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 مقدمة

 

لقاء التحية عليكم فالسالم عليكم ويفرحني االءنتباه إيسرني 

في كلماتنا من جمل الترحيب بكم ءالى كونكم قد تسعدوا بما 

 فأرحب بكم بكل ما شاء اهلل من كلمات خطاها نحو سعادتكم

وءامتاعكم بما لدينا من شعر وبما نستطيع فهمه من 

اء ثم نقله ءاليكم قصائد مستعدة لتكون جمل جديدة الشعر

 جميلة متجددة جاهزة للسير بذوقكم األدبي كاألتي :

أوال :ءان االءنتماء شعريا ءالى علم الثورة الجزائرية 

التحريرية يعني ءانه الموت للشعر ويعني أن الشعر للموت 

فيا أبن الميت الشهيد وأبن الميت الشهيد أهال وسهال بك 

مت ءان لالثورة ذواق وللشعر الثوري مشتاق وبعدما ع طيب

ك لقاريء ومن معوجهة كلماتنا ءاوال صوب ذوقك عزيزي ا

من أبناء شهداء الفداء عليك أن تعلم أن الخطوة التالية هي 

 كاألتي:

ءان مشروع تأسيس قصيدة وطنية تنتبه ءالى كون   ثانيا:

لنشأة كان الثورة في الجزائر علم جزائري المنشأ عربي ا

مشروع السيد لزهر دخان الشاعر العربي الجزائري كما 
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وجده مشروع يجب تنفيذه نفذه وكما قال له الشاعر العربي 

الجزائري الثائر الذي قبله أي الذي أسس مثل هذه المشاريع 

في الجزائر أي على سبيل المثال الشاعر العربي الجزائري 

ه من أبناء بالد الراحل السيد المجاهد مفدي زكريا وغير

الثورة بالشعر التي نفهم منها أن الوجهة الثالثة لكلمات 

 الترحيب بأبناء الجزائر القراء هي كاألتي :

ثالثا:ءاننا عندما نكتب مجموعة قصائد يعبر فيها الشهيد 

نكون قد أكملنا عنه دوره في أبانا على أنه ما زال ثائر

هو الوطن تعليمنا ومن بداية عهد الوطن المستقل ما 

المستقل ءاننا نعبر بكلماتنا التي نرحب بها بكم أيضا عن ما 

يعبر عنه ضمير أرض عربية جزائرية قررت الكتابة عن 

ءاعمارها وكيف يكون وعن ءاستعمارها وفراقه الذي ال 

تشتاق ءاليه وترسلنا نحن وكلمات الترحيب بكم  ايهون كأنه

 وهو كاألتي :ءالى السبب الرابع الذي يجعلنا نرحب بكم 

حسب ذوق  رابعا :ءان الترحيب بالقاريء يكون عادًة

القاريء ولتعدد األذواق بتعدد القراء يكون الترحيب 

بالقاريء حسب النص المنشور وكوننا نقدم قصائد ثورية 

وطنية جزائرية ينبغي أن نبحث عن ذوق القاريء المنتبه 
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عندما أرى ءالى أهمية التعلم من األرض كما قلنا ءاني مثال 

الجبل في الجزائر أقول ءان الرشاش فعال رتل من وحي 

الجزائر حتى ثار ولكل قاريء ثائر نحن نرسل مع هذا النص 

شدة حكمة الوحي ذوق خاص به حتى ينتبه كل القراء ءالى 

الذي ثار به الرشاش ونرسل معه للجميع جزيل الشكر على 

 القراءة لنا 

                                                                        

 لزهر دخان                                                        

 رجوع للفهرس  
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 د يوسفوطن زغو

 

      د            ـــــــــــيا الجزائر من جديـــــــــــــــتح

 د ـــــــــــــتحيا بالد أحبها الرب المجي

           د      ـــــــــــاف الشهيـــــــــياأم يوسف السي

 د ــــــــــــــــستخلدي دوما يا أم كل ولي

              د    ـــــــــــالسعي أم جميلة المصائر أنت يا

 د ــــــــــــــمصيرك بمليون روح ونزي

    ـــــــــــــــد              ءانك أكملت السالم بدم العني

 د ــــــــــءانك شرحت االءيام للغد البعي

     د              ـــــــــعزم للجهاد في الجد والحفيفيك 

 دـــــــــــــفيك علم يا بالد العلم والنشي

    د               ـــــــــأعجبتي الصدقين فأهدوك الحدي

 ثوري به دهرا أخر وألبسيه يوم العيد 

     د             ــــــــفي مساء الثورة صوت حر للعبي

 د ـــفي شتاء الثورة صوف ووبر وسمي

           الحميد       في الحرية الجزائرية أحمد وعبد

 دـفي الوصية الجزائرية ثورة لكل حفي
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       د          ــــفي الثورة الجزائرية بارود وزغاري

 د ـــــــــفي الشهوة الجزائرية حرب تبي

     ــد            ـــــــالحمد هلل على الثورة وغدا سنزي

 د ــــــسندفن زغود ونعود لنصر الرشي

   

 رجوع للفهرس 
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 وطن ديدوش مراد

 

