المعارك الكبرى للثورة التحريرية المنظفرة 4591/4591
معركة بونصرون و اوالد تبان :
كان اول اتصال ملنطقة املسيلة و احلضنة بطالئع جيش التحرير يف اوت  5511بواسطة فوج من اجملاهدين قدم من االوراس من بني
جماهديه علي النمر و حممد بلخري ،اتصل يف الدار البيضاء بني جبل بوطالب و مقرة بالقائد كعواش موسى الذي اظهر صدق نيته
ووالئه للمجاهدين ،و يف قرية اوالد تبان اكتشف العدو هذا الفوج على اثر وشاية و دخل فوج اجملاهدين رغم قلة عددهم يف اشتباك
مع قوات الفرنسيني و نتج عن هذا االشتباك استشهاد جماهد و اسر اخر.
معركة درمل الهامل  :اخر شهر ديسمرب 5511
كان فوج من جيش عاشور زيان يرتدد بني املقطع و درمل و اهلامل يف مهمة تنظيمية حيث اتصل هذا الفوج باحلاج خليل القامسي
باملقطع و منه انتقل صحبة الدليل اىل درمل حيث اتصلوا مبوفق الويس ليعود من عنده اىل اهلامل الذي اتصل فيه بالشهيد عبد
اللطيف اهلامشي .مث رجعوا اىل موفق اويس الذي تناولوا عنده الغذاء ،و يف حدود الرابعة مساء فوجئ اجملاهدو بسماع طلقات
نارية،حيث اشتبك احلارس الذي وضعوه يف السفح اجلبلي املطل على املنزل مع قوات العدو فخرج افراد الفوج من احلصار الذي ضرب
حول املنزل الذي كانوا فيه و متكنوا من االنسحاب خملفني خسائر فادحة يف صفوف العدو و استشهد و احلارس عمر النموشي
معركة المحارقة  51 :نوفمرب 5511
على اثر معلومات تلقتها القوات االستعمارية من لدن احد اخلونة قام العدو حبشد قوات كبرية بلغت  077جندي مدعمة بالدبابات
و الطائرات و املدفعية الثقيلة  ،متقدما هبا حنو جبل احملارقة .يف حني كانت قوات جيش التحرير تتكون من  527جماهدا بقيادة
خملوف بن قسيم
بدات املعركة على الساعة صباحا و امتدت حىت التاسعة ليال مسفرة عن وقوع خسائر كبرية يف صفوف العدو و بلغت حسب
استعالمات جيش التحرحر  17قتيال باالضافة اىل عدد من اجلرحى اما يف جانب جيش التحرير فقد استشهد  27جماهد نذكر من
بينهم  :امونس العيد – اشبيكة بوعالقة – خلفة امحد – امليك رمضان – بونويقة عمار – عمري منعة
معركة وادي خلفون  :نوفمرب 5511
معركة وادي خلفون باوالد درابح اثر احتفال اقامه جيش التحرير الوطين يف منطقة بناسبة الذكرى الثانية النطالق الثورة التحريرية شارك
فيه املئات من املناضلني و املواطنني و املسبيلني حتت اشراف القائد زيان عاشور الذى قدم خالله توجيهات و تنظيمات عامة
للمشاركني .وقد علمت القوات القوات االستعمارية هبذا التجمع الكبري بواسطة احد اعواهنا املسمى حممد بن اهلامج فتحركت بااجاه
املكان الذي وصلته يوم  70نوفمرب  .لتدخل يف معركة ضارية مع اجملاهدين الذين مل يكن عددهم يتجاوز  21يف املعركة  .امتدت من
الساعة العاشرة صباحا حىت املساء مسفرة عن خسائر كبرية يف صفوف العدو .واستشهد من اجملاهدين قائدهم زيان عاشور و النية
امحد بن خلضر  ،مقري ساعد  ،و اسقطت طائرة للعدو

