثورة ابتداء من جبال األوراس، والنما

والشمال القسنطیني، واألطلس التلي والصحراوي، وأكد أن الفضل في ذلك 

 .یعود إلى السیاسة المحكمة لجیش وجبھة التحریر الوطني

لحرب النفسیة استعملت فرنسا كل الطرق العسكریة والسیاسیة وا

برز ھذه األعمال إنشاء فرق أومن  ،الثورة ومفجریھا ىوالدعایة للقضاء عل

والتي یتمثل دورھا  SASاالستخبارات ومراكز الشؤون اإلداریة المتخصصة 

في البحث عن قادة الثورة ومحاصرتھم في المناطق الجبلیة من أمثال الحاج 

أقامت فرنسا العشرات من  1958و 1956ففي فترة ... لخضر وعلي النمر

 :وراس من بینھات منطقة األمراكز الشؤون اإلداریة المتخصصة شمل

مركز  ،ریسأمركز  ،مركز بوحمامة مركز باتنة ،شمولإمركز  

والذي یتمثل  ،)1(....مركز ثنیة العابد ،مركز تیمقاد ،مركز مروانة ،بوحمار

 :یلي نشاطھا في ما

التواجد بالقرب من المحتشدات والتربیعات وإقامة أبراج  -

مكانا متوسطا حتى تكون قریبة من  المراقبة والمكاتب اإلداریة واتخاذھا

  .كل الجھات

  .اعتماد المكتب الثاني للجیش الفرنسي في االستخبارات -

وأكثرت من االمتیازات واإلغراءات لتشجیع الراغبین في 

 .)2(االنخراط في سلك الموظفین التابعین لھذه الفرق

                                                           

 36/ Les archives d’outre Mer, Boite N°6SAS/54. 
دراسة في السیاسات  1958-1954 فرنسا والثورة الجزائریة،) غربي(الغالي  )2

 .93، ص 2009، الجزائر، د ط، غرناطة والممارسات،
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تكثیف العملیات العسكریة وتمشیط المناطق الجبلیة وقنبلة  -

ى والمداشر والبحث عن المجاھدین والمتعاونین مع جبھة وجیش القر

 .التحریر الوطني

، وقد ركزت ىاالعتماد على تجنید العمالء وإنشاء فرق الحرك -

النفس من علیھا كثیرا نظرا لألھمیة السیكولوجیة، ذلك أنھ لیس أشد على 

االحتالل وباعتبار أنھم أكثر معرفة من قوات  ،حمل السالح ضد الثورة

 .بعناصر جبھة التحریر الوطني ومجاھدي الثورة

أما بالنسبة للمدینة عملت مصالح الجیش على مراقبة األوضاع  -

وقام ضباط الفرق الخاصة بمسح  ورصد أدق التحركات للجزائریین،

وراس حول التجمعات السكانیة، عدد السكان، عدد شامل لكل مناطق األ

المھنة، وقاموا برسم والسن وحیث الجنس  البیوت، عدد أفراد العائلة من

حتى یسھل  خرائط توضح كل ذلك حتى المساحة بین البیوت وترقم البیوت

 .)1(على الجنود مداھمة المنازل المشبوھة

واجھت جبھة وجیش التحریر الوطني السیاسة الفرنسیة بعدة أسالیب 

 :أھمھا

تكثیف العملیات العسكریة في المناطق الریفیة والتصدي للجیش  -

الفدائیة في المدن الفرنسي عبر المعارك وحرب العصابات والقیام بالعملیات 

 .كمدینة باتنة

عملت الثورة لمواجھة مراكز الشؤون اإلداریة الفرنسیة على ضبط  -

ف على سیر اإلطار االجتماعي من خالل سن قوانین مختلفة إداریة تشر

االعتناء "فكان المحافظ السیاسي یقوم بــ  ،وتنظیم العالقات العامة والخاصة

                                                           
 .110، دار البعث، الجزائر، ص 2،ج 1، ملحمة الجزائر الجدیدة، ط )قلیل(عمار ) 1
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تبلیغ  بعائالت المجاھدین والشھداء، جمع األموال، تحري سلوك الحركى،