          ات العمر وجهادنا والفـــــــــــــــــــــداء      قسما بسنو

 داءــــــــــــــــــــــــــــنحن نادتنا الثورة ألف ن

         من ليس له في الحرب دعــــــــــــــــــــاء        س منالي

 داء ــــــــــــــــــــــوليس فينا دم ليس كدم الشه

             اء   ـــــــــــــــبال بخل الرشاشات ثار الصباح والمس

 واء ــــــــوبال جهل االءمهات ثار السالح واله

   والفنـــــــــــــــــــــاء             الجزائري بيتنا ءاسمه الجبل 

 اء ــــــــــــــــــــــــفيه نغني نشيد الموت والدم

             ندالعها ثورة الشفـــــــــــــــــــــــــاء    كم سعدنا باء

 اء ــوربطنا الخيل من أجلها براقا صوب السم

        ــــاء        نا ديدوش الشهيد ءابن العلمــــــــــمن كواسر

 اء ـــــــــــــــــــــوفي المليون مليونا من العظم

         ــــــــــــــــــداء       بأءسم شعرنا شرعنا في غزو األش

 الء   ـــــــــــــــــــواتنا سيف الجهزوشهد عن غ

               راء ـرف مواعيدنا ونجهز دوما في الصومام وحنع

                                                                      اءــــــــرتنا أننا لم نعد حجارة صموتعرف ثو
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           الحريـــــــة وأمهاتنا والصحــــــــــراء      ثارت معنا

 ثورة االءقالم  واالءسالم واالءعالم والحكماء 

             والء  ـــــــــــنا نصرها بالءاسمها الجزائر التي أرد 

 اء ـبالفعل نصرناها وشرعنا لها من شرعنا البق

 رجوع للفهرس 
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 وطن عيد الثورة

 

      وت  َملّلِ َسّيَل ُتّوَص ـــــــــــــَرـــَبمًّوَفُن نَّءِا

 وت ــــناك للخد ال الفءاننا يا نوفمبر عرف

      ي عيــــــــــــــــــد البنادق البنادق فهمت  ف

   ْتــــَزقاص نوفمبر ُرــــــنها مع الرصأ

      د الصادق نوفمبر رسمت   ــــــــــــــفي عه

 دتــــــثورة بال موت وبها االءرواح خل

    ر وعظمت    ــفي علم الخالق أوصاف نوفمب

 ررتـــــــــهي ديانة دبابة تحوفي علمنا 

    س شهدت    ــــــفي عالم الرزاق نوفمبر شم

 دتـــــــــــءان الجزائر له والجباه له سج

     في عمائم االءخالق لثام لنوفمبر به تلثمت   

 قنابل وقبائل وقوافل  وقالع  لجبله حجت

 ي عيون الرفاق شجاعة نوفمر ظهرت       ـــف

 لت ــــــــــعلى الدوام فما بخسألناها ثورة 

    نت    ـشيد نوفمبر تفنانأدل االءشواق ــفي ع

 رب تنفست ـــــــــورددت مع الليل لحن ح
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   ر المشانق دولة نوفمبر حكمت     ــــفي عص

 سا ظهرت ــــــــــوفي عصر العصف فرن

 ت       ــــفي عطر الحرائق رائحة نوفمبر شم

  ت ــــــها ثارت وأحرقأنوعرفت نار الثأر 

 رجوع للفهرس 
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 وطن المغتربين

 

                   اد   ـــــــحيادا ومعه عمر البع

 ؤاد  ــــــــــمدادا وفيه صدق الف

                     راد ـــــمرادا ويبقى حبك الم

 ة تعاد اــــــــــــودادا وفيه الحي

                اد      ــــــعنادا وأنجب نبل العن

 دال ذاد ــــــــــجهادا والسيف ع

              اد        ــــــــبالدا وفيها عقل العب

 اد ـــأمجادا بنتك وبنيتي االءمج

                   اد   ـــــــعليك العيد وع عادًاُم

 اد ـــــــءانشادا يغني حرية الزن

  اد                    ر الذي ركــــفي الف روادُا

 اد ــــــــــــفؤادا واحدا بيننا وس

               داد       ــعنا من حــــــحدادا صن

 ادـــــــأجدادا ثأرنا لهم و لألحف

         شاد             الرءارشاداجزائرياعلمنا

 اد ـــرشادا ثوريا علمنا االءرش
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     رض وزاد                 ادا أحب األـــسم

 اد ــرمادا على أرضنا  به ما ج

        لجبال أوتاد             نا اـــــــأوالدا وب

 الد  ــالد بـــــــــــــأسيادا وبنا الب

 

           رجوع للفهرس                        
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 لطبشوروطن ا

 

                ور        ــــــــــــــوطني يا وطن الطبش

 ور ـــــا ستثـــــراهن وغدا أيض

               ب         ـــــــــــــــــوطني يا وطن الغائ

 رورـــــشهيدا ما زال رجال مس

                     ور   ــــــــــــــــــوطني يا جيشا مقب

 ور   ـــــــعصالية كجماجم جزائر

                     طور  ـــــــــــــــوطني يا لوحا مس

 اما ونذرا منذور ــــــــــــــــــصي

                  ور      ـــــــــــــــــوطني يا نغما مشه

 كور ـــــــــــــمش ايا ليثا عربيا أب

                    ور    ـــــــــــــيا سائدا كالسادة منص

 ور ـــــــبيت لالءحفاد وغابا للنس

                 رور      ـــــــــــــيا جالسا كالملوك مق

 ورـــــــــقانون ودست لمًاوِع لمًاَع

                       ورــــــــنا شهوقمحك يكفيسحابك 

 ثورـــــــــــعنبك للخمر وبعدها ن
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                    ور    ــــــــــــــــموزعين كالقبور قب

