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 05العدد  االفتتاحية /مجلة منار الشباب 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10الصفحة  ديوان مؤسسات الشباب لوالية جيجل
 

 

 االفـتـتــاحــيـــــــة
 

لم جليل فهو مفتاح لفهم كثير من األحداث علم التاريخ ع

وهو علم ال بد منه لفهم . الحالية وخلفياتها التاريخية

المذاهب والطوائف واألديان والفرق وأسباب نشأتها 

والتاريخ فيه . وتأثيرها في أحداث الماضي والحاضر

سير العظماء من األبطال والقادة والعلماء ونحن بحاجة 

يمة التي تزخر بها بالدنا لتكون ماسة لهذه السير العظ

قدوة ألبنائنا وبناتنا ونحن نحتفل بالذكرى الخمسون 

والتاريخ لكل أمة هو أصلها الذي تستند إليه . لالستقالل

ومن ليس له . مستقبلفي إصالح الحاضر والتهيؤ لل

إن . به فليس له حاضر وال مستقبل مشرفتاريخ يعتبر 

رامة وعلى الشباب تاريخنا مليء بمواقف العزة والك

ل جهده إلعادة األمل إلى بالده، لكن ذالجزائري أن يب

شرط أن يفهم أحداث التاريخ وسننه فهما جيدا بأن تاريخ 

بالده مرتبط  بتاريخ أبنائه المخلصين كي يقود األمة إلى 

لك بإحسان التخطيط ذبر األمان والرشاد، ويتسنى لهم 

. بما وقع فيه من قبلنا واالستعداد له والتنّبه لخطر الوقوع

فعلى شبابنا أن يفهموا التاريخ وانعكاساته على الفكر 

والسلوك لكي يجعلوا من هذه الذكرى العظيمة بعظمة 

أنفسهم  ضأبنائها مسرحا لتفجير طاقاتهم ومواهبهم وفر

 .ا البلد العزيز عليناذلخدمة ه

 رئيس مصلحة التنشيط والحياة الجمعوية

 
 
 
 
 

 

 :اإلشراف
 مدير الديوان

 عزالدين معروف /السيد
 

 :اإلستشارة اإلدارية
 اإلدارة والوسائل رئيس مصلحة

 رشيد بوخنوفة /السيد 
 

 :رئيس التحرير

رئيس مصلحة التنشيط  /السيد 

 اإلتصال والحياة الجمعوية
 

 :طاقم التحرير

 عبد الوهاب زناقي /السيد 

 زلوف يونس /السيد 
 

 

 :التصميم واألنفوغرافيا

 زلوف يونس /السيد 
 

 :الحجز

 زلوف يونس /السيد 

 سويعد نوال /ةلسيدا
 

 :ورالص

 زلوف يونس  /السيد 

 تاموم صالح /السيد 
 

 :اإلنتاج

 ديوان مؤسسات الشباب جيجل
 

                                                                                                                           

                                        

                             

                              

                                           

 034.47.43.75 - الفاكس: O34.47.63.86  طريق الصومام جيجل  - الهاتف: 58ب /يوان مؤسسات الشباب:  ص.بد
 odejjijel@yahoo.fr –      البريد اإللكتروني:  www.odejjijel.orgموقع الويب: 

                                                                                                                                                                   05 



 

 

 05العدد  االفتتاحية /مجلة منار الشباب 

 والرياضةج قطاع الشباب برنام
 

 

 02الصفحة  ية جيجلديوان مؤسسات الشباب لوال
 

  التظاهرة المكان التاريخ والساعة المالحظات

     

 جيجل جوان 31إلى  31من  واليات 50
 رياضةلاأللعاب الوطنية ل

 الجيدو وكرة السلة
 (المرحلة الجهوية)

01 

 02 بمدينة جيجلVTT سباق دراجات  جيجل 2532جوان  38 رياضي 385

 والية 13

 عداء 555
 جوان 30إلى  33من 

عب رويبح حسين مل
 بجيجل

البطولة الوطنية أللعاب القوى 
 (ذكور وإناث)أصاغر وأواسط 

03 

 04 دورة جهوية في الكرة الحديدية الميلية 2532جوان  30و  38 ثالثية 328

 2532جوان  22 رابطة الرياضة الجامعية
 المنار الكبير جيجل
 ملعب رويبح حسين

البطولة األولى لأللعاب الثالثية 
 لباتللطا

05 

 06 نصف مارطون الكورنيش العوانة 2532جوان  15 رابطة ألعاب القوى

-- 
 2532جويلية  53

 31.55على الساعة 
 07 (حركات جماعية)جزائريات  ملعب العقيد عميروش

 رابطة الرياضة والعمل
 2532جويلية  53

 35.55على الساعة 
 ملعب العقيد عميروش

 نهائي كأس الوالية
 (كرة القدم)عات ما بين القطا

08 

 09 الدورة الوطنية لكرة اليد الشاطئية جيجل جويلية 33إلى  35من  رابطة كرة اليد

 مخيم الشباب بالعوانة جويلية 32إلى  31من  رابطة نشاطات الغوص
المسابقة الوطنية ألحسن صورة 

 تحت الماء
10 

 األمن الوطني
 عيد الشرطة

 -- جويلية 33إلى  52من 
وطنية لمدارس األمن الدورة ال

 (كرة القدم)
11 

 رابطة الرياضة للجميع
 جوان 25من 

 2532أوت  25إلى 
-- 

 دورة في كرة القدم
 لما بين األحياء

12 

 مهرجان 35
 جوان 53من 

 2532جويلية  38إلى 
-- 

المشاركة في التصفيات الوالئية 
 التظاهرات الوطنية للشبابالخاصة ب

13 

 الرابطات الوالئية
 جوان 55من 

 2532جوان  32إلى 

 قسنطينة
 ميلة

 سطيف
 بجاية

 برج بوعريريج

مشاركة منتخبات الوالية في 
المرحلة الجهوية لأللعاب الوطنية 

 :للرياضيات
كرة  -السباحة  -ألعاب القوى 

كرة الطائرة لصغار الصم  -القدم 
 -ذوي االحتياجات الخاصة  -

- كرة اليد  -تنس الطاولة 
LAWN TENNIS 

14 

 دار الشباب جيجل جويلية 38إلى  35من  والية 13
المخيم الوطني الثاني لألنشطة 

 العلمية للشباب
15 

 16 تنظيم عملية أكبر لعبة للشطرنج ساحة كتامة جيجل 2532جويلية  الجزائر -جيجل 

 17 المشاركة في األولمبياد الوطنية -- جويلية 35إلى  53من  جيجل



 

 05العدد  تاريخ جيجل /مجلة منار الشباب 
 

 
 
 
 
 

دخلت منطقة جيجل التاريخ من أبوابه العريضة نتيجة احتكاكها بالحضارة، فحسب قول العالمة الكبير 
 ".أن منطقة جيجل تسكنها قبيلة تسمى كتامة"ابن خلدون في كتابه الخاص بتاريخ البربر 

 
 
 
 
 
 
 
 

أغلب المصادر التاريخية إلى أن مدينة جيجل ذات نشأة فينيقية وتعتبر من بين المواقع التي أسسها الفينيقيون في الحوض  تشير
ثار العهد الفينيقي مجموعة كبيرة من القبور محفورة في الصخر، وال يزال ومن آ. القرن العاشر قبل الميالد الغربي للمتوسط في

أما أقدم تاريخ للقبور فيرجع إلى القرن السابع قبل الميالد ألحد األنماط . يحتفظ بأكبر مجموعة موقع الرابطة غرب مدينة جيجل
 .يدعى القبر الممثل للهيكل اإلنساني وهو على شكل مومياء عثر عليه بجبل سيدي أحمد بن أمقران

 

 :االحتالل الروماني

في الفترة الرومانية أعيد بناء مدينة جيجل وفق التخطيط 
نها كانوا من اماني، وقد أشارت مصادر تاريخية أن سكالرو

ضمت إلى . الفرقة السابعة أو قدماء المحاربين الرومان
التحقت بموريتانيا السطايفية، وكانت وموريتانيا القيصرية 