 .)1("تعلیمات الثورة للمجالس الشعبیة

كما اعتمدت الثورة أیضا على مجھود رجال اإلصالح في  -

الشعب الجزائري بقضیتھ ونضالھ الثوري وعلى مسألة التعلیم وتوعیة 

القاعدة الحصینة التي ساھمت في بنائھا جمعیة العلماء المسلمین 

 .الجزائریین

علي الثورة ستراتیجیة التي اتبعتھا فرنسا للقضاء بالرغم من كل اال

وراس إال أنھا لم تستطع بسبب وجود رجال من أمثال ھا في منطقة األئوزعما

منوا بالنضال الوطني وعاھدوا أنفسھم آج لخضر ورفقائھ الذین المجاھد الحا

 .تحریر الجزائر ىعل

 :من خالل دراستنا لھذا البحث استطعنا أن نستخلص عدة نتائج أھمھا

وراس عایشت ج لخضر إلى أسرة فقیرة من ریف األینتمي الحا -

مما جعلھ یتأثر بفكر حزب الشعب  ،الحرمان واألمیة بسبب االستعمار الفرنسي

ویشارك في تیار الحركة الوطنیة االستقاللیة ویساھم في التحضیر للثورة 

 .المسلحة

یعتبر المجاھد الحاج لخضر من أبرز رواد الثورة في الوالیة األولى  -

، وواجھ قوات العدو بكل ثبات وحنكة ىفي سنواتھا األولى، قاد معارك كبر

ھ المجاھدون األوائل في مواجھة المخططات العسكریة والتف حول ،عسكریة

 .الفرنسیة

ستراتیجیة سیاسیة وعسكریة في المجاھد الحاج لخضر ل كانت -

معركة خنقة معاش : مثل ىإذ شارك في عدة معارك كبر ،المعارك ىإشرافھ عل
                                                           

ص  ،2000، دار الحكمة، الجزائر، 2، شاھد على اغتیال الثورة، ط )بورقعة(لخضر  )1
165.  



��64�� 

�

، وكان ذا بعد نظر تدفعھ وطنیتھ إلى اإلخالص والتفاني في تحقیق 1954

 .الثورةأھداف 

اعتمد المجاھد العقید الحاج لخضر على المخطط السیاسي من أجل  -

كسب الشعب، وعلى الحرب النفسیة المضادة للعدو، وعلى تنفیذ العملیات 

 .السریعة عن طریق الھجومات الخاطفة على مراكز االستعمار الفرنسي

الثورة  ىانتھجت فرنسا مختلف الوسائل والطرق للقضاء عل -

فأنشأت  ...یة ومحاصرة قادتھا من أمثال المجاھد الحاج لخضرالجزائر

المحتشدات لعزل الشعب عن الثورة، وإخضاعھ إلجراءات إداریة مكثفة قصد 

في محاولة إلفشال  حصاره ووضع یدھا علیھ، كما مارست الحرب النفسیة

 .عزیمتھ الداعمة للثورة

خدموا الثورة من الرجال الذین  ایعد المجاھد الحاج لخضر نموذج -

التحریریة كقادة ومسؤولین كبار تحملوا كل المشاكل والصراعات التي عرفتھا 

الصعید الداخلي والخارجي إلى أن تحقق استقالل  ىالثورة التحریریة عل

 .الجزائر
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 )الحاج لخضر(المدعو  عبیدي دمحم الطاھر المجاھد

  دوره السیاسي والعسكري قراءة في

 النظام السیاسي ومشروع المجتمعوتصوره لبناء 

 

 

 :إعداد

 األستاذ الدكتور علي أجقو

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة
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 :مقدمة