 خور ـــــــــــــــفائحين كالبخور ب

                     ور  ـــــــــــــراجعين كالقطار مقط

 ور ــــــــــــــــــمارين كالتالميذ بن

                    دور   ـمغرصاص الزيف يا رومية 

 ور ـــــــورصاصنا في الكالم محف

                      هور ــــــــــــــــشيعت جمأناشيدنا 

 هور ـــها الجمهور للجمعيوغدا يش

                   ور    ـــــــــــــــــــنحن كنا ذكرا مذك

 نحن يا أحفادنا ذكر يجب أن يثور   

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن األناشيد

 

    يد         ـــــــــــــــــــــــوطني يا وطن األناش

 دــــــءاعتقل جياع الرومية من جدي

         د     ــــــــوطني يا من أنجب حمائم التغري

 ناظل في األصفاد في كل حد حديد 

   د          ـــــــــــــــوطني يا بستان القمح السعي

 يد ـــــــــيا قرصان البحر البهي العن

    د         ـــــــــــــــــئرا وللثورة عيوطني يا ثا

 د ـــــــــــعيد االءستقالل دمت يا عي

   ريد          ـــــــــــــوطني كم حائرا كحمام الب

 يدــــــــوكم طائرا طار بنورك المج

          د    ـــــــــوطني زد رصاصة لجندي قعي

 د ــــــــتزداد كراسة للتاريخ والتقالي

    ك حفيد         ـــــــــــــــــوطني زد ريشة لدي

 يدـــــــــــــتزداد رمحا وسرجا وشه

        اريد     ــــــغوطني زد عجوزا وشابة للز

 دـــــــــتزداد قلعة وبابا وبوبا صندي
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        ديد     ــــوطني زد حدادا يجلي عنك الص

 يد ــــــــــتزداد سيفا لماعا وسنة ال تب

           وطني زد بعد الفاتحة الـتأمين والتأكيد  

 عبيدتزداد مسجدا وسجودا وءاماماو

       وطني زد  في التاريخ رأيك والمواعيد     

 يدـــــتزداد شمسا وقمرا وقبلة يا حم

      وطني زد في التكبير تكبيرا كيوم العيد      

 د ــتزداد جديدا لباسا من كل لون فري

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن المدفع

 

 مد المدفع مداد وغــــــــــــــــد                

 مد المدفع حفيدا وجــــــــــــد 

 صنع المدفع عنادا وكـــــــــــد                

 صنع المدفع جنة وخلــــــــــد    

 ـــد                قال المدفع قوال فعبــــــــــــ

 رسم المدفع طريقا عـــــــــبد   

 سجد المدفع عربيا سجــــــــــد               

 حشد المدفع جيشا حشــــــــــد  

 زرع المدفع مطر تحصــــــــد                

 سد المدفع دمنا ســـــــــــــــد   

  جلس المدفع جزائريا ُعــــــــد              

 عد المدفع شهدائنا عــــــــــــد 

 حبس المدفع صبي ولـــــــــــد                

 ثار المدفع شيخا نـــــــــــــــد 

 فؤاد المدفع فؤاد جلــــــــــــــد                 

 ثار المدفع مات وجلـــــــــــد   
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 نار المدفع ناري يا كبـــــــــــد                

 المدفع رومي حقــــــــد حرق

 جار المدفع أسيرا صمــــــــــد               

 جار المدفع فقيرا جاهـــــــــــد

 لون المدفع أخظر بلـــــــــــــد                

 بلد المدفع وطني يعبــــــــــــد 

 سدد المدفع كاسر ســـــــــــدد                

 ــــدأصاب المدفع نصرا يشهــ

 حارس المدفع مناضل ينجـــد                

 يناضل المدفع والزيف يغمــــد

 َعَلُم المدفع ُيرفع يجـــــــــــدد                

 يحرص المدفع  والوطن يرقـد  

 

 

 رجوع للفهرس  
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 وطن الزغاريد 

 

 ق والذي أعاله محمـــدي                   تجندي للح

 تكبدي يا رومية خيبة تكبــــــــدي 

 ثرنا كاالءجواد االءجواد جــــــددي                  

 ثورة العنيد العنيد وطني الجـــندي  

 جبال جالستني ءاجلسي في مقعــدي                  

                 درست درست يا جبارة توســـدي              

 سيحلو لك المدرس مهنــــــــــــــدي                   

 حرك حر حرهم هــــــــــــــــددي                              

تصوري تحت نخلة شهدت مولــدي                  

 ءاستشهدي يا نخلة البترول تخلدي                                 

 حسنك والبدر جــدي                   طمع البدر في

 تزيني تزينوا زيناهم وحسنك أبدي 

 نجار من عند اهلل  خلق  مصــــعدي                  

 عندما تشتاق لك الجنة ءاصــــعدي                                  

 مقابر مثل الجزائر كتبت في منجدي                 

 ر لمـعبـدي                                معابر ءالى الجزائر أم
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 تفقدي خليلك سأتفقد هدهــــــــــــدي                 