 .ضمن المناطق التي شملتها ثورة الزعيم طاكفاريناس
لنقل أما عن مدينة جيجل الرومانية فقد استعملت كميناء تجاري 

محاصيل القمح، ومن آثار الفترة الرومانية بالمنطقة فسيفساء 
جميلة بألوان مختلفة بقرية الطوالبية ومجموعة طرق تؤدي من 

الذي ما زال موجودا بمدينة  IGILGILIوإلى جيجل، منها باب 
 .جميلة األثرية بسطيف

 :احتالل الوندال

جيجل قد  ميالدي فإن مدينةبمجيء الوندال في القرن الخامس 
. أصابها من الخراب ما أصاب اإلمبراطورية الرومانية

دائرة اجيلجيلي مستعمرة للوندال الذين قضوا على  تصبحأو
 .االزدهار الذي عرفته المدينة خالل العهد الروماني

 :االحتالل البزنطي

 -اسطنبول حاليا–انطلقت الجيوش البيزنطية من القسطنطينية 
قرطاج في قبضتهم ثم تبعتها  ونزلت بسواحل تونس فسقطت
 .مرفأ بيزنطي تصبحالتي أجل المدن بما فيها مدينة جيجل 

 :الفتح اإلسالمي

م على يد موسى بن نصير، وحسب 125فتحت مدينة جيجل سنة 

فإن قبائل المنطقة دخلت "ما ذكره بن خلدون بشأن المنطقة 

 .مرة 32اإلسالم واعتنقته دينا لها بعدما ارتدت عنه 
 :والدولة الفاطمية كتامة

لعبت قبيلة كتامة دورا هاما في تأسيس الدولة الفاطمية، إذ من 
جنوب جيجل انطلقت الدعوة يحميها وينشرها رجال كتامة 
الذين اتجهوا شرقا فأسقطوا دولة اآلغالبة بالقيروان لينتهي بهم 

 المقام في مصر حيث أسسوا القاهرة واتخذوها عاصمة لهم 

األزهر الشريف، ولهم حارة قائمة إلى يومنا هذا فبنو . لخالفتهم
 .كما جاء في تحفة األحباب للسخاوي

 :الحملة النورمندية

قام الملك روجي الصقلي باحتالل المدينة  3331في سنة 

وهدمها عن آخرها وحتى القصر الذي شيده يحي بن عبد العزيز 
م وحسب 3330آخر ملوك بن حماد لم ينج من الخراب، وفي 

الناس إلى أكل  ريسي عرفت مدينة جيجل مجاعة اضطراإلد
لحم البشر، فاغتنم ملك الموحدين عبد المؤمن هذه الفرصة 
للقضاء على قوة الحماديين وألقى القبض على يحي بن عبد 

 .العزيز واسترجع مدينة جيجل التي ضمها إلى ممتلكاته
 :احتالل الجنويون

يجل واتخذوا منها م احتل الجنويون مدينة ج3205ابتداء من 

مرفأ تجاريا على الساحل اإلفريقي حامية لهم، وقيل أن مدينة 
جيجل أصبحت أكبر سوق لبيع العبيد في عهدهم، وارتبطت 
المدن اإليطالية بالنشاط التجاري مع مدينة جيجل، وقد دام وجود 

  .الجنويون بالمدينة ثالثة قرون
 :اإلخوة بربروس عروج وخير الدين

اشتدت الحمالت  30لقرن في ا

االسبانية على سواحل المغرب 
االسالمي، فاحتلت بجاية عام 

م وبات الخطر يهدد 3831

مدينة جيجل الذين أسرعوا 
أهاليها إلى إرسال وفد عنهم 

ون الذين يإلى األتراك العثمان
كانوا وقتها في أوج قواتهم 
إضافة إلى أنهم مسلمون، 

لبين النجدة وإنقاذ المدينة، اط
األتراك هذا الطلب وقدم فلبى 

 األخوان عروج وخير الدين
 
 

 
 

 03الصفحة  ديوان مؤسسات الشباب لوالية جيجل



 

 05العدد  تاريخ جيجل /مجلة منار الشباب 
 

على رأس أسطول بحري فأفتكا المدينة من الجنويين وتم إنقاذها 
من احتالل اسباني كان وشيكا، وقد استقبل األخوان من طرف 

األمر مدينة  هالي استقبال األبطال، واتخذ خير الدين في بدايةاأل
جيجل بعد موت أخيه عاصمة له، واعتبرت المدينة أول عاصمة 

 .للجزائر في العصر الحديث
 :حملة الدوق دي بوفور

م كان البحر األبيض المتوسط مسرحا لحروب 3003في 

ضد بتنظيم حملة  38طاحنة، أمر حينها الملك الفرنسي لويس 

المدن الساحلية الجزائرية واقترح احتالل ميناء مدينة جيجل 
ولهذا جند جيشا . باعتباره آمن للبواخر وال يستلزم تجهيزه

بول "باخرة يقوده  01رجال وأسطوال مشكال من  5555قوامه 

جويلية وصلت الحملة إلى ميناء  21وفي ليلة " دوكازن

جويلية  23باح وفي ص. المدينة، فاستقبلت بطلقات المدفعية

نزلت فرق فرنسية بالقرب من جامع سيدي عمار، وسارعت 
قبائل المنطقة إلى تنظيم المقاومة وسقطت المدينة بعد معارك 

ات اإلسالمية سدامية مع الفرنسيين الذين دنسوا بعض المقد
، وأعلن "سيدي أحمد بن أمقران حاليا"الموجودة بجبل القرن 

لمحتلين فتنظمت القبائل الشيخ سيدي حمود الجهاد ضد ا
، فالحقوا ليهم قوات تركية جاءت من الجزائروانضمت إ

سحب  38الخسائر بالجيش الفرنسي، قرر خاللها الملك لويس

الثقة من الدوق دي بوفور وإعطاء قيادة العمليات على الكونت 
جسيمة، ر الذي ألحقت به هو اآلخر المقاومة خسائ" دوقادين"

ب من ة الفرنسية وقرروا االنسحافاجتمع ضباط اإلرسالي
 .3003أكتوبر  13المدينة يوم 

 :االحتالل الفرنسي

اقتحم الجيش الفرنسي مدينة جيجل واحتلها بعد  3512في ماي 

محاوالت عديدة، ولم يستطع بسط نفوذه على كامل تراب 
 .المنطقة بسبب المقاومة العنيفة التي وجدها عند األهالي

 :0780ثورة 

هاجمت قبيلة أوالد عيدون المركز  3513يفري في الفاتح ف

الفرنسي الواقع بالميلية ودمرته عن آخره، ومن أجل القضاء 
على رأس " بورجي"أرسلت فرنسا الجنرال  ،على هذه الثورة

قوات ضخمة تلقى خاللها خسائر فادحة في األرواح والعتاد ولم 
 ييتمكن من السيطرة على الثورة إال بعد وصول النجدة الت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهالي قتل النساء  ت بحقومن الجرائم التي ارتكب. أرسلت له
مواطن إلى جزيرة  355واألطفال والشيوخ ونفي ما يقارب 

صبحت فيما بعد تعرف بالمحيط الهادي التي أ" الثعانين"
وتبقى هذه الثورة ملحمة شعبية تقتدي بها  ."كاليدونيا"بجزيرة 

 .3283لفاتح من نوفمبر الثورات، وقد تجلت في ا
 :مقاومة عزيوز

استشهد قائد الثورة محمد المقراني، ولم تتأثر  3513ماي  8في 

المقاومة بمنطقة جيجل وبقيت متأججة ومن أجل تنظيمها 
" عزيوز" وتفعيلها أكثر أرسل الشيخ الحداد إلى جيجل ابنه

 أربعة أيام، بمحاصرة المدينة المنطقةالذي قام على رأس قبائل 
اضطر حينها الجيش الفرنسي إلى طلب النجدة من حاكم 
سكيكدة الذي أرسل قوة عسكرية لفك الحصار عن المدينة، وفي 