یعتبر الحاج لخضر واحدا من المجاھدین األوائل الذین فجروا الثورة 

وساھموا في إنجاحھا خاصة في سنتیھا األولى والثانیة بعد النجاح الكبیر الذي 

في إخراج الثورة من األوراس لتندلع في الشمال  حققتھ المنطقة األولى

وشخصیة الحاج ". 1955أوت  20ھجومات "القسنطیني تحت مصطلح 

ثناءھا ومواقفھ بعد االستقالل وأسباب انسحابھ كلھا ألخضر ودوره قبل الثورة و

أمور إما عولجت بسطحیة وإما لم تعالج نھائیا خصوصا تصوره لبناء النظام 

سائل جدیرة بالدراسة مھذه . ي ورؤیتھ لمشروع المجتمعالسیاسي الجزائر

بدوا رأیھم في ھذا أمن صانعي الثورة األوائل الذین  والبحث ألنھ یعتبر الوحید

 .الموضوع

ھذه المداخلة، سنحاول من خاللھا تسلیط الضوء على ھذه الشخصیة 

 .خاصة في ما تعلق بفترة البدایات األولى لالستقالل

 

 :شخصیة الحاج لخضر عوامل تشكیل -1

 : تربیتھ -

ولد دمحم الطاھر عبیدي ـ المعروف بالحاج لخضر ـ بقریة تیقري، دوار  

، وسط أسرة فقیرة كما ھو حال غالبیة األسر 1916سنة أوالد شلیح ـ باتنة 

الجزائریة في ھذه الفترة، ما جعلھ كبقیة أقرانھ في قریتھ كما في بقیة القرى 

 .تماد على النفس منذ الصغرالجزائریة یتعلم االع

وقد امتھن في صباه ومقتبل شبابھ، ما تیسر من األعمال المتواضعة 

مما یعني أن الصبي والشاب . التي كان یوفرھا المحیط األقرب والقریب
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من  ءٍ زْ جُ  لِ مُّ حَ تَ  الجزائري في الفترة االستعماریة كانت تناط بھ مسؤولیاتُ 

 .ة في وقت مبكراألعباء التي تقع على كاھل األسر

احل رومما كان یمیزه أنھ شدید التدین والتمسك بقیم اإلسالم في كامل م

 .حیاتھ

 :الھجرة إلى فرنسا -

ونظرا النسداد أفق الحصول على عمل ناھیك عن  1936في سنة  

وظیفة، ھاجر إلى فرنسا للبحث عن عمل حیث كانت الفرص متوفرة وأیضا 

فقد اشتغل أوال في شركة : النظرة العنصریة إلى الجزائري كانت أقل حدة

ة تمتلكھا سیدة فرنسی ةلصنع األسالك الشائكة، قبل أن یستقر بھ المقام في مخبز

في نواحي باریس، ونتیجة لصدقھ وأمانتھ وقیامھ بعملھ على أحسن ما یرام 

 .أصبح مسیرا للمخبزة

 ،تواجده في فرنسا التي كانت تعیش مخاض الحرب العالمیة الثانیةلو

واحتكاكھ بالمھاجرین الجزائریین بما فیھم الناشطین سیاسیا والمنتمین لمختلف 

تفكیره یتحرر من المصطلح المسیطر على بدأ  ،األحزاب السیاسیة الجزائریة

نسبة كبیر من المھاجرین الجزائریین والمتمثل في توفیر وضمان لقمة العیش 

إلى المسائل ذات الطابع الوطني خاصة ذات العالقة بالوجود االستعماري، 

ومن بین الناشطین الذین كان لھم تأثیر قوي على فكر وتوجھ الحاج لخضر 

 .انيالوطني، أحمد الوھر

ومع بدایة الحرب وبوادر الھزیمة المنكرة التي سوف تعصف بفرنسا 

بمعنى عدم قدرة جیشھا على الصمود في وجھ الجیش األلماني الذي  ،وجیشھا

كان في یومھ الثالث لعبور الحدود الفرنسیة في ثالث أھم مدن فرنسا وھي مدینة 

ة فرص العمل وما صاحب ذلك من تدھور األوضاع االقتصادیة وندر ،لیون
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نتیجة تحول االقتصاد الفرنسي إلى اقتصاد حرب، عاد الحاج لخضر إلى 