معركة قلب العرعار جببل امليمونة :على اثر رسالة بعث هبا احد املوظفني بادرة بريد وادي العري من اجلزائريني املخلصني املدعو سرقني
على خيرب فيها عن نية العدو يف القيام بعملية تفتيش و متشيط واسعة النطاق يف املنطقة برئاسة اجلنرال ماسي تشمل الرقعة املمتدة من
اوالد جالل حىت بوسعادة.
قام اجملاهديون بعقد اجتماع حتت اشراف السعيد بن الشايب،رويين لغويين اتفقوا فيه على مواجهة العدو و التصدى له مهما كان
الثمن .فوضعت اخلطة ووزعت املهام على اجليش الذي كان يتكون من  517جماهدا .و قد ابتدا االشتباك على الساعة السابعة
صباحا و استمرت حىت الساعة الثامنة ليلال .كبد اجملاهدون العدو خسائر فادحة يف االرواح قاربت االربعمائة قتيل و اسقاط طائرتني،
بينما استشهد من اجملاهدين محالوي عامر و رويين لغويين و بريد من الوالية الثالثة يسمى عبد القادر و اثنني من املسبلني.
معركة الزرقة بجبل امساعد 5510/72/71 :
بعد عودة سي احلواس امحد بن عبد الرزاق نقيب املنطقة الثالثة والية االوراس النمامشة من الوالية الثالثة دعا اىل عقد اجتماع كبري
للجيش و مناضلي املنطقة  ،حيث القي سي احلواس قرارات مؤمتر الصومام و حثهم على العمل هبا و تطبيقها.فعلمت السلطات
االستعمارية هبذا التجمع فحشدت له قوات ضخمة اجاوزت  51777جندي معززة بالدبابات و الطائرات اليت قاربت  57طائرة و
قرابة  577شاحنة ناقلة للجند تقدمت حنو اجلبل يف سرية تامة ليباغتوا هبا جيش التحرير الوطين الذي بلغ تعداده  517فردا ،زيادة
على مجوع املناضلني و املسبلني .بدات املعركة من الصباح واستمرت حىت الليل ،اصيب العدو فيها خبسائر كبرية بلغت حوايل  17فردا
بني قتلي و جرحى ،و استشهد من اجملاهدين  8افراد و من املسبلني  5و جرح اثنني.
معركة تلتمدا الثانية  21 :افريل 5518
وقعت هذه العركة جبل املعاضيد بني احلاما و اوالد سيدي منصور حشد هلا العدو ما يقارب  1777جندي مدعمة باحدث االسلحة
و مغطاة مبنضلة جوية اجاوزت  17طائرة  ،و كذا املدفعية البعيدة املدى و حوايل  17دبابة.اما جيش التحرير فكان يتكون من كتيبة
و فصيلة مدعمة بفرقة ا لكمندو حتت قيادة املسؤول العسكري للناحية الرابعة  ،املنطقة االوىل من الوالية االوىل حممد حجار تضم
 217جماهدا باالضافة اىل فوج صنع االلغام بقيادة حجاب ابراهيم و عيدي عبد اهلل.بدات املعركة على الساعة السابعة صباحا و
استمرت حىت الليل مسفرة عن خسائر كبرية يف صفوف العدو و قدرت حبوايل  107قتيل و قرابة  577جريح و اسقاط ثالث
طائرات و عطب اربعة اخرين .استشهد خالهلا  51جماهدا من بينهم املساعد امساعيل بواردي نائب الكتيبة و العريف اكيت ابراهيم و
نويوة حممد بن مصطفى و الشافعي عبد اجمليد و خنق اجلمعي محداوي حممد بوزقر حممد .وجرح ستة اخرين .و يف اليوم املوايل قامت
السلطات االستعمارية برد فعل عنيف ضد املواطنني
معركة اوالد سيدي عامر  55 :و  51ماي 5518
اثر كمني اجملاهدون على الطريق الرابط بني بين يلمان و محام الضلعة اسفر على قتل اربعة جنود و اسر ضابط فرنسي برتبة مالزم
يسمى روال و تدمري سيارتني من نوع جيب و غنم مدفع رشاش عيار  22و رشاشني من نوع ماط  25و منظار و جهاز السلكي.
قررت القوات االستعمارية االنتقام من اجملاهدين فقامت يف اليوم املوايل حبملة تفتيش للقبض عليهم و على الساعة الرابعة مساء فوجئ
العدو بطلقات نارية مركزة من جبل اعرتضت سري جنوده واحدثت فيهم الرعب ،ورغم االليات الضخمة كالدبابت و الشاحنات و