انطلقت مجموعة من المقاومين من جبل  3513جوان  33

 ".قالبو"مزغيطان وهاجمت حصن 
 :حركة موالي الشقفة وابن فيالة

" بني يدر"م عين موالي الشقفة قائدا على عائلته 3583في سنة 

م أرغمه الفرنسيون االستقرار بمدينة جيجل، وفي 3581وفي 

واشترك مع  م انضم إلى الثورة كأحد الرحمانيين،3513جوان 

، وقد التف "ببني خطاب"وعسكر بعد ذلك " الزواغة"الثوار 
محمد "، وتقدم "الشيخ ابراهيم بن عمر بن رفاس"حوله كل من 

" بن الحاج محمد الصديق الحاج العربي"والمقدم " بن فيالة
هاجموا فرقة حراسة وبالعمل مع الثوار في منطقة جيجل، 

م، ثم انتقل مع عدد من الثوار إلى 3513جويلية  30فرنسية يوم 

" لعجانقية"جويلية هاجم قرية  25في و". واد زهور"منطقة 

حيث اتخذها منطلقا " بني هارون"، وانتقل إلى "برج الميلية"و
الستعمار، وفي بداية شهر أوت، خاض موالي لهجوماته على ا

، وبسبب سوء "دوالكروا"الشقفة وابن فيالة معارك كثيرة ضد 
التنظيم وانعدام الوسائل الكافية للدفاع والهجوم ضد األعداء، 

 .م3513أوت  تفرق عنهم الثوار وسلما أنفسهما في

 :م0491ماي  7

يف شارك سكان جيجل على غرار إخوانهم في خراطة وسط
وكان رد . الخ...بتنظيم مظاهرات في جيجل وجيملة و.. وقالمة

اعتقل وضحايا في صفوف المواطنين فيه فعل العدو عنيفا، سقط 
تالفه إلعديد من المنازل في القرى والمداشر وا، وحرق آخرون

 ...لمحاصيل زراعية وقتله لحيوانات المواطنين
 :م0419أول نوفمبر 

م مختارين ميتة 3283فاتح نوفمبر موعد ال معكان سكان جيجل 

ة من المناضلين لتقوم لالشرف على حياة العبودية، مشكلين قاف
بهجوم مواز لما وقع عبر مختلف أنحاء الوطن، وبالمكان 

جنوب بلدية الميلية حيث يقع منجم " بولحمام"المسمى 
للمستعمر، قام المجاهدون بالمهمة التاريخية التي تحملوها 

تعرفه المنطقة  موهكذا سجل أكبر حدث عظيم ل ونفذوا الخطة،

م وهو تاريخ قيام ثورة أوالد عيدون ويتكرر التاريخ 3513منذ 

 .ويعبر بكل صدق على مدى بطولة وشجاعة سكان المنطقة
إن الرصاصة األولى التي أطلقها المجاهدون كانت بمثابة إشعال 

وصفها  الفتيل واألذان ببدء ثورة يعجز اللسان ويجف القلم عن
 ...لكونها تعتبر معجزة القرن
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قدمت الجزائر إبان الثورة التحريرية تضحيات كبيرة من أجل استقاللها وحفظ كرامتها واستعادة عزتها، فكان لها أن 
، فأصبح يضرب بها المثل الستعادة السيادة الوطنية ات كبدتها الذين فاق عددهم المليون والنصف مليون شهيدفلذ قدمت

من أبطال كل ما لديها بضحت ف ،وعاشت والية جيجل هذه الثورة على غرار باقي واليات ومداشر هذا الوطن في الكفاح،
أن نقف في هذه الصفحات على بعض شهداء والية جيجل خلدت بطوالتهم ونقشت أسماءهم في سجل  يوم الدين، ولنا 

 ..الذين سقطوا أبطاال في سبيل تحرير الجزائر منهم 

 الشهيد حمي الدين مقراني

 

مقراني محي الدين بن محمود وبن يحي الشريفة بتاريخ / ولد السيد
تابع دروسه في مدرسة . نشأ وتربى في عائلة فقيرة .جيجل 38/55/3211

سقط رأسه ثم إنتقل إلى مدرسة التكوين المهني حتى تحصل على بتدائية بما
 .شهادة التكوين المهني

ولما  .انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني كمسبل 3280وفي سنة 

اكتشفته شرطة العدو وهرب إلى فرنسا حيث واصل نضاله في صفوف جبهة 
ي الخدمة التحرير الوطني إلى أن ألقت عليه القبض شرطة العدو وجندته ف
في شهيدا العسكرية فهرب والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني إلى أن سقط 

 .بسيدي سالم بعنابة 3285ميدان القتال سنة 
 

 الشهيد رشيد بونار 
 

ببجاية، نشأ  3212أكتوبر  31 بونار رشيد بن بشير ولفي حورية بتاريخ/ ولد الشهيد
 "الفندق"االبتدائية المسماة آنذاك  في قرية أوالد بونار بجيجل، التحق بالمدرسة

وبسبب  (مقيدش محمود حاليا)ثم بمدرسة جون جوارس  (دراع محمد الصادق)
، وقد تزامنت هذه 3232الحرب العالمية الثانية تم توقيفه عن الدراسة نهائيا في 

 3283سنة  وفي ،انتقل رشيد إلى الجزائر العاصمة .األحداث مع وفاة والدته

وكان حلمه الوحيد هو  ،من الثكنة العسكرية فرّ أين يد اإلجباري للتجناستدعي 
أراد حيث أصدرت السلطات  االلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني وكان له ما

ليصبح األكثر مطاردة ومتابعة من  3288االستعمارية حكما باإلعدام في حقه سنة 
يرة مثالية، امتاز الشهيد بأخالق حسنة وس .طرف الجيش والشرطة بالعاصمة

وبسالة حربية استحق بفضلها رتبة رقيب أول في جيش التحرير الوطني بعد 
حكم اإلعدام  ذوبعد مطاردة العدو له بهدف تنفي. 3288التحاقه بصفوف الثورة سنة 

صار من أعمدة الثورة وفيه عاد إلى جيجل، ثم التحق بإخوانه المجاهدين في الجبال 
وعند عودته إلى  ،شارك في مؤتمر الصومام 3288أوت  25الجزائرية، وفي 

جيجل رفقة إخوانه في الكفاح نصب لهم العدو كمينا أصيب خالله الشهيد برصاصة 
عدة معارك دامية اظهر فيها بسالة وشجاعة عالية إلى أن  الشهيدخاض  .في رجله

 .بوالية جيجل على الحدود مع بجايةبمشتى بوغدرة  3282جانفي  35في  استشهد
 

  شهيد خلف اهلل حسيـنال
 

ينتمي بجيجل، و 3228حمو وعالق فاطمة سنة  ولد الشهيد خلف هللا حسين بن

نضم إلى حزب الشعب الجزائري وراح يناضل في اإلى عائلة فقيرة، الشهيد 
أطلق ثم  ،3288سنة االستعمار الفرنسي من طرف تم توقيفه صفوفه إلى أن 

أين واصل جيش التحرير الوطني لتحق مباشرة بصفوف فا 3205سراحه سنة 

 .3203سنة  في ميدان الشرف ستشهداإلى أن كفاحه ونضاله 
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 الشهيدة مليكة خرشي 
 

وهي  ،ة متواضعة كانت تعيش بالمغرب األقصىمن أسرة جزائري 3212سبتمبر  30ولدت الشهيدة مليكة خرشي بتاريخ 

بتدائية ، هناك دخلت المدرسة االنتقلت وأسرتها إلى مدينة سطيف قبل اندالع الثورةاثم  بين ثالثة إخوة،البنت الوحيدة 
 سرعةو ئهاكاذ ، فكانت من المميزات ومن األوائل بفضلكل مراحل التعليم إلى أن دخلت ثانوية البنات بسطيف انتقلت عبرو

زعمت حركة اإلضراب ت .اك صورة مشرفة للبنت الجزائرية بين بنات المعمرين بالثانويةآنذ فاعتبرت ،في اإلجابةبديهيتها 