 يا مليحة الرصاصات تفقدي غـدي 

 زفي الجبال للكلمات  وأنشـــــــــدي                 

 صوت رشاش رتلته قصـــــــائدي                                  

 نا جلد حديــــــــــــــدي                 بدلناها جلود 

 دمرناها قيودنا مات صديــــــــدي  

 جبرناها عظامنا يا ثورة وجــــودي                

 ألبسناها حريرا والــــــــدود دودي 

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الشهيدة 

 

 ـــــــي               بوقي بوقي دائمـــا فوقــــ

 يــــــــــــــــــنوقي نوقي دائما تبق

 نالت منه دبابتي أعادت حقـــــي               

 تشجرت الجزائر تشجرت بصدقي 

 قال القسم قسم شرقــــــــــــــــي                

 ي                        ـــــــــــــــــــنال الوطن كل شوق

 ش فرنسا  تحرقــــــــي               قال الجي

 ي                               ــــــــــــــــــــقلنا لك فرنسا تعرق 

 أطال الزيت عمر مرقـــــــــــي                

 ي        ـــــــــــــــــقال الجيش بنية تسوق

              قال الجيش توضئي وأشنقــــــي  

 ي ـــــــــــشهقش قهقهي وإقال الجي 

 ــي                ــبرقـــــقال الجيش تلثمي وإ

 ي                                ـــــــــــــقال الجيش عشقنا تصدق

 قال الجيش تلعثمي نافقــــــــــي                

   ي                              ــــــــــــــقال الجيش خطبتي وافق
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 قال الجيش صوبي طوقـــــــــي                

 ي                                 ـــــــــــــحكمي حرقتقال الجيش 

  ـــي               عتققال الجيش ءاستعبدي وإ

 ي ــــــــــــــقال الجيش بارزي مزق

 قال الجيش طيري تشوقــــــــي                 

 ي ـــــــــــــــتفرققال الجيش حطي 

 ــي                 قال الجيش جهزي فندقـــــــ

 ي                              ـــــــــــــــسعفي بيدققال الجيش إ

 قال الجيش دربي فيلقــــــــــــي                 

 يـــــــــــــقال الجيش روضي قلق

               قال الجيش رقمي فرقـــــــــــي  

 يــــــــــلصققال الجيش شعاري إ 

 قال الجيش  توسدي نمارقـــــي                 

 يــــــــــــقال الجيش عيني صادق

 ــي                 نجزي أسواقــــقال الجيش إ

 يـــــــــــــمتطي براققال الجيش إ

 قال الجيش عودي فراقـــــــــي                 

 رجوع للفهرس  ....ي  ــــــــــــجيش أعطني الباققال ال
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 وطن األحرار- 

 

         رارــــــــــــــوطن أخر يا بحر األح

 ن نعبده ريشا ومنقارـــــــــــــــــــــوط

         جولي جولي يا رصاصات االءقدار

 خاطري أوسع من جولتك يا ءاستعمار

        ذارــــــــــــــلي كلمات األعقولي قو

                                 ن الثوارـــــــــــــــــــــــشئت وشئنا نح 

        ارـــــــــــأكداس عقولي كراسات كب

 ار ـل الديــــــــــــــعرسان حقولي في ك

         ارــــــــكالناس فضولي نعجات وتج

                                     ار ـوق تجــــــــــسفرسان فحولي في ال

         ارــــــــــكالقدس رسولي نجمات وث

                                 ارــــــــــــــممنوع تضليلي ممنوع وع

         ارــــــــــــــــب أسودوصولي  لكاللي

 ارـــلهامي من الجزائرالنهإمن الجزائر

        ارــــــــــــــحي طولي قرآن غفكالو

 ارــــــــــــكالسنة سيري تحفضك األذك 
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         ارـــــــكالبيانات مسلولي مغمود غف

                                   ارــــــــــــــوطني صاحبي شهيد األطه

         ارــــــــكالدينارات بترولي رغيفه ق

 ارــــــــلحق مطوطني يملك في سماء ا

         ارــــــــــكالعاديات خيولي يرونها ن

 ـارــلسعت وفرت لفعتي صوب الغــــــ

         ارــــــــــكالساعة صهيلي باردا وح

 ـارــعشت يا ساعة األحرار منقـــــــــــ

 رجوع للفهرس  
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 وطن العجائز  -

 

              ي الموت تحت المأذنةــــــــأرغب ف

 ةــــــــــــإخفضي الصوت خلقت مؤذن 

              ي الفوت سيدة مؤمنةــــــــــتجولي ف

 ولعلعي في الحلق شهيدة مؤمنـــــــــة   

               ي العظام شطارة مزمنةـــــتجولي ف

 وعللي الصبر بجهاد الفتنـــــــــــــــــة

              ي األيام سعيدة السحنةـــــــولي فتج

 بركة يا شهيدة بركة  وجنــــــــــــــــة  

              ي المصابيح أنوار متقنةـــــتجولي ف

 كوني لألقدار أناشيد ملحنــــــــــــــــة 

               ي القطار عربات ومدخنةـــتجولي ف

                                          ـــةمر العمر عربات وتكبيرات مسنــ

               ي الجبال سعيدة ومحزنةــــتجولي ف

 تدوري كالشمس ضد غراب المسكنـة

               ي الجبال مشنوقة مكفنةــــــتجولي ف

                                           وءانهضي ال مدفونة وال طلبتك مدفنة
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              ي قصائدك وكلماتك المتقنةـتجولي ف