املدفعية و الطائرات اليت تدخلت يف ما بعد وقدر عددها بـ  21طائرة فأن اجملاهدين قد احلقوا خسائر كبرية يف صفوف العدو و قدرت
مبئات القتلى و اجلرحى و غنم اجملاهدون قطعتني من السالح م ن نوع قارة  ،و مخا سي امريكي و استشهد سبعة جماهدين من بينهم :
حريزي ميلود  ،رقيق خلضر  ،حممد اكلي  ،بطيخ خلضر بلجرو رابح و خالد  ،و ابراهيم الدائري
معركة جبيل ثامر  28/20 :مارس 5515
يف ليلة  20اىل صبيحة  28مارس  5515كانت فرقة قيادة الواليتني السادسة و الثالثة جببل امليمونة و بعد اسرتاحة قصرية انطلقت
قيادة الواليتني سي احلواس و سي عمريوش رفقة جمموعة من ضباط الواليتني بااجاه جبل بوكحيل تتبعهما كتيبة احلراسة.ان سرعة فرقة
القيادة اليت كانت على ظهور اخليل و البغال مكنتها من قطع مرحلتني يف رحلة واحدة اىل كان اجليش يقطعها راجال يف رحلتني .مما
ادى اىل ختلف كتيبة احلراسة يف جبل النسنيسة اليت كنت قد قطعت ثلثي املسافة يف رحلة و نصف على االقدام يف الوقت الذي
وصلت فيه القيادة اىل جبل ثامر مع طلوع الشمس و قبل اجاوزها اجلبل مت اكتشافها من طرف قوات العدو اليت كانت يف مجلة تفتيش
للجهة حبشود ضخمة من جنود مدعمني بدبابات و مدفعية امليدان و خمتلف الطائرات كانت فرقة القيادة تتكون من مثانية و اربعني
 28جماهدا بني جنود و اطارت  ،من بينهم الرائد عمر ادريس  ،و العريب بعرير و غريهم من الضباط و ضباط الصف و جنود بأسلحة
اتوماتيكية خفيفة باستثناء رشاش مجاعي من نوع فمبار امريكي الصبع و كانت املعركة مفاجئة للمجاهدين الذين مل يكونوا مهيئني
للمواجهة و القتال اىل جانب الظروف الصعبة للمعركة و عدم متكن كتيبة احلراسة من الوصول و املشاركة يف املعركة  ،اليت تعترب من
اعنف و اقوى املعارك اليت عرفتها ا ملنطقة رغم قصر مدهتا  ،حيث متيزت بالضراوة و الشراسة منذ بدايتها و متكن العدو من القاء
القبض على احد اجملاهدين اثناء املعركة  ،الذي ابلغهم بعد االستنطاق و التعذيب عن جمود العقيدين  ،فرمى العدو بكل ثقله و قواته
يف املعركة و طلب املدد و رغم عدم تكافؤ فان اجملاهدين استبسلوا يف الدفاع عن قيادهتم و املقاومة حىت اخر قطرة من دمائهم .كان
من نتائج املعركة استشهاد العقيدين و اسر الرئد عمر ادريس الذي اعدم فيما بعد باجللفة و جناة ثالث جماهدين بأعجوبة.
عملية الطواهرية 5515 :
كانت فرقة كومندوس تتكون من مخسة جماهدين على راسها الرقيب االول سي عيسي املنصوري  ،تقوم بعمليات فدائية خمتلفة و منها
ثالث حافالت اليت تربط بني بوسعادة و عني احلجل و قتل ما فيها من فرنسيني و بعد و شاية قام هبا خائن يدعى النوري .وقعت
فرقة الكومندوس املذكورة يف كمني للعدو و اشتبكت معه و استطاعوا ان حيرقوا دبابة مبن فيها  51جنديا و لكن تدخل ثالث طائرات
يف املعركة حتم على افراد الكومندوس مواجهة غري متكافئة ،و استبسلوا يف الدفتع عن نفسهم اىل سقطوا يف ميدان الشرف شهداء
على مذبح احلرية
معركة دوار الضحاوي 5515/70/57 :
كان مسؤول الناحية الرابعة بشري سيدي حين رفقة من جيش التحريي الوطين اغلبهم من اطارات الناحية الرابعة يف لكان املسمى الدار
البيضاء قرب جبل بوطالب فإذا هبم طوقوا من طرف وات العدو الفرنسي اليت جاءت من كل حدب صوب و املتمثلة يف قوات من
احللف االطلسي تعززها الطائرات و الدبابات و املدفعية و املشاة فحاولت فرقة من جيش التحرير الوطين املكونة من حوايل مخس و
اربعني جماهدا االعتصام باملواقع و االسرتاتيجية يف انتظار قدوم الليل و اخلروج بعد فك احلصار لكن احلظ مل يسعفهم ففي حدود
الساعة الثالثة مساء اشتبك افراد جيش التحرير مع طائرات العدو اليت كشفتهم بدات تطلق عليهم القبائل و الغازات ،فخرج اجملاهدون