مع أخوات لها  تعهدما دفعها للستعمار هذه الحركة للمضايقات من طرف اال وتعرضت بعد 3280ماي  32بالثانوية في سنة 

فتيات والتحقن بصفوف جيش التحرير في  1يل مجموعة من فتيات الثانوية بلغ عددهن وفعال تم تشك ،المجاهدينبلتحاق باال

 .من قضى نحبهن ومنهن من ينتظرنفمنهن  3281جانفي  23

 
 

 الشهيد قرميط مسعود
 

بجيجل ابن  3211جانفي  58ولد الشهيد قريمط مسعود بتاريخ 

د في تعتم الحسين وابن بوريدان وريدة، نشأ في وسط عائلة فقيرة

انتقلت أسرة الشهيد إلى  3232وفي سنة . معيشتها على العمل اليومي

الجزائر العاصمة، التحق وتلقى تعلميه بالمدرسة االبتدائية ثم الثانوية 

انضم إلى صفوف جبهة التحرير  3288بالجزائر العاصمة، وفي سنة 

الوطني، وكان يعمل حينها ضمن الفرقة المحلية المتخصصة في صنع 

أكتشف أمره من طرف العدو وهو  3280ابل اليدوية، وفي سنة القن

األمر الذي جعله يلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالوالية 

أرسل الشهيد  3281الرابعة منطقة الجزائر العاصمة، وفي سنة 

كان الشهيد ضمن  3285قريمط مسعود إلى الوالية الثانية، وفي سنة 

كلّف بمهمة قطع األسالك الكهربائية الفرقة المتوجهة نحو تونس أين 
ومراقبة القنابل المزروعة على الحدود التونسية وهي المهمة التي 

 .سقط خاللها قريمط مسعود شهيدا
 
 

 الشهيد خاليف خري الدين 
 

 ،3212في الثامن سبتمبر ولد الشهيد خالفي خير الدين 

ان قد كو .لقرآنل معلًّماوالده كان  ،من عائلة متواضعةوهو 
 لفائدةة يعمل بكل سريّ  امناضال نشيطا حيويخير الدين 

من طرف ستدعي ا إلى أن أعضاء جبهة التحرير الوطني
، وهو األمر الذي لخدمة اإلجباريةالمستعمر ألداء واجب ا
بصفوف جيش لتحاق الوفّضل ا رفض خير الدين تلبيته

عدة  الشهيد وقد تقلد .3288التحرير الوطني في سنة 

كاتبا لزيغود يوسف ثم بعد وفاة زيغود  منها مسؤوليات
 ،يوسف مرض لمدة عام نقل على إثرها إلى المستشفى

الرابع أين قّدم نشاطات قسم على  ن مسؤوالبعد شفائه عيّ و
لناحية رقّي من خاللها إلى مسؤول عسكري لكثيرة 
 .األولى
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  (الربكة)الشهيد دخلي املختار 
 

بقرية الشقفة من أسرة  52/32/3222بتاريخ  -البركة–ولد الشهيد دخلي مختار 

توفي أبوه وهو لم يتجاوز سن العام  ،يالفالحمتوسطة الحال تعيش من العمل 
وفي سنة  -بد هللادشرة أوالد ع–والنصف، حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه 

وفي مارس مهنة الحالقة،  أين بنه محمد العربي،مع ا هاجر إلى مدينة عنابة 3231

لم ينقطع عن العمل النضالي الوطني  حيث نخرط في حزب الشعبا 3238سنة 

كلف حيث إلى الشقفة مسقط رأسه حينها أرسل و ،ع ثورة التحريرندالحتى ا
ضعيته كحالق في سوق الشقفة تمويها من بالتنظيم السري للثورة مستترا تحت و

رقى إلى و دخل ميدان تنفيذ العملية المسلحة 3208جوان  8وابتداء من  .العدو

 .شرع في تنظيم الجيش وجمع األسلحة، فأسس فرقة للمسبلينأين رئيس فوج 
ت ستعمار وحققدوخت االقاد البركة عددا كبيرا من المعارك الكبرى 

  3288كمين مشتى لعور في أكتوبر تحريرية، منها نجاحات باهرة للثورة ال

ت له بترعلى قرية الطاهير إلى أن   هجوماثم قاد كمين ببركاس ، وبعدها إلى مسؤول فرقة وبدأت شهرته تنتشر يرق
إلى جانب  إلى مسؤول كتيبة يرق 3280في جوان ، وماي 2بتاريخ في انفجار قنبلة أصيب بجروح في جسمه أصبعين و

 -، هديت منها سالحا 33اشتباكا في سوق علي وفريوة، حيث غنم و 3280جوان  31كمين سوق الشقفة بتاريخ تنظيمه ل

منها  واصل خوض المعارك وخاصةحيث البركة إلى مسؤول ناحية رقي  25وفي سن . إلى الشهيد زيغود يوسف -كرابين

 معارك بوديان وتدليست،ية، فضال على توليه قيادة د الجنرال سوفانياك الذي لقن درسا في الحياة الثورض تلك التي قاد
وفي كمين نصب للعدو ثم تحول إلى معركة بالمكان  3281سبتمبر  32وفي . وعقبة سعد هللا وتسقيق وكمين دكار وغيرها

ملم سقط 358يفة من عيار ذبق البركةهيب وقصف العدو المنطقة قصفا مكثفا، أصيب فيه ردار صدام  ،المسمى تاسنجيوة

  .عد شهر على رحيلهبتوفيت أمه ثم زوجته  ،ستشهادهوبعد عشرين يوما عن ا خاللها البطل شهيدا،
 .تفرض عليه يهفو قلبه بلقاء القتلة أعداء شعبه ووطنه كان الشهيد بطال مغوارا يفرض المعارك على العدو وال

 

 بومليحة عالوة: الشهيد 
بدوار  58/53/3218يمونة بتاريخ ولد الشهيد بومليحة عالوة ابن أحمد وقرنوتي 

مرابط موسى جيجل، وهو كبير إخوته األربعة، نشأ في وسط عائلة فقيرة وتلقى 

( 25)دراسته القرآنية في صغره، ولم يحالفه الحظ لدخول المدرسة، ولما بلغ السن 

اتصل بصديقاه عيسى حريش وبوعالم السنقاط وهما أعضاء  3288سنة أي سنة 

 32لوطني، حيث كلف من طرفهما القيام بالعمليات الفدائية، وفي يوم بجبهة التحرير ا

كلف من طرف عيسى حريش للقيام بعملية فدائية حيث قام في حدود  3280جوان 

الكائن بنهج ( دوريو)من نفس التاريخ برمي قنبلة داخل فندق ومطعم  32.15الساعة 

. وجرح عدد كبير من اآلخرين داخلي المختار حاليا، قتل على إثرها ضابط برتبة نقيب
 وبعد تنفيذه لهذه العملية عاد إلى منزله، وأثناء رميه للقنبلة شاهدته امرأة تعرفه وفي 

م، وبعد تلقي الشرطة الخبر ذهبت إلى منزله 355الحين أخبرت مركز الشرطة الذي كان يبعد عن مكان العملية بحوالي 

يوما في السجن حكم عليه باإلعدام وحّول  35ية محاكمته، وبعد قضائه لمدة وألقت عليه القبض ووضعته في السجن إلى غا

 .3280إلى سجن الكدية بقسنطينة أين نفد فيه حكم اإلعدام بالمقصلة وهو الحكم األول في ناحية قسنطينة سنة 

 
 

  ''زيغة حممد ''الشهيد 
بقاوس كان الشهيد من  3220-52-38ولد الشهيد زيغة محمد بتاريخ 

ناضلين األوائل في جبهة التحرير الوطني ثم التحق بصفوف جيش التحرير الم

وبقي يكافح مع إخوانه المجاهدين إلى أن سقط شهيدا في  3288الوطني سنة 

 .3280ميدان الشرف سنة  
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 عمرية حممد الشهيد 
 