 تجددي وأحسني مثلما خلقت محسنـــة

                                

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن التحية-  

 

 مــــــــــــــــــــــمنذ الصباح وأنا أبحث عن زعي

 مــــــــــــــــــأبحث عن زيت وزبيب وزهرة نسي

 مــــــــــــمنذ الصباح وأنا أختلس منجمات وتنجي

 م ـــــــــــأخلدراحة في الخردة وأسرج ركضا قدي

 م ــــــــــــمنذ الصباح وأنا أعتمر ببركة رب كري

 مـــــــــــأعتمر أعلى جبل الصامدات مخيم التخي

 منذ الصباح وأنا مسطرة ودائرة وشعاع ومستقيم

 مـــــــــطني جبل الشريفات شرف التكريأرسم و

 مــــــنذ الصباح وأنا حضارة شهر وسنة وتقويــم

 مـــــــــــــــــــــأرفع نهاري وأحفظ ليلي بعلم علي 

 مــــــذ الصباح وأنا حر جيش الشهيد العظيــــــمن

 مـــــــــــــــأرفع علما غالي أرفع عالي شهيدا حلي

 مــــــالترمي دنا سر يضحك قصنذ الصباح وأـــــم

 م ــــــأركض أصيل األصل جواداعربيا جيد التنغي

 مــــــناالصباح األول في فجرالتعميمنذ الصباح وأ

 مــــــــأمد مدا من بحري وأزجر العدو غائبا ومقي



32 

 

 مـــــنذ الصباح وأنا مكتبة الوطن السليــــــــــــــم

 مــــلوطنية يا عقيأحفظ القرآن والقوانين والتحية ا

 

  

 رجوع للفهرس           
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 وطن الطفلة-

 

     كـــــــــــــوطان قدروا أن أشتهياهلل واأل

 كـــــــــــــــبعد الفجر سنة مؤكدة أصلي 

     كـــــــــــــــــطويل عمر الفجر الذي يكمي

 كـــــــــــالنصر الذي يسليطويل عمر  

      كـــــــــــــــختاري يا رومية نباال يرميإ

 ك ـــــــــــعراس يلغيودفا واضحا من األ

     ك ـــــــــــتكتيك دبابتي يراع كطفلك يحمي

 ووجهي الصنديد الشاهق كحظي  يغنيك  

     ربيــــــــــــــــك تربعي طفلة في حجرنا ن

 كــــــــة أنهار دمنا ترويمفطومة مأموم

      كـــــــــــمن أشرف من رسول اهلل يوصي

 كـــــــومن أطهر من محمد الكريم يربي

    كـــــــــــــــــجبل الجياد الجبار يجري في

 ورب العباد الغفار كوحي نوفمبر يرويك 

      كـــــــــــــــــــــبارود وعود ووجود يعني

                                        ك ـــفهل العسل يشفي نحل كتالميذك نحن
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      كـمؤرخة والتاريخ مسوداته ثورات ترقي

 كـــــــــمأذنة ومؤذنة ديانة سمحاء ترقي

                                                    

  

 رجوع للفهرس                  
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 وطن الجبل

 

         نــــــــــــــــــــشاقي كالوطن شاهقا فط

 قاطنا في خلده زين المــــــــــــدن 

        نــــــــــــــــــجبل الروعة راسي كالسف

                               راهبا وءاماما ما زلزل وما فتــــن

        دنـــــــــــــكم من شمعاته خلدت في الب

 وكم من نعجاته غلبت المحـــــــــن

        نـــــوشج ان ءالحانتسلح بكاسرين حري

                                    تسلح بشعب عربي كالرسول تمدن

        نـــــــــــــــــــــــقط  ناداه قلقه فزرعناه

                                  زنيدا خشه وقمحا وشعيرا وعسال

        نــــــــــــــجميالته من حقائق التاريخ ف

 شجعانه مل منهم عمر السجـــــــن

        نـــــــــــــــــشجيراته من بذور وفي كف

 وأزهاره بنات عمومة من عـــــدن 

        نـــــــــــــــــشادي كالوصفات طبيبا أتق

 ــن دقيقا كالرصاصات مجاهد مسـ
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        نــــــــــــــــــــــبادي كاألهلة عالي وط

                                     هادي كالسكينة لشعبه سكــــــــــن

         نــطار من سحره العصفور وحط الغس

 يسقى من وحيه الجميل المتقــــــن 

 

 

              وع للفهرسرج                        
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 وطن المدارس  - 

 