الجزائر وبالضبط إلى عین التوتة بباتنة لیوظف ما وفر من مال في امتھان 

 . األعمال الحرة من تجارة وفالحة

 :المنفى في تونس -

كان لتجربة الھجرة إلى فرنسا تأثیر كبیر على فكر وتفكیر ونظرة  

الطاھر، كما سبق وأن أشرنا، حیث أصبح شدید الحساسیة دمحم شاب عبیدي ال

ن وللمواقف الظالمة ومواقف الحقرة خاصة حینما یكون مصدرھا المستعمر

فقد تدخل ذات یوم ضد دركي، أھان أمامھ : مدنیین وعسكریین على حد سواء

ر إلى شجار بائعا جزائریا متجوال بعربتھ، فتدخل فورا، ما أدى إلى تطور األم

 .مع الدركي، انتھى بالشاب إلى السجن، ثم النفي إلى تونس

مكث عبیدي الطاھر بتونس نحو أربع سنوات مواصال اشتغالھ 

باألعمال الحرة، حیث فتح مقھى مع شریك، وھناك ازدادت عالقتھ بالناشطین 

الوطنیین، بالنظر إلى أجواء تونس المناسبة والتي كانت بھا جالیة جزائریة 

مھمة من بینھا الطلبة، فكان على تواصل بالحركة الطالبیة خاصة والتي 

توطدت عالقاتھ معھا وانفتحت بصیرتھ على أھمیة العلم والتحصیل العلمي، 

فجسد ذلك في تقدیم ما تسمح بھ ظروفھ المادیة من مساعدات للطالب 

ضا بغض الجزائریین في الزیتونة، سواء كانوا من الباتنیین أو من غیرھم وأی

 .سیینیالنظر عن انتمائھم السیاسي، حیث كانت الغالبیة منھم باد

كل ھذه العوامل شكلت مرتكزات أساسیة تأثر بھا عبیدي دمحم وأثرت 

 قناعةتأثیرا واضحا في بناء شخصیتھ خاصة في جانبھا الوطني وكونت لدیھ 

راسخة بضرورة التحرك في جمیع االتجاھات من أجل الدفع بتغییر الواقع 

 .الجزائري
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 :مالمح النضال األولى واالنخراط المبكر في مرحلة الجھاد -2

 :أبرزھالعل  ،واقف العملیةمتجلت مالمح ھذا النضال من العدید من ال

 :استقبالھ للفارین من أعضاء المنظمة الخاصة بالشرق -

ھ من منفاه، كانت الحركة الوطنیة تعیش منعرجا حاسما في عند عودت

مسیرتھا النضالیة، إذ بدأت تلوح في األفق بوادر االنتقال بالثورة من طور 

الفكر إلى طور المشروع، وھنا وجد الطاھر عبیدي نفسھ تلقائیا في أتون ھذا 

على ذلك المشروع واستعداده التام لدعمھ بكل ما یملك من إمكانات، كما یشھد 

تكلیفھ باستقبال الناجین من موجة االعتقاالت التي ضربت قیادة ومناضلي 

المنظمة الخاصة بالشرق الجزائري بعد انكشاف أمرھا للسلطات االستعماریة، 

في انتظار أحد المناضلین األوائل وھو  1950حیث كان في بدایة صائفة 

حبتھ عدد مھم من مسعود بلعقون عند مدخل باتنة الشمالي، الذي كان بص

 ن طوبال، وتكررت العملیة بعد سنةالمناضلین من بینھم رابح بیطاط وسلیمان ب

باستقبال الفارین من سجن عنابة المحاكمین في نفس القضیة ومن بینھم یوسف 

واء لھؤالء الفارین والمتابعین لمدة من یلقد وفر الرجل اإلقامة واإل. زیغود

 . ھات أخرى أكثر أمنا كناحیة آریسالزمن، في انتظار نقلھم إلى ج

 :وضع شاحنتھ في خدمة النضال الوطني -

وضع الرجل شاحنتھ التي یستعملھا في التجارة والنقل في خدمة 

" دمحم شنقل"النضال الوطني، حیث لم یتردد في نقل وإیصال جثمان المناضل 

 .ھذه المھمةالذي توفي في سجن عنابة إلى مدینة بسكرة، حینما طلب منھ القیام ب

 :مشاركتھ في تفجیر الثورة -

بعد عشاء لیلة فاتح نوفمبر، ترأس قائد المنطقة األولى مصطفى بن  

بولعید اجتماعا وسط غابة خنقة معاش، تم خاللھ تشكیل األفواج األولى 
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، كان الحاج لخضر واحدا من بین قادة األفواج تھاالثورة وتعیین قاد النطالق