في أحضان أسرة جيجل ب 3218جانفي  21عميرة محمد يوم ولد الشهيد 

فقيرة، ولم يتمكن من الدراسة، ولما بلغ سن الرابعة عشر من عمره بدأ العمل 
انخرط في الخلية للمنظمة المدنية داخل  3280بمعمل الفلين، وفي سنة 

ة، لكنه لم يمكث طويال المدينة، وكثيرا ما كان يكلف بجمع األلبسة واألدوي
حتى كشف العدو نشاطه، فالتحق بصفوف جيش التحرير وبقي يؤدي كفاحه 

 .بشجاعة وإخالص إلى أن سقط في ميدان الشرف
 
 
 

 لهوشات الشريف الشهيد ب
 

عيادة بن عمار ا ،بقاوس 3211جوان  51لهوشات الشريف بتاريخ ولد الشهيد ب

تحق بجامع لقرآنية لمدينة جيجل ثم الدخل المدرسة ا ،حمامة من عائلة فقيرة
ة عاد  إلى أرض ريوفور اندالع الثورة التحري ،3282الزيتونة بتونس سنة 

بصفته جندي ثم رقي إلى رتبة  3281التحق بصفوف الثورة سنة والوطن 

إلى أن  األولى،لمنطقة الثانية ل لناحيةالثالث لبالقسم  3282مسؤول كتيبة سنة 

 .3205المعارك ببلدية الجمعة بني حبيبي سنة سقط شهيدا في إحدى 
 
 

 الشهيد بوريدح الصديق
 

بمدينة جيجل من  3212نوفمبر  21ولد الشهيد بوريدح الصديق بتاريخ 

جان )مقيدش محمود ، التحق بمدرسة أبوين فقيرين هما أحمد والشيخ فاطمة
 .الفرنسيةبتدائية باللغة في صف الشهادة اال تعليمهزاول أين  (سابقا جوريس

سنة  ذنتصار للحريات الديمقراطية منلشهيد كان مناضالً في حركة االا

بالقسم الثالث  53/58/3280 بتاريخلتحق بصفوف الثورة ، إلى أن ا3282

ا للوالية الثانية نظرً  برز القادة العسكريينا من أوأصبح واحدً  ،لناحية األولىل
العدو  معة معارك عدّ ق قيادة وتولى الشهيد بوريدح الصدي. برته العسكريةخل

ات حاجكللتها النمنها معركة واد زقار وتسقيف وعمليات عسكرية أخرى 
 ، من بينهمشهد لخبرته وبطولته في المعاركالذي العدو نفسه المتتالية بشهادة 

معركة مع العدو بجبل بوحنش في وأثناء  .نسي ديسقالبكولونيل الفرال

بوريدح الصديق في  استشهد 3205نفي جا 3المكان المسمى العنصر يوم 

 .ميدان الشرف
 

 الشهيدة كعولة تونس
 

م بمدينة جيجل، زاولت 3215-55-20لقد ولدت المغفور لها الشهيدة كعولة تونس ابنة الشريف وحمليل الشريفة بتاريخ 

أين واصلت  -اة سابقاالحي -سابقا ثم انتقلت إلى مدرسة بومعزة محمد -ماري كوري -دراستها بمدرسة خلف هللا عمار
دراستها حتى السنة السادسة ابتدائي ثم انقطعت عن الدراسة بعد إن أصبحت المدرسة تحت تصرف السلطة العسكرية 

بنات وهي أكبرهم وكانت منذ صغرها  0ذكور و 1إخوة  31وتنتمي كعولة تونس إلي أسرة متواضعة تتألف من . الفرنسية

وتهزها من األعماق قصص األبطال الذين خاضوا المعارك الباسلة دفاعا عن الوطن تضرب للحياة عن الشعوب المستقلة 
 .ونضاال في سبيل الحق والكرامة وتحرير اإلنسان المغلوب
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مقابر الشهدا 
  املعا  الت كارية

  مراك  القيادة
    مراك  ا تصا
   برا  املراق ة 

  ال ك ات
     املستش يات

  مراك  التع ي
  ا تشدات
  الس و  واملعتقالت
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 اسم البلدية
عدد مقابر 

 الشهداء
عدد المعالم 

 تذكاريةال
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قع البليدة في الشمال الشرقي على مسافة ستة كيلو متر من ت

مقر بلدية العوانة بوالية جيجل وهي ضاحية تابعة لمشتى 
نسبة إلى المعمر ''  أندرو''كانت إبان الثورة تسمى '' تيمزار''

الذي كان يستغل سهلها في زراعة الكروم و إنتاج النبيذ  في 
ونظرا ألهمية . نمعصرة ما تزال آثارها باقية حتى اآل

المكان، فقد قام المستعمر بإنشاء مركز حيث عسكرت به 
التي (  32أس.أم.جي)لقوات األمن المتنقلة  32المجموعة 

كانت تقوم بمهام حراسة المنطقة وحراسة وحفظ محطة ضخ 
عدة '' بوقطط''وقد شهد منعرج '' بوادي كيسير '' الميـاه 

ذا عن معركة البليدة اشتباكات ومعارك ونقتصر في حديثنا ه
 .3281ماي  51األولى التي جرت وقائعها يوم 

 

 :االستعداد للمعركة 
كانت عناصر جيش التحرير التي شاركت في هذه المعركة 

''  أحمد لعبني''عبارة عن فصيلتين من الناحية األولى بقيادة 
حيث بدأ '' أمغاز''متمركزتين بمركز '' البشير لكحـل''و

، غادرت الفصيلتان 3281ماي  52وفي . التخطيط للعملية
حيث التقيا '' تيميزار''في اتجاه مركز '' أمغاز''مركز 

بمجموعة من المجاهدين من الناحية الثانية وهناك تم 
 .التنسيق بين المجموعتين لوضع اللمسات األخيرة للخطة

 

 :  وقائع المعركة
نظرا لدقة المعلومات التي كانت بحوزة المجاهدين، فقد 

في سرية '' بوقطط''سارت عملية الزحف على منعرج 
، وتم نصب 3281ماي  51وإحكام وذلك صبيحة يوم 

الكمين بدقة، باتخاذ كل واحد مكانه في انتظار إعالن 
ويتضح للمتتبع ألوضاع المنطقة دقة . ساعة الهجوم

 التخطيط لدى قيادة المجاهدين واإلرادة الصلبة لضرب 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العدو في كل مكان رغم التحصينات الشديدة التي قوات 
 تمثلها المراكز المحيطة بهذه المنطقة، وقد كانت 

طعتان اإلمكانيات التسليحية للثوار جيدة إذ كان بحوزتهم ق
رشاشات من نوع صنع إنجليزي و( بران)من نوع 

أسلحة فردية وأخرى إلى جانب رشاشات خفيفة و( ملم23)
 .متطورة

اعة الخامسة مساًء تحركت شاحنة عسكرية وفي حدود الس
 في اتجاه البليدة وعلى متنها مجموعة'' وادي كيسير''من 

بالضبط فتح '' بوقطط''من جنود العدو، وفي منعرج 
المجاهدون نيران رشاشاتهم على الشاحنة فأصيب السائق 
مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، وكانت لحظة المفاجأة 

نود العدو كافية إللحاق خسائر والذعر الذي أصاب ج
من مكان '' البليدة''ونظرا لقرب مركز . معتبرة في أفراده

'' كفالو''و'' ديكايي''االشتباك، فقد اتصلت قيادته بمركزي 
فانطلقت من هذا األخير خمس شاحنات لنجدة األفراد 
الواقعين في الكمين، وبالرغم من قرب المسافة فقد تمكن 

خسائر فادحة بالشاحنة ومن فيها  المجاهدون من إلحاق
واالستيالء على عدد من األسلحة قبل أن تصل قوات 
الدعم، التي اشتبكت حين وصولها مع المجاهدين، وقد دام 
تبادل إطالق النار مدة ساعة أبلى المجاهدون خالله بالء 
حسنا، وانسحب أفراد جيش التحرير من مكان االشتباك 