           وطن ومعارفه وشويهات وعصى 

 ىـــــــــــــــــعش وأوطان ونبيه فت

           اءـــــدرس وألوانه ومدرسات وشت

 عيش وأوتاره عود وغنـــــــــــــاء

 طنطن الصباح معلقات ورثـــــــاء           

                                        عمل وبنـــــــــــــاء  عسل ونحالته

            والءــــعمري صنع من مشنقات ال

 وصنعت منه حب البقـــــــــــــــاء

            طالء رصاص المجاهدات لوجهي

                                      ووجهي بال خجل  رمــــى  طالء 

            اءـــــــــــويحي الحي تحيا الثورات

 أستحي من القعود يا رب السمــاء  

           اءـــــــعابدا كالبندقيات يا دين الدم

                                        ــاءــصبر يا وطني حتى تلد النسـإ 

             اءـــسقيت الوردات يا جبين الحكم

 ءدبـاءصلينا جماعة خلف جبل اال
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            اءـــــشفيت العاشقات يا شهيد الحن

                                          فديت الشاهقات بأعراس الوفــــاء 

             راءـــــــسوف نشتري رايات خض

 سوف تمحى الرومية في المســاء 

             اءـــــسوف نحتفل مجاهدات وغرب

 وأمـــــــــراءسوف نحتفل أسيادا 

 

 رجوع للفهرس  
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 وطن الشهيد

 

     ل    ـــــــــالمدارس تفتح ويفتح الجهل جاه

 لأكدي يا رومية رصاصنا كان القائت 

         لـــــــــــاقالنحاس ينصح وينصح كل ع

                                           فرنسا لن يبقى فيـــــك قاتل  ي يا تأكد 

          لـــــالكراس يشرح ويشرح الجيل السائ

                                             جبالنا نحن شــــــعب مقاتل تأكدي يا 

       ل ـــــــــالناس تمرح ويمرح الخير الكام

 يا جميلتنا قلنا الحق وال نجامل  تأكدي  

          لـــــــــالكأس يفرح ويفرح الجبل العاه

 ل ــتأكدي يا مليكات الجبل الثورة حام

    النعاس يفصح ويفصح البنيان المائـــــل     

                                               لــردمت تحت الباط ممحيةتأكدي يا  

          لـويلقح العصفور الجائ عراس تلقحاأل

                                              الخلد ما خسرت راحل جبالتأكدي يا  

         لـــــح ويمزح الرسم الهائاألكواس تمز

                                                 ابلـتأكدي يا لوحات الجنود جندت سن 
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         لـــترح الرب معاماألجراس تقترح ويق

                                              ابلــــتأكدي يا معاملنا أخطنا لباسنا قن 

         ل ــالفأس يصرح ويصرح الرشاش غاف

 تأكدي يا بيضات نحن من أصل زاجل

  

 

 رجوع للفهرس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 وطن الشراع-

 

                 اعـــــــــــــــــاهلل على من ج سالم

 اعـــــــــــــــسامحينا يا بالد األوج

                 اعــــــــوحيك يا سيد األوطان مط

                                     العــــــــــــــــــننام وتنموا فيك الق

                 راعـــــــــــــــــــــجبل اهلل يربي ي

 سنشتري من مكتبته شمس الصناع 

                 اعـــــــونزهو بنايه ليال بال ءانقط

                                        اعـــــــيغني ونشرف منه حلو الطب

                راعـــــــــيراعا أصيال كأصل الش

                                       اعــــــــــــيراعا يصلي صالة الشف 

                 اعـــــعشنا بنصوصه دهر االءمتن

                                     اعــــــــوثرنا بقاموسه دهر االءقتن

                 راعــــــــــــلم وءاختهذه ثورتنا َع

                                     داعــــــــــيدها جبارة صممها الص

                 راعـــــــــــــــلم وصهذه عزتنا ِع

                                      اعـــــجبين حسناتنا من حسناته دفو
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                 في غدنا قصص عن نصرنا تذاع

                                    تالعـــفي غدنا وطن يعيش بال ءاب 

                  اعــــــــــغدنا رب للدعاء سمفي 

 في غدنا ثورة وصومام وءاختراع  

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن بن لمهيدي-

 

 من قال مثلما قالت جبالنا الكـــــــــــــالم        

 من لقن الرشاش دروس الغــــــــرام 

 ل الحمــــــــــــــام       من جدد الريش في لي

 وجنده اهلل شهيدا أمير الكـــــــــــــرام                                     

 من ولد جنديا في ثورة الســـــــــــــــالم        

 ومات كعلي عربي عليه الســـــــــالم                                     

 الءحتــــــــرام         من يحلو لنا سقي قبره با

 من يحلو لنا تزين وجهه باألعــــــالم                                    

 من عين في رأس الرومية زمن األوهام        

 من رتبته جندي جندي حي يا أصنـام                                                

 ــــام       من قال قسما باهلل ال أخشى السهـــــ

 ال أخشى غير كبوة مليح اللجــــــــــام                                             

 من قال شاعرا وأحب الجزائر كاألعالم        

 قلما وأعرف أن الشعر ليس منـــــــام                         

   من يحلو لنا فيه ليل القيــــــــــــــــــــــام      

 ومن يحلو لنا فيه شهر الصيــــــــــام
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 من قال حلوا من التكبير أدبا وأنغـــــــام       