من دائرة حتليقها اليت كانت على ارض مكشوفة و اثناء االنسحاب جرح سياسي القسمة الرابعة حممد خلضر شاذيل  .و بعد غروب
الشمس حاولت جمموعة من جيش التحرير التوجه حنو  ...ام عمر فاشتبكت بقوات للعدو متمركزة هناك فدخلوا معهم يف اشتباك
حماولني فتح ثغرة يف احلصار لكنهم مل يوفقوا فعادوا من حيث جاؤا ،فوضعوا خطة لالنسحاب  ،و فعال خرجوا من احلصار و ذلك
بتوجههم حنو قرية املاحل ،قرب من مقرة ،تناولوا العشاء و اخذوا قسطا من الراحة مث تواجهوا حنو قرية لعشايش عند وادي املتكعة حيث
قضوا يوما كامال و يف املساء  ،قسم مسؤول الناحية اجليش اىل ثالثة افواج و مت ارجاع الفوجني االوليني حتت قيادة العريف االول ملول
زهري اىل الناحية الرابعة املنطقة االوىل قصد كسب معلومات عن املعارك اليت تدور رحاها يف جبال احلضنة القسمة الرابعة .اما الفوج
الثالث و الذي يتكون من املالزم االول للناحية بشري ورتان و املالزم االول موسى رداح و سياسي القسمة الثالثة شاذيل حممد خلضر و
غريهم من اطارات الناحية و القسمات ااجهوا اىل دوار الضحاوي بالوالية السادسية القسمة  02و متركزوا هناك و مت ارسال اتصاال اىل
مركز جيش التحريي الذي كان قريبا منهم قصد االتصال مبسؤول ناحية الوالية السادسة لكن قوات العدو حالت دون حتقيق مرادهم اذ
بدات طائرات اهليلوكبرت تنزل قوات العدو قرب القرية و اليت كانت اتية من (مدوكال  ،بريكة  ،اوالد سليمان  ،بوسعادة ) على
االماكن االسرتاتيجية قصد تطويق الناحية فارتات قيادة جيش التحرير اخلروج اىل جبل حمارقة لكن بعد املسافة و عراء املوقع من
االشجار و الوديان حال دون ذلك اذ كشفتهم حراسة العدو اجلوية و عندها مت وضع الدبابات كحاجز بينهم و بني اجلبل و هناك
دارت معركة حامية الوطيس استشهد على اثرها سبعة جماهدين من بينهم املالزم الثاين بشري ورتان املدعو سيدي حيين  ،قرارشة اهلامشي
 ،داخمي الطيب .
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التاريخ

قادة المعركة

التاريخ

المكان

الوالية71:
معركة
املنطقة72:
أوالد
سيدي الناحية75:
عمر محام القسمة71:
الضلعة

السنة5518:
الشهر72:
اليوم 51:
املدة:يوم كامل

رابح
ثانوي+أعضاء
الناحية

ج.ت.و

قوات
العدو

االسلحة المستعملة
ج.ت.و

معركة
حمارقة

الوالية71:
املنطقة71:
الناحية75:
القسمة12:

السنة5511:
الشهر55:
اليوم :
املدة:يوم كامل

خملوف بنقسيم
-التومي

87

2777

ستايت
مخاسي
قارة
فوشي

قوات
العدو

طائرات
مدافع
طائرات
مقبلة

نتائج المعركة
ج.ت.و

قوات العدو

الشهداء:
االسرى:
اجلرحى:
املفقودين:
املدنيني:

القتلى:

االسرى:

الجرحى:

المفقودين:
القتلى:خسائر

الشهداء70:
االسرى75:
االسرى:
اجلرحى:
الجرحى:معتبرة
املفقودين:
المفقودين:
املدنيني:

معركة
حمارقة
قطارة

الوالية71:
املنطقة71:
الناحية75:
القسمة12:

السنة5510:
الشهر72:
اليوم 70 :
املدة:يوم وليلة

خملوف بنقسيم
-التومي

07

1777

ستايت
مخاسي
قارة
فوشي
سباعي

الشهداء75:
مجيع
االسرى:
االسلحة
اليت متلكها اجلرحى71:
املفقودين:
فرنسا
املدنيني:

سقوط 25

معركة
الزرقة

الوالية71:
املنطقة71:
الناحية75:
القسمة12:

السنة5510:
الشهر72:
اليوم 71 :
املدة:يوم وليلة

القائد حواس

277

2777

ستايت
مخاسي
قارة
فوشي
سباعي

الشهداء57:
مجيع
االسلحة االسرى75:
اليت متلكها اجلرحى70:
املفقودين:
فرنسا
املدنيني:

خسائر قليلة

طائرات

مختصر ألهم المعارك التاريخية الواقعة بتراب الوالية
الوالية التاريخية

قادة المعركة

النتائج

اسم المعركة

تاريخها

معركة بو طالب

5511/71

االوىل

ساطور أمحد

سقوط شهيد

5511/52

امسيف

السادسة

خملوف بن قسيم
تومي عاشور

استشهاد  25جماهد.
سقوط عدد كبري من
جنود العدو.

5510/72/70

امسيف

السادسة

خملوف بن قسيم
تومي عاشور

سقط شهيد واصابة
 71جماهدين.
اسقاط  78طائرات
وسقط عدد من جنود
العدو.

5510/72/71

جبل امساعد

السادسة

العقيد احلواس

استشهاد  52جماهد.
سقوط عدد كبري
جلنود العدو ,دامت
يوما كامال.