 .قبل أن تطوق المنطقة
 

 :ج المعركة نتائ

االستيالء  وتم 38عسكريا وجرح أكثر من  15مقتل  -
 .قطعة سالح فردي 33ملم و 23على رشاش من نوع 

أما الخسائر في صفوف قوات المجاهدين، فهي إصابة  -
 .بجروح'' بوكردنة فاتح''المجاهد 
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  شهدت منطقة جبل بوروح الواقعة
السادس  ببلدية سطارة بدائرة الميلية في

معركة بين وحدة  0417ن شهر ماي م

لجيش التحرير قوامها كتيبة وقوات 
  ...يادة الكولونيل جازبيارقضخمة للعدو ب

 
 
 
 

 منطقة جبل بوروح عبارة عن ربوة متوسطة االرتفاع عارية
 .بالغرب من مقر بلدية السطارة تقعتماما من األشجار، 

 
 : مقدمات المعركة

طائرات العسكري تدعمها  3555قامت قوات العدو تتألف من 

في األسبوع األول من '' جاز بيار''واآلليات بقيادة الكولونيل 

م بحصار وتمشيط للمنطقة، الحملة كانت  3285ماي سنة 

رما وما يجاورها، وتصادف أن أساسا موجهة لمنطقة جبل الد
كانت الكتيبة التي يقودها المجاهد محمد بن عثمان متمركزة 

وهي متكونة من ثالثة فصائل يبلغ مجموع أفرادها )هناك، 

كري والشهيدان مرابغة يمجاهد بقيادة سي عمار زو 338

 .عثمان ومحمد الصالح فريوخ
جولة وقبل طلوع  فجر ذلك اليوم خرجت دورية الحراسة في 

، ولما تبين لها عية، لتكتشف تحركات كبيرة للعدواستطال
الوجهة التي تقصدها، أخبرت قيادة الكتيبة التي استقر رأيها في 
أن العدو ينوي القيام بحملة تطويق وتمشيط منطقة جبل الدراما 
بحثا عن مراكز المجاهدين وتجمعاتهم، وعلى الفور اتخذ قرار 

ى قمة بنفس الجبل أكثر مالئمة وهي إخالء المركز واالنتقال إل
وهناك تم إعادة النظر في التوقعات، وقررت '' طهر البئر''قمة 

. القيادة مغادرة الناحية واالتجاه إلى جبل بوخداش الواقع غربها
وبمجرد طلوع النهار، قدمت الطائرات وحلقت منخفضة أين 
استطاعت أن تكشف المجاهدين باعتبار المنطقة شبه عارية، 
ومن ثم قام العدو بمساعدة الطيران بتوجيه قواته البرية 

أعطي أمرا .. وحاصروا المجاهدين بالمنطقة وسّد جميع المنافذ
للطائرات بقصف جهنمي للمنطقة، أستشهد خاللها بعض 
المجاهدين وجرح البعض اآلخر، وقد تصدت الكتيبة للطائرات 

زم جنود الصغيرة، وأرغمتها على التحليق عاليا في حين ال
العدو أماكنهم، ولتخفيف الخسائر المتوقع حدوثها في صفوف 

وادي "المجاهدين تقرر تقسيم الكتيبة إلى أفواج بالمكان المسمى 

 32وبعدها أعطى قائد الكتيبة أمرا لفوج يتكون من " المربع

مجاهدا بالتقدم إلى األمام الستطالع األمر والتحقق من مواقع 
ه، بينما بقيت األفواج األخرى المدعمة تجمعات العدو واتجاهات

باألسلحة الثقيلة في نفس المكان بسبب بعد الجبل الذي كان من 
في ظل هذه الظروف استقر األمر على . الممكن االحتماء به
حيث الطريق أقرب وأسهل '' جبل بوروح''ضرورة االتجاه نحو

باإلضافة إلى توفره على بعض الموانع الطبيعية التي يمكن 

صباحا وبمجرد وصول  1.15وفي حدود الساعة . ستخدامهاا

أفراد الكتيبة إلى جبل بوروح بدأت عملية توزيع المجاهدين 
واختيار األماكن استعدادا للقيام بالهجوم، ولم تكد قيادة الكتيبة 
تنتهي من هذه المهمة حتى بدأ العدو بعملية إنزال فوق الجبال 

ية، تبين عندها أن العدو المجاورة بواسطة الطائرات العمود
 .للقضاء التام على أفراد الكتيبة يهدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بداية القتال الفعلي ضد قوات العدو

لما انتهى العدو من إحكام الحصار، دفع بقوات ضخمة تساندها 

طائرة إلى الميدان، وقصف المنطقة بشدة تمهيدا  05حوالي 

لمجاهدين، ولكنهم الكتساح منطقة العمليات وأسر ما تبقى من ا
 .تصدوا لهذه الهجمة ببسالة وشجاعة أذهلت قوات العدو

أما خطة جيش التحرير فاقتضت بعدم إطالق النار على جنود 
العدو إال بعد أن يصبح هدفا لنيرانهم، وتم تنفيذ الخطة بكل دقة، 

صباحا، بدأ القتال بين الطرفين بكل  5.55وفي حدود الساعة 

جاهدون خاللها من القضاء على العديد شدة وضراوة تمكن الم
من جنود العدو، الشيء الذي جعلهم يتراجعون إلى الخلف وبعد 
إعادة تنظيم العدو لقواته وتدعيمها بقوات إضافية، عاود الهجوم، 
ونفذ المجاهدون نفس الخطة، واستمر القتال بين الطرفين ولم 

ن تحقيق يفلح العدو في اقتحام مواقع المجاهدين، ولما يئس م
هذا وقد حاولت . نصر ميداني دفع بقوات كبيرة إلى ميدان القتال

مجاهد بقيادة مفتاح حسن المدعو  35فصيلة للجيش قوامها 

الشاوي كانت متمركزة في جبل بوخداش، فّك الحصار على 
: أفراد الكتيبة، غير أنها اشتبكت هي األخرى مع قوات العدو بـ

ينهما بصورة رهيبة ولم يتوقف وأستمر القتال ب" كاف الغراب"
إال بحلول الظالم، أين تمكنت الفصيلة من االنسحاب من الميدان 

 .بعد أن أوقعت خسائر جسيمة في صفوف العدو
 :نتائج المعركة

 .عسكري في صفوف العدو 105مصرع ما يربو  -

صالح  -( قائد فوج)رابح نوار   :مجاهد من بينهم 33استشهاد  -

 -بودرمن محمد بن علي  -( الدويسي)وار خنخار ن -األبيض 
عيسى زطيلي  -جنحي الطيب   -بسام عالوة  -بودماغ لخضر 

 -( الزويتية)بودرع محمد المدعو  -أول شهيد في ا لمعركة 
 ترة يوسف المدعو يوسف الصغير  -درويش محمد 

سعد حسن  -بزاق بوجمعة  : مجاهدين بجروح وهم 51وإصابة 

بالح  -عابد مسعود  -فى بوالرغدة مصط -مخلوف بوضفة  -
 .أمراجي عيسى -حسن 
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هي إحدى مشاتي بلدية العوانة، يحدها من الغرب '' تيمزار'' 
ال تتوفر  والمشتى في عمومها مكشوفة. ''وادي بورشايد''

على غطاء نباتي ماعدا الناحيتين الجنوبية والشرقية حيث 
تنتشر غابات األحراش وشجر البلوط، وهي امتداد لجبل 

: وقد كانت المنطقة محصورة بين أربع مراكز للعدو'' أغزر''
، مركز (عربيد علي حاليا)'' ديكايي''حمزة، مركز''مركز 

الحراسة بوادي  باإلضافة إلى مركز( البليدة)'' أندرو''
هذه المراكز جعلت منها منطقة محروسة حراسة ". كيسير''

مشددة يصعب ارتيادها في معظم األحيان، مما سهل مهمة 
العدو في مراقبتها واكتشاف كل تحرك أو تواجد للمجاهدين 

 .قبل أن يصلوا إلى المراكز، خاصة إذا كانوا بأعداد كبيرة
ة في تحركاتها الهجومية لهذه األسباب اعتمدت قيادة الناحي