مجاھدا، من بینھم الثائر األوراسي الشھیر قرین  25حیث كان فوجھ یضم 

وحدد للفوج القیام بمھمة صعبة ضد ھدف عسكري فرنسي سیادي . بلقاسم

الھجوم على ھدف بھذه األھمیة یعتبر . والمتمثل في ثكنة سالح الدبابات بباتنة

، ألن الھجوم على ھدف مثل ثكنة محدودیة النتائجتحدیا كبیرا مھما كانت 

تخطیطا مالئما، مع توفیر ویستوجب تحضیرا استخباراتیا مسبقا كافیا،  الدبابات

اإلمكانیات والوسائل المناسبة المادیة والبشریة وھذا مالم یكن بحوزة 

الرسالة إلى من یھمھ  إبالغالمجاھدین، حیث المھم في مثل ھذه المواقف ھو 

فقد شعر القادة العسكریون والمسؤولون المدنیون  ؛وھذا ما تم تحقیقھ ،األمر

وفلول المعمرین بقوة إیمان المجاھدین وعزیمتھم وشجاعتھم وقوة تحدیھم 

 . بمھاجمة ثكنة دبابات بوسائل متواضعة جدا

وعقب عملیات لیلة الفاتح من نوفمبر عین الحاج لخضر على رأس 

جغرافیا مساحة شاسعة تمتد غربا قطاع باتنة ومقره جبل الشلعلع والذي یغطي 

 .إلى مشارف برج بوعریریج والمسیلة

وكان على قائد ھذا القطاع والذي ھو الحاج لخضر ضرورة تنشیط 

 :قطاعھ، وفي ھذا اإلطار نفذ عددا من العملیات تمثلت في

  .ـ تخریب سكة القطار ما بین باتنة وبسكرة

ي العملیة التي بسریانة، وھ "بوزو"ـ مھاجمة مزرعة المستوطن 

 .شھدت سقوط أول شھید بالقطاع وھو عمر أقرور

، وھو من جبابرة 1955یونیو  14ـ تصفیة المستوطن فیاما عصر 

 .المستوطنین بالناحیة
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 :ر وأزمة القیادة بعد استشھاد مصطفى بن بولعیدضالحاج لخ - 3

أسابیع من استشھاد بن بولعید تقرر عقد اجتماع في ثالثة بعد نحو 

وقد حضر . ، للنظر في الوضع ومحاولة إیجاد خلیفة لقائد المنطقة"تاغدة"

مسؤوال، في غیاب معظم المناطق الشرقیة، بدءا بعاجل عجول  11االجتماع 

وبعد مناقشات ماراطونیة وخالفات حادة وصلوا . وعباس لغرور ولزھر شریط

 .ةإلى اتفاق یقضي بحل مؤقت یتمثل في تعیین قیادة جماعیة للمنطق

إیجاد حل لمشكلة القیادة  1956ورغم محاوالت عمیروش في سبتمبر 

التاریخیة، والذي ھو موضوع معقد ومازال إلى حد الساعة األولى في الوالیة 

لم  ھیسیل حبرا كثیرا في انتظار حسم ھذا الموضوع من قبل المؤرخین، إال أن

عاجل عجول للة التي كان یتلقاھا وخاصة حول ضینجح بسب المعلومات الم

ن أن الحاج لخضر یرجع الذین یذكرلوا ،حسب ما یذكر تابلیت وصالح بن فلیس

فشل عمیروش في مھمتھ آنفة الذكر، إلى وقوعھ تحت تأثیر عمر بن بولعید 

وعایسي اللذین قاما بتوجیھھ خطأ بشیطنة عاجل عجول باعتباره مصدر 

 .مشاكل الوالیة

أكتوبر، غضب الحاج  20أو  19وبعد محاولة تصفیة عجول مساء 

لخضر، ألنھ كان الشخص الوحید الذي یحظى بثقتھ، وبفضلھ قبل دعوة 

عمیروش لحضور االجتماع الذي تحول إلى نوع من اإلدانة التي ترتب 

ومن ثمة طلب من عمیروش أن یغادر الوالیة فورا، تجنبا لردود فعل . اإلعدام

إلى غایة جبال بوطالب  وتطوع لتأمین طریق عودتھ ومرافقیھ.. جنود عجول

 .بالمنطقة األولى من الوالیة
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 :قیادتھ للوالیة األولى -4