معركة قرون الكبش

5510/71

املعاضيد

االوىل

حممد وايل

استشهاد  52جماهدا

معركة سبلة

صيف 5510

مقرة

االوىل

بورادي السعيد
حممد بن جدة
موسى حليس

دورية من تونس
اسر  50جندي
فرنسي

جبل نسنيسة

5510/71

عني فارس

السادسة

خملوف بن قصاب
علي مهريي

بدون خسائر

معركة السردونية

5510/71

جبل امساعد

السادسة

معركة لوذح بجبل
محارقة

معركة شعبة الرمل

معركة جبل الزرقة
بجبل امساعد

البلدية حاليا

خملوف بن قصاب

استشهاد 71
جماهدين

معركة الزعفرانية

5510/52

حممد بوضياف

السادسة

روينة حممد قنطار
علي مهريي

استشهاد جماهد

معركة بيطام

5510/71/21

بلعايبة

االوىل

الطيب بوعجاجة

استشهاد  52جماهدا

معركة الزعفرانية

بداية 5518

حممد بوضياف

السادسة

عمر صخري
روينة حممد قنتار

استشهاد جماهد

الثالثة

عيسى لبالندي
رابح الثايري

اغتنام عدد هياكل من
الذخرية االسلحة

السادسة

سليمان لكحل

استشهاد 78
جماهدين.
تدمري 71
دبابات,سقوط قتلى

معركة الحوران

هجوم على مركز

5518/72

محام الضلعة

الحوران

معركة البوط بجبل
امجدل

5518/71

اجمدل

من العدو.
معركة جبل جديدة

5518/72

أوالد سليمان

السادسة

زلوف عمر املدعو
سليم وزيدان

استشهاد 71
جماهدين

معركة الشرفة

صيف 5518

املعاضيد

االوىل

موسى حليس

استشهاد 71
جماهدين

معركة الزعفرانية

5518/78

السادسة

العقيد احلواس

اسقاط طائرة

معركة جبل قديل

5518/78

الدهاهنة

االوىل

السعيد بورادي

معركة أ.س.عمر

5518/71/51

محام الضلعة

الثالثة

رابح الثائري
بومشال حممد

استشهاد 75
جماهدين.
اسقاط طائرة

معركة القطارة

5518/75

امسيف

السادسة

عبد القادر ذبيح
خملوف بن قسيم
زلوف عمر

استشهاد 72
جماهدين.

معركة الزرقة

5518

جبل امساعد

السادسة

عمر ادريس

استشهاد 72
جماهدين.

5515/55

عني الريش

السادسة

خملوف بن قسيم
علي شريف
رمضان حسوين

استشهاد 71
جماهدين.

5515/71

املعاضيد

االوىل

امساعيل بورادي
حجار حممد

 72كتائب استشهاد
 72منهم بورادي
اسقاط طائرة وخسائر
فادحة يف العدو

معركة الدبيدية

5515/75

جبل امساعد

السادسة

بن النوي علي
حممد شعباين

استشهاد
 78جماهدين

معركة جبل رمادة

5515/52/51

حبل امساعد

السادسة

حممد زيان
محة زيان

استشهاد
 71جماهدين

معركة اللبة

5515/75

جبل امساعد

السادسة

رابح تينة

اسقاط طائرة

معركة جبل ثامر

5515/71/28

سيدي احممد

السادسة

العقيد عمريوش
واحلواس

استشهاد 18جماهدا.
اسقاط طائرة

معركة لعلق بوكحيل

5517/72

عني الريش

السادسة

رمضان حسوين
خملوف بن قسيم

استشهاد  52جماهدا

معركة الزيرق

5517/72

امسيف

السادسة

حممد ادريس
عمار معاليم

استشهاد  25جماهدا

5517/72/72

عني الريش

السادسة

رمضان حسوين
خملوف بن قسيم

اجريبيع بجبل
بوكحيل

تلمتدة بجبل
المعاضيد

مركز اجتماع بجبل
بوكحيل

استشهاد قائد املعركة
رمضان حسوين
مع  51شهيد

معركة الصك بجبل

5517/71/71

جبل امساعد

السادسة

بن مداين عبد اجلبار
بوزيد شعاعة

استشهاد
 71جماهدين

5517/72

جبل امساعد

السادسة

خملوف بن قسيم
فرحات حسني

اسقاط طائرة مع عدد
من جنود العدو

5517/71

امسيف

السادسة

حممد لوصيف

استشهاد  58جماهدا

معركة اجريبيع

5515/75/50

عني الريش

السادسة

شعباين خملوف بن
قسيم

استشهاد 70جماهدين
مع حترير أسري

معركة ذيان

5512/75

جبل امساعد

السادسة

ابراهيم بن يطو

استشهاد 70جماهدين

معركة الكرمة

5515

الزرزور

السادسة

جغاليل عبد القادر

خسائر معترب يف
صفوف العدو

معركة البوط

5518

اجمدل

السادسة

سليمان لكحل

 78شهداء
 27جريح

معركة الشديدة

أفريل 5518

أوالد سليمان

السادسة

زلوف اعمر

 75أسرى
 78شهداء

معركة بودرين

نوفمرب 5517

أوالد سليمان

السادسة

حممد شعباين
طاهر لعجال
سليمان لكحل
عبد القادر ذبيح
عمر الصخري

استشهاد  22جماهدا
واسقاط طائرتني

معركة الصخرة

5515/71/58

عني الريش

السادسة

خملوف بن قسيم
علي شريف

 27شهيد

امساعد

معركة توميات
معركة لغراب جبل
محارقة