بهذه المنطقة على العمليات العسكرية الخاطفة ضد مراكز 
وقد كانت هذه العمليات كثيرة ومكثفة نذكر . العدو ومصالحه

سبتمبر  31بتاريخ  "وادي بورشايد''منها في هذا المقال كمين

وهو من ضمن العمليات التي استهدفت المصالح . 3285

 .ريناالقتصادية للعدو والمعم
 :االستعداد لتنفيذ العملية

بعد عمليات الرصد الدقيقة التي كان يقوم بها المجاهدون في 
المنطقة لتحركات العدو، اتضح أن شاحنات تابعة لشركة 

تعبر المنطقة يوميا صباحا ومساًء  '' التروشتين'' فرنسية 
محّملة بالبضائع، عندها تقّرر نصب كمين لنسف هذه 

للعدو بالبرهان العملي أن الثورة في  الشاحنات، للتعبير
 ...المنطقة قوية وقادرة على ضرب مصالحه العسكرية و

 :وصف المكان ووقائع العملية

اتجهت زمرة مكونة من  3285سبتمبر عام  31في صبيحة 

والمكان عبارة عن واد '' بورشايد""أربعة مجاهدين إلى 
ابي من تحّده رو" عربيد علي"و" تيمزار"يفصل بين مشتى 

  ، وهو ال يبعد الجانبين تنحدر حتى تنتهي بسهل

صباحا في  1.15كانت الساعة تشير إلى ". اقادي"عن مركز

الوقت الذي كانت ثالث شاحنات تابعة للشركة الفرنسية 
المذكورة تعبر المكان، فلما وصلت أولها إلى مكان الكمين، 

ح في انقض المجاهدون وقطعوا الطريق أمامها مشهرين السال
وجوههم، ففّروا السواق بشحناتهم نحو الغابة نظرا الستواء 
المنطقة السفلى من الوادي، وعلى بعد مسافة قليلة من 
الطريق، قام المجاهدون بقصف الشحنات الثالث وقتل سائق 

 .فرنسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وبعد تنفيذ هذه العملية لجأ المجاهدون األربعة إلى األحراش 

دي في انتظار مرور شاحنات أخرى ألن العملية التي تعلو الوا
كانت مسطرة على مرحلتين لعلمهم بالتوقيت الدقيق لمرور 
قوافل الشاحنات التابعة لهذه الشركة، أما رد فعل العدو في هذه 
المرة لم يتعدى إرسال دورية لالستطالع في مكان الحادث 

 .والرجوع بعد المعاينة
العناصر بتجديد الضربة  هكذا وفي نفس المكان قامت نفس

لمصالح العدو حيث انقضوا على شاحنتين لنفس الشركة  
وحّولوهما عن الطريق، وفي نفس االتجاه الذي حّولت فيه 
الشاحنات  الثالث، لم يكن للسائقين سوى االمتثال لألوامر 

 .تحت التهديد بالسالح، وكانت النتيجة نسف الشاحنتين تماما
ضربة قاسية بالنسبة للعدو وخاصة من لقد كانت هذه العملية 

 .الناحية النفسية واألمنية للجنود ولجميع المعمرين
وإلزالة هذا الشعور قام العدو بواسطة قواته المتمركزة في 

اعتقل على '' تيميزار''بحملة تفتيشية بمشتى " ديكايي"مزرعة 
إثرها مجموعة من المواطنين واغتصب العدو كل أمالكهم 

تهم، ولم يكتف بذلك، بل لم يغفل سالح الجو الذي وساق حيوانا
قصف المشتى بوابل من القذائف أدت إلى إحراق المنازل، كما 

 .قتلت على إثرها بنت وجرحت أخرى
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  0418شهر أفريل من   68في صبيحة يوم 

شهدت قرية تسقيفت إحدى المعارك البطولية 
قام بها فيلق الوالية الثانية بقيادة المجاهد سي 
مسعود بوعلي و نائبه دخلي المختار المدعو 

 .ضد وحدات كبيرة من قوات العدو' البركة'' 
 

تسقيفت عبارة عن منطقة جبلية وعرة المسالك ومغلقة 
لقاصدها الحماية وحرية الحركة،  االتجاهات تقريبا، ال تمنح

كما أن تواجد النهر بها يزيد الوضع تفاقما وخاصة أثناء 
 .فصل الشتاء عندما يكون منسوب مياه النهر عاليا

 :مجريات األحداث

كان فيلق  3281في األسبوع األخير من شهر أفريل سنة 

الوالية الثانية الذي يقوده المجاهد سي مسعود بوعلي ونائبه 

مجاهدا، متمركزا  855كة والذي كان يضم حوالي البر

كتائب تابعة ثالث بناحيتي مشاط وأوالد عربي، ويتكون من 
خيري "لنواحي الطاهير، الميلية وسكيكدة بقيادة المجاهد 

لناحية الطاهير والمجاهد " الكبران محمد"المدعو " محمد
حوزة الفيلق أسلحة بوكان . لناحية سكيكدة" بودفة أحمد"

 .مواجهة العدو بعين المكانب لهورة إلى حد ما تسمح متط

، انتقل إلى الشرفة بدوار أوالد علي 3281أفريل  28في 

، وقد تمكنت مصالح الرصد واألخبار من وتمركز هناك

 355لتموين قوامها لالحصول على معلومات تفيد أن قافلة 

شاحنة ستغادر قسنطينة في اتجاه الميلية وجيجل، فتقرر 
القريب " تسقيفت"نصب كمين لها بالمكان المعروف حينها 

وقد تمت عملية االستطالع النهائية . من حمام بني هارون

أفريل، واستقر الرأي على أن يكون الكمين  21مساء يوم 

على جانبي الطريق الذي من المقرر أن تأخذه  القافلة، وقد 
وتنومر واعمروين  تم توزيع المجاهدين شمال قرية تسقيفت

 .تى جبل بوخداشح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تامةأفريل كانت الخطة  21وفي وقت مبكر من صباح يوم 

صباحا، حلقت طائرات العدو االستكشافية  5الساعة  عندو

فوق سماء المنطقة لمراقبة جنودهم الذين سلكوا مسلكين 
الطريق المعبد في اتجاه قرية منهم مختلفين، حيث اتخذ جزء 

اتخذ حافة الوادي طريقا له، وما أن  والجزء اآلخر" تسقيفت"
كلم حتى وقع في كمين 2بنحو " تسقيفت"عبر العدو قرية 

المجاهدين، وبعد أن أصبحوا وجها لوجه بدأ القتال، 
   عددواستطاع المجاهدون في لحظة قصيرة من القضاء على 

ا ولم. كبير من جنود العدو خاصة الذين سلكوا الطرق المعبدة
دفع بتعزيزات جديدة إلى  ،الك معظم جنودهتأكد العدو من ه

. الميدان ألحق بها المجاهدون هي األخرى خسائر شديدة
بهدف القضاء على المجاهدين أسلحته الثقيلة  ها دفع العدودبع

ر وشمل رقعة بأو إضعاف معنوياتهم، واشتد القتال بصورة أك
 .أكثر اتساعا مما كان عليه

حه الجوي في المعركة إلى ولما تأكد عجزه ميدانيا أدخل سال
وفي منتصف النهار تأكد لدى قيادة . جانب أسلحته األخرى

تخذ ما جعلها تالفيلق أن الوضع القتالي في غير صالحها، 
قرار االنسحاب غرب الوادي أي نحو جبل بصام وبودروق، 
وأثناء عملية االنسحاب وقع خلل تمخض عنه انقسام كتيبة 

إلى قسمين، قسم ( الكبران محمد)اهد الميلية التي يقودها المج
انسحب غرب الوادي والقسم اآلخر انسحب شرق الموقعة، 
وبمجرد وصول الجنود إلى المرتفعات الموجودة بالمنطقة 
اشتبك المجاهدون مع العدو الذي هب لفرض حصار من 