الحاج لخضر أنھ كان ال یطلب المسؤولیة ولكن تفرض  نعرف ع

للمثقفین، حیث كان أول كاتب لھ  إسنادھاففي الغالب األعم كان یفضل  ؛علیھ

ھو الشھید دمحم لعموري، كما كان حكیما في حلھ للمسائل المستعصیة وأیضا 

 .كتھ وطریقة تحكمھ في األمورنقدرتھ وح

 1958وقد تم تعیینھ قائدا للوالیة بأمر من دمحم لعموري في نوفمبر عام 

وقد عقد فیما بعد ". یا عمي الحاج ھذا أمر ال بد من تطبیقھ: "الذي قال لھ

اجتماعا مع سي الحواس وعمیروش وبوقرة لتقییم وضعیة الوالیة بمكان یسمى 

سرج الغول ما بین الوالیة الثانیة والثالثة، أما علي كافي فرفض حسب ما ورد 

في كتاب تابلیت وبن فلیس، وبعث نائبھ أمین خان لالستماع فقط، وبلّغ لمین 

كل مستجدات وقرارات االجتماع، وتم استدعاء خان القیادة عن طریق الرادیو ب

القادة األربعة، لكن بعد استشھاد سي الحواس وعمیروش تردد الحاج لخضر 

في البدایة، ثم اتخذ قرار الخروج إلى تونس، في إطار المساعي لتقییم وتعزیز 

 .الثورة، وعقد عدید االجتماعات تحت لواء قیادة الثورة

تمعون بالمغادرة بعد أخذ القرارات ویروى أنھ عندما ھّم المج 

المناسبة، عانق العقید عمیروش الحاج لخضر أمام الضباط والقادة وقال لھ 

، أي ولّي صالح، لن تقتلك فرنسا وستحضر "مرابط"أنت یا عمي الحاج "

 ..".االستقالل، أما نحن الثالثة فسننال الشھادة خالل ھذه الثورة

سي الحواس وعمیروش،  رة،ڤتشھاد بووبالفعل تحققت ھذه النبوءة باس 

وبقي الحاج لخضر . وعاش العقید الحاج لخضر إلى ما بعد االستقالل لسنوات

 .1959على رأس الوالیة إلى جوان 
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مصطفى بن بوالعید : كل من أنھ تعاقب على حكم الوالیة وللعلم

دیسمبر  - 1956مارس [، فترة خالف ]1956مارس  - 1954أكتوبر [

، دمحم لعموري ]1957دیسمبر  - 1956دیسمبر [، محمود الشریف ]1956

نوفمبر  - 1958أفریل [، أحمد نواورة ]1958أفریل  - 1957دیسمبر [

، مصطفى مراردة ]1959جوان  - 1958نوفمبر [عبیدي ، دمحم الطاھر ]1958

، ]1961فبرایر  - 1960ماي [، علي سوایعي ]1960ماي  - 1959جوان [

 .]1962یولیو  - 1961فبرایر [الطاھر زبیري 

 

 1962موقفھ من أحداث صائفة  -5

والء قائد الوالیة األولى محسوبا لجماعة كریم بلقاسم ثم الحكومة  كان

المؤقتة الحقا وذلك لعالقة الحاج الوطیدة بقیادة الوالیة الثالثة في عھد كل من 

ؤقتة وجماعة السعید دمحمي وعمیروش، وبعد احتدام الصراع بین الحكومة الم

 مجلس والیة جدید ما یريالمكتب السیاسي بتلمسان، شكل العقید الطاھر الزب

لبث أن انحاز إلى صف ھیئة األركان، غیر أن ھذا لم یمنع الحاج من الحفاظ 

على والئھ لكریم بلقاسم والحكومة المؤقتة، حتى آخر لحظة اجتماع مجلس 

 ).1962یونیو مایو ـ (الثورة بطرابلس في دورتھ األخیرة 

بلة الذي  ناباستفتاء تقریر المصیر عـاد إلى الجزائر واتصل ب وأثناء

انشغل عن استقبالھ في البدایة، لكن الحقا أعلن والءه لمجموعة المكتب 

وتكرس ذلك رسمیا بانتخابھ نائبا في المجلس التأسیسي  ،السیاسي بتلمسان

  .1962ستبمر  20ابتداء من 
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 :الحیاة العسكریة والسیاسیةانسحابھ من  -6