 وعاش وطنا من األمجاد بريشة رسام   

 من مات وما مات بهي الهــــــــــــــندام        

 عاش وطنا من األحفاد ذله حــــــــرام

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الشعر 

 

 عشنا يا مستقل خاشعينا كخشوعك            

 فرحين بمشهد حضنك لجموعــــك                                        

 عشنا يا مستقبل بنور شموعــــــك            

 فرحين بليل تنيره خيولـــــــــــــــك                                         

 شت يا حلمنا جزائريا نــــــورك            ع

 فرحين برائحة الشعر في سطورك 

 قل لنا لذيذه فنحن جمــــــــــهورك            

 نحن ال نمحو بيتا من عصـــــورك                                           

 قل لنا لحنا عن مصـــــــــــــــيرك             

 اهلل نصـــــــــــيركنحن جند سلحنا 

 قل لنا قصصا عن شــــــــــــهيدك           

 نحن قسما باهلل غنائك ونشــــــــيدك                                              

 قل لنا كفوا نكف كحبيبــــــــــــــك             

                     قل لنا ثوروا ألف ثورة نزيــــــــدك                       

 ترى يا كوخنا لما خذت حـــروبك             

 و لما ألفت أناشيدا عروقـــــــــــــك
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 نحن نقسم ببهائها قـــــــــــــبورك             

 نرفع أعالمها صباحا ونـــــــزورك                                               

 ورك           نحن نخلة ءان تذكرت جــــذ

 نخلة الخير خيمة تسر بســــــرورك 

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الفل-

 

 يا من ثار على الــــــــــــــــــــــــــذل ذل           

 ولون األزهار بالفل فــــــــــــــــل 

 ــل           يا من أنار بعدل العقل عقــــــــــــــــــ

 ولون للرومية طريق الويـــــــــــل                             

 يا من عبد وطن بالفعل فـــــــــــــــــــعل           

 وأنار للألحرار طريق الــــلـــــــيل                                   

    يا مجيدا شاعرا وبالقول قـــــــــــــــــول       

 إن اهلل سيزيدك من دمائنا ســـــــيل 

 يا مسلما شاهدا على عدل الرســـــــــول           

 إن اهلل سيزيدك رباط خــــــــــــــيل                                   

 يا مجاهدا صامدا صمود الفـــــــــــحول          

 إن اهلل سيزيدك حبا وتبجــــــــــــيل

 يا وطن السيف المســــــــــــــلول            عادال

 عادال قانون الذود عنك بالرحـــــيل                                   

 نستشهد يا وطن الرشاش العـــــــــــادل          

 وينمو فيك أدب الشعب الجمـــــــيل 
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 ونستشهد أيضا يا وطن الجمال الكامــل          

 ك أدب الجياد جهادا وصهيل                                    وينمو في 

 هذه أكاليل الزهور من قبرك تطــــــــل            

 وهذا يومنا الذي وعدنا ربنا وصـــل                                    

 نرقد حيث نعرف أن االءستشهاد حـــل             

 ـــــــــلنرقد فيك وترقد فينا يا بطـــ

 ال نعرف للثامك كبوة وال نعرف  جهل            

 النرد على لجامك بغير الطاعة فسل

 اهلل أكبرو حيا على الجهاد يا رجــــــل           

 يا وطن الترتيل والجهاد بال دجـــــل  

 رجوع للفهرس  
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 وطن السيف

 

 ــــــــا                    جهز مثلما جهزك سيف

 و إمضي مثلما مضى قــــــدره                               

 جاهزا حرا شجاعا صنديـــدا                   

 يعرف ءان المجاهد وطـــــــــنه                            

 شامخا شيخا يبارز حفــــــيدا                  

 د في موطنــــه يصنع أبطاال للخ 

 شامخا شهيدا يحميه نشـــــيدا                  

 والدا ومولودا في القرآن وصفه                                 

 عابدا ومعبودا كمحمد ولــــدا                   

 مسجدا موجودا في جبال خلــده                                

 ــــيدا                   مؤكدا متأكدا يكبر سعـــ

 موحدا متوسدا ينتظر مواعـــيدا                               

 جزائريا مباركا قبرا مفـــــيدا                  

 رجال نعرف إنه مات شهـــيدا 

 وفيا ثريا ينفــــــــــــق نقــودا                   

 فدائيا ذكيا يشتري الموت عنيده
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 يشه وعلمه بهيـــــــــا                  بهيا وج

 فتيا ويبقى سيفا مات غريمـــــه                                 

 مات االءستعمار موتا جــديدا                   

 وعاش االءنتباه في عين حفـيده

          رجوع للفهرس           
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 وطن المجاهدين 

 

 جبل االءسد جبلي و جيل المشي جـــــــــــــــــــــيلي                  

                                        

 أمشي حتى تطلب الحياة رحيلـــــــــــــــي                                            

 ــــــــــــولي             هذه األقالم والكراسات قالت قوال فقــــــــ

                                          

 قولي يا ممحاة فصال من فصولـــــــــــي                                          

 هذه القصص واألبيات تصل كوصول رســـــــــــولي  

                                         

 مجدا وحربا من طبولـي                                            تلحين الشاهقات 

 هذه األزهار والثكنات تصهل كصهيل خيــــــــــــولي  

                                         