. وامتد القتال ليشمل رقعة واسعة شملت المنطقة كلها. الخلف
سالح الثقيل الموجود بحوزته إلى أن تأكد ولم يستخدم الفيلق ال

لدى قيادته أن الوقت قد حان الستخدام كل إمكانياته في 
المعركة، وخاصة بعد وصول تعزيزات ضخمة للعدو 

مدرعات وطائرات ومدافع الميدان وأعداد هائلة من الجنود )
من المراكز المتواجدة بالمنطقة وحتى من مدن قسنطينة 

وقد زاد من ضراوة القتال انتشاره في  ...(وجيجل وسكيكدة
جميع القرى الموجودة بالناحية بعد إن استخدم المجاهدون 

، ولما تبين ...أسلحتهم الثقيلة أظهروا خاللها صور الشجاعة
لقيادة الفيلق أن الوضعية القتالية ليست في صالحها، أصدرت 
أمرا لمقاتليها بشرق الوادي بعبور النهر واالتجاه نحو 

عات قرية الصفصاف الواقعة غربا من ميدان القتال، وما مرتف
أن وصل المجاهدون إلى ضواحي قرية الصفصاف حتى كان 
جنود العدو قد بلغوها أيضا، هنا بدأت مرحلة القتال المتالحم 
وكانت فرصة أخرى لجنود جيش التحرير الوطني لكي يثبتوا 

القتال إلى  وعلى هذه الوتيرة سار .أهليتهم لمثل هذه العمليات
أن حل ظالم الليل، أين تمكن المجاهدون من الخروج من 

 .دائرة الحصار واالنسحاب نحو دوار أوالد يحي
وقد ثأر العدو لخسارته الجسيمة بالعمل الجنوني الذي أقدم 
عليه في اليوم التالي ضد القرى والمداشر والسكان العزل إذ 

طنين لإلتالف تعرضت جميع القرى والمداشر وممتلكات الموا
 .والتدمير الكامل والشامل

 : الخسائر في صفوف العدو

 .عسكري وإصابة عدد كبير بجروح 255هالك ما يربو  -

 .التدمير  الكامل لمنجزرتين وغنم كمية هامة من السالح -
مجاهدا  21استشهاد جيش التحرير الوطني فقد تم خسائر أما 

 .مختلفةبجروح  ينخرآمدنيين وإصابة  35بما فيهم 
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يعتبر قطاع الشباب والرياضة من بين أهم القطاعات الحيوية التي أولتها الدولة الجزائرية اهتماما بالغا 
التكفل بانشغاالت واهتمامات الشباب من الناحية الثقافية  منذ االستقالل وحتى يومنا هذا، من حيث

 الترفيهية وذلك عن طريق الفضاءات المتواجدة عبر المؤسسات الشبانية أو من حيث تطوير الحركة 
لجمعوية بحّث الشباب على التهيكل بهذه ا

األخيرة من أجل تحسين قدراته واثبات ذاته 
في  داخل المجتمع بحيث يصبح عنصرا فعاال

مسار الحياة االجتماعية هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى السهر على تطوير الممارسة 
البدنية والرياضية عن طريق خلق مدارس من 
مختلف الرياضات تحت إشراف الرابطات 

 .المختصة
 

عبر الزمن  يفإذا ما رجعنا في تعداد عكس
إلى خمسين سنة مضت أو قبلها نجد أن عدد 

لرياضية في والية المؤسسات الشبانية وا
جيجل كان ال يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة 
فضال عن كونها كانت حكرا على المستعمر 
الفرنسي والمستوطنين رغم اهتمام المجتمع 
الجيجلي ببعض الرياضات التي برز فيها 
ككرة القدم مثال، وخير دليل ما حققه فريق 

الذي اشتهر  « JSD »شباب جيجل 

ضة الفن النبيل وفي ريا" بالنمرة"
كالمالكمة، وسباق الدراجات واألمثلة كثيرة 

 .عن أمجادنا الرياضيين صناع الماضي
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خمسينية والسؤال المطروح اليوم ونحن نعيش 
هل ما حققه قطاع : عيد االستقالل والشباب هو

الشباب والرياضة لوالية جيجل ارتقى إلى تلبية 
حاجيات الشباب من خالل ما أنشأ من فضاءات 
اجتماعية تربوية للترفيه والتسلية وأخرى 

 رياضية لتنمية قدراتهم الرياضية؟
والجواب يكون من خالل مسح إنجازات هذا 

 يع المستقبلية التي تأتيكم كماالقطاع والمشار
 :يلي

إن عدد المؤسسات الشبانية المشتغلة حاليا بما 
 :فيها ديوان مؤسسات الشباب تتوزع كاآلتي

دور للشباب موزعة على مختلف بلديات  35

في طور اإلنجاز، أقدمها دار  58الوالية و

الشباب بوناب رشيد بجيجل ودار الشباب 
دشينهما في شهر محمد بوقجوطة بالميلية تم ت

من طرف الرئيس األسبق  3252جوان 

 .الشاذلي بن جديد

في طور  52قاعات متعددة النشاطات و 58

 .اإلنجاز

مراكز ثقافية يتولى قطاع الشباب  51

 .والرياضة تسييرها

 نادي للشباب 33

 في طور اإلنجاز 51بيوت للشباب و 53

 مركبات رياضية جوارية 51

في  53ج بليدة ومخيم دولي للشباب ببر 53

 .طور اإلنجاز ببلدية الطاهير
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 .دية قاوسمقعدا، وواحد في طور اإلنجاز ببل 80255مالعب رياضية بسعة إجمالية قدرها  53

 .في طور اإلنجاز بكل من بلديتي الطاهير والميلية 52مسبح نصف أولمبي و 53

 .مسبحين جواريين ببلديتي قاوس وسيدي عبد العزيز 52

 .في طور اإلنجاز 30ملعبا جواريا و 55

 .ملعب بلدي وملعبين لكرة القدم في كل من بلديتي زيامة منصورية والشقفة 25

 .ور اإلنجازقاعتين متخصصتين في ط
 .هذا ويجري حاليا بناء مقر مديرية الشباب والرياضة ومقر آخر لديوان مؤسسات الشباب

جمعية نشطة باإلضافة  18يع أن نعّد طأما فيما يخص الحركة الجمعوية الشريكة مع القطاع، فإننا نست

علمية ورابطة إلى جمعيات أخرى تنشط بصورة مؤقتة ورابطتين هما رابطة النشاطات الثقافية وال
 .الترفيه ونشاطات الهواء الطلق

 .نادي للرياضة معتمد 230

 .نادي مدني للمنافسات المختصة 01

 .نوادي جامعية تنافسية 58
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منها مختصة  30رابطة لمختلف الرياضات،  22

في اختصاصات كرة القدم، كرة السلة،  31تنشط 

كرة اليد، كرة الطائرة، الكرة الحديدية، الجيدو، 
الكاراتيه، الكونغ فو، السباحة، النشاطات 

 51اب القوى، والغوصية، تنس الطاولة وألع

رابطات غير نشطة هي رابطة الزوارق 
الشراعية، الدراجات والكينغ بوكسينغ، يسعى 

رابطات  58القطاع إلى تفعيلها، ناهيك عن 

متعددة االختصاصات حسب الفئات هي الرابطة 
الوالئية للرياضة والعمل وأخرى للرياضة 
الجامعية ورابطة للرياضة المدرسية باإلضافة 

طة الوالئية للمعاقين ورابطة الرياضة إلى الراب
 .للجميع والجوارية

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأخيرا يمكن أن نستخلص أن هذه الجهود كلها 
تنصب بصفة مباشرة في التكفل الحقيقي بانشغاالت 
الشباب في مختلف مجاالت الحياة ال سيما تطوير 
واستكشاف قدراته في مختلف مناحي الحياة 

افية، االجتماعية والرياضية، وتجدر اإلشارة الثق
إلى أن هذه المكاسب يجب الحفاظ عليها من طرف 

 .الشباب الذين يشغلونها ألنها تعتبر ملكا لهم
 

 عبد الوهاب زناقي
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