لخضر كان من الذین یعتقدون أن السلطة بعد االستقالل ستؤول  الحاج

إلى من صنعوا الثورة في الداخل، لكن بعد االستقالل حدثت أزمة صائفة 

لدى الحاج لخضر كما  دَ لَّ وَ مما تحرق األخضر والیابس،  أنوالتي كادت  1962

 ل،لدى الكثیرین من صانعي الثورة ومجاھدیھا اإلحساس بالمرارة وخیبة األم

التزم كثیر من رفاقھ الصمت ورضوا بما  أنحیث وجد نفسھ یغرد لوحده بعد 

 أسبابوكان ذلك أحد . قدم لھم من مسؤولیات، مما أسھم في تھمیش الجبھة

یة وتفضیلھ االنخراط في النشاط المجتمعي انسحابھ من الحیاة السیاسیة والعسكر

حینما لم نجد : "وبتعبیرهواألعمال الخیریة، كما یؤكد ذلك شخصیا، حیث یقول 

 ".من یقاوم معنا انسحبنا

 :یمكن إعادة انسحاب الحاج لخضر إلى واختصارا

 .الجبھة ورجاالتھا تھمیش -

ألمنیة تسریح المجاھدین وعدم دماجھم في المؤسسات العسكریة وا -

 .للدولة

 .الفردانیة والتسلط والفرعونیة -

 .إعطاء السلطة لمن ال یستحق -

 

 :تصوره لبناء النظام السیاسي ومشروع المجتمع -7

 :بناء النظام السیاسي -

بین األمور التي أثارت اھتمامي وأنا أبحث عن معلومات حول  من

كان شدید الوضوح فیما تعلق ببناء أنھ الحاج لخضر، رغم شحھا الواضح، 

النظام السیاسي الجزائري ومشروع المجتمع، حیث عبر عن ذلك في أكثر من 
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مناسبة، حیث یرى أن نظام الحكم یجب أن یقوم على المرتكزات والمبادئ 

 :ةالتالی

 .اإلیمان بأن الجزائر أمانة الشھداء وھي ملك لكل الجزائریین -

 .تھمیش لھا ال یخدم مصلحة البالد استمرار حكم الجبھة وأي -

ویقصد بذلك عدم التھاون في الضرب بید من  ،الدولة القویة العادلة -

  .ھیبتھا إضعافحدید مع كل من ال یحترم قوانینھا وقرارتھا، بمعنى 

القیادة الجماعیة القائمة على الحوار والتشاور بعیدا عن االستفراد  -

أو " الفرعونیة"ا یعبر عنھ باالبتعاد عن وھو م ،بالقرارات خاصة المصیریة

والتي یعني بھا الدكتاتوریة في الحكم وفي التسییر وفي " رحمة اإلنسان الواحد"

حمد بن بلة أالرئیس  قداموربما ھو یشیر ھنا إلى إ ،تولي المسؤولیات والوظائف

رئیس الدولة، رئیس الحكومة، وزیر الدفاع، : على الجمع بین سبع مسؤولیات

 .ومسؤول الحزب ،وزیر المالیة، وزیر الخارجیة، وزیر اإلعالم

المسؤولیات لمن قاموا بالثورة ومارسوا العمل الثوري ممن  سنادإ -

تتوفر فیھم الطھارة، النزاھة، اإلخالص، والشجاعة وتغلیب مصلحة الجزائر 

 .والثورة على ما سواھا

عمل، المبادرة الفردیة، تبني النھج االقتصادي القائم على تثمین قیمة ال -

 .المنافسة الحرة

تھیئة جیل من الشباب المتعلمین والمثقفین والمتشبعین بالقیم الوطنیة  -

وقیم الثورة لتحمل المسؤولیات والوظائف خلفا لجیل الثورة ألنھم األساس 

 .لمستقبل البالد
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 :المجتمع مشروع