 تعشق عمرك ثورة نصر فطولـــــــــــــي                                           

 يات ترتل كوحي وترتـــــــــــــيلي      هذه األشجار واألب

                                         

 قتل شهيدا قتيلـــــــــــــــي                                           قتل وُيجهادا ال َي

 هذه  األمطار والسيدات ترحل رحيال  في جمــــــيلي  
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 بيلــي                                          وجميلي كالشهداء كالشهادة وطني س

 هذه االءمطار والرحمات تصنع رصاصا من تكبيلي 

                                        

 أنصر به أما عاشت بتقبيلــــــــــــــــــــــــي                                          

 ميلـــــــــــــي   هذه الجياد والفارسات تسرج عمري ز

                                      

 أرحل ْأو أصبح شهيدا غدا في ليلـــــــــــــــي                                            

 هذه الجزائر والرسامات ترسم لوحة ظاللـــــــــــــي  

                                       

 مس واضحات نسل نضاليوظاللي تحت الش

 هذه الجزائر والورقات ترسم خريف القتـــــــــــــــال                    

 

 عالـــــــــــــــــــي تؤكد أن نوفمبر توسد حرًا

 رجوع للفهرس  
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 اي حسيندوطن ال

 

                                                عندما أصبح أميرا أعرف أن األمرأمــــــــــــــري 

                                   

 وعندما أصبح كبيرا أعرف أن األشهر أشــــهري              

 عندما أكمل مسيرا أعرف أن القدر قــــــــــــــدري

                                 

 طـــــــريوعندما أرث حريرا أعرف أن المطر م 

 عندما أصبح كثيرا أعرف أن الحظــــــــر حظري

                                 

 وعندما أكتب عاديات أعرف أن األسطر أســطري

 عندما يمليء زيرا أعرف أن المطر مطـــــــــري

                                 

 وعندما يدوي مدفع أعرف أن الشاطر شــــــاطري

 ا أطعم جهادًا أعرف أن الـــــــــــــقدر قدريعندم

                                

 وعندما أرسم زنادًا أعرف أن الصدر صــــــــدري 

 عندما نقسم بالدا أعرف أن الشطــــــــــر شطري     
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 وعندما ننام جيادا أعرف أن القبر قــــــــــــــــــري 

 البـــــــــحر بحري عندما نزداد رواجا أعرف أن

                                 

 وعندما يزدادوا ءاعوجاجا أعرف أن النحر نحري 

 عندما تنبطح أغنياتي أعـــــرف أن الوزر وزري

                                  

 وعندما تتحقق أمنياتي أعرف أن البر بــــــــــــري

 ان السر سري عندما يعود الناي ونعجاتي أعرف 

                                 

 وعندما يبقى اللحم في مكانه أعرف أن الهر هـــري

 عندما تعرف الحرية العربية أن الحر حــــــــري 

                                  

 تعزف المستقلة الجزائرية نشيد التمر تمــــــــــري 

 

 رجوع للفهرس         
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 المقاومةوطن 

 

 يا وطنا طامعا في أياته كطمـــــــــــــــعي   

 يا جاهزا في أبياته كجـــــــــــــــــاهزي  

 أطلت المواعيد واألعياد يا شموعا تجمعي  

 ألف شمعة ألف عام وتعـــــــــــــــــكزي   

 وقالت الشمس ءاعترافا يا سيوفنا أصغي    

 الت سيوفنا أوصافا يا فرنسا إجهــزي                                      وق 

 وقالت الفراشة غدا يا فرنسا تقلـــــــــعي    

 وقالت الجبال غدا يا فرنسا تعــــــــجزي                                      

 وقالت البحار غدا يا فرنسا تسمـــــــــعي    

 ء غدا يا جزائر تنــجزي                                      وقالت الشواطي 

 وقالت األوطان غدا يا فرنسا تجمــــــعي     

 وقالت األوطان غدا يا فرنسا توكــــــزي                                        

 وقالت الحمامات غدا يا فرنسا تقمـــــعي    

 كنــــــــزي                                      وقالت الرايات غدا يا فرنسا ت 

 وقالت الشويهات غدا يا فرنسا تخلــــعي     

 وقالت الشامخات غدا يا فرنسا تبـــارزي                                      
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 وقالت الشهيدة غدا يا فرنسا تلســــــــعي    

 ي                                         وقالت السعيدة غدا يا فرنسا تنــــــــابز 

 وقالت الجزائر غدا يا فرنسا ال تسطــعي    

 وقالت الجزائر غدا يا جزائر تخبــــــزي      

                                              

 رجوع للفهرس 
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 وطن الرسول 

 

 فـــــــــــطنا عشنا فيه حتى عرفنا أن السيف ليس زييا و

 يفـــــــــــيا فطنا نمنا فيه حتى عرفنا أن الصيف مات ص

 عب ضيفـــــيا مطبخا أكلنا فيه حتى عرفنا أن الضيف ش

 وفـــــــــــــــــــيا أهال نزلنا فيهم حتى أمنا من خوف الخ

 وفــــــــــــــــيا غنما أكلنا منها حتى عرفنا معروف الص

 وفـــــــــــــــيا جبال جاهدنا معه حتى وجدنا الطواف نط

 عروفــــــــــــــــــــــيا