بعد  يالذي تصور الحاج لخضر وضعھ للمجتمع الجزائر المشروع

 :االستقالل یأخذ بعین االعتبار األمور التالیة

 .أبنائھالحفاظ على نھج الثورة وحمایة الوطن وتوحید  -

 .احترام مبادئ وقیم الثورة األصیلة من دین ولغة وتاریخ وتراث -

 .دولةإدماج المجاھدین في المؤسسات العسكریة واألمنیة لل -

 .العدالة -

 .التضامن -

 .الكفاءة معیار تولي الوظائف والمسؤولیات -

 .احترام المبادرة الفردیة -

 .التنافسیة -

 .احترام العمل -

 .محاربة التواكل -

 .تشجیع التعلیم والعلم -

 .احترام المتعلمین والمثقفین -

 

 : تفرغھ للعمل الخیري -8

رفاقھ في الجھاد  أنولما رأى  ،رأى أنھ كمن یصرخ في الصحراء لما

ط االساحة بمرارة وانخرط بحماسة في النشمن قد التزموا الصمت، انسحب 

بتأسیس جمعیة إسالمیة بھدف  1980فقام سنة  ،المجتمعي والعمل الخیري

الذي ألحق آنذاك  اإلسالمیةفكان المعھد العالي للعلوم  ،تأسیس مركز إسالمي

ثم أعید إلحاقھ بجامعة باتنة الحقا، وقد بني  ،سنطینةاألمیر عبد القادر بق جامعةب
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المعھد والمسجد على أرض مطار عسكري أیام االحتالل الفرنسي تنطلق منھ 

ھذا المكان الذي جعلتھ فرنسا : "الطائرات للقصف حیث قال في ھذا الصدد

  ."ولكن بالعلم منھ،جحیما تقصف منھ الجزائریین، أنا سأقصفھا انطالقا 

لمكان الذي اختیر إلنشاء المركب اإلسالمي، كان على أیام ا ألنّ 
االحتالل الفرنسي مطارا عسكریا تنطلق منھ الطائرات الفرنسیة لقصف مناطق 

فارق ھذه  أنوظل ساھرا وراعیا لھذا المشروع الكبیر إلى . باتنة وما جاورھا
 .الحیاة

 

 :استنتاج

الحاج لخضر مجاھدا صادقا ومواطنا صالحا متدینا، إلى جانب  كان
كونھ مناضال وطنیا وفیا لوطنھ، وقد عرف عنھ تمیزه بالجرأة وعدم المجاملة 

سیادة الرئیس، الجزائر : "حیث قال للرئیس الشاذلي بن جدید أثناء زیارتھ لباتنة
وراءك، أما إذا  نالیست مثل الدول اإلفریقیة األخرى، إذا تخدم الجزائر فأ

 ".انحرفت عن ھذا الطریق فسأكون أول من یقاومك
من جھة أخرى قوي الشخصیة صعب المزاج صادق القول  وكان

 ،فلم یتوان في تطبیق عدة أحكام باإلعدام للحفاظ على االستقرار ،والفعل
صعدنا إلى الجبل : "وعاقب أحد جنوده لقتلھ طفال فرنسیا صغیرا حیث قال

 ."ن رفعوا ضدنا السالح ولم نصعد لقتل النساء واألطفال واألبریاءلمحاربة الذی
وكان یكره الظلم ونصیرا للمظلومین، یعزف عن تولي مناصب القیادة ویرى 

 .أن دور الشباب في خدمة الوطن ھو طلب العلم
كان لھ تصور جد متقدم فیما تعلق ببناء النظام السیاسي ومشروع  كما

نظرا  ،انزعاجھ منھ أبدىبدایة االستقالل والذي  المجتمع الذي تم فرضھ في
وأیضا كونھ نھج ال  ،لعدم أخذه بعین االعتبار خصوصیات الجزائر وثورتھا

بفشلھ، وھذا ما  بأنتیثمن قیمة العمل وال یحترم مبدأ المبادرة الفردیة، ومن ثمة 
 .حدث بالفعل

 
 للبحث مراجع: مالحظة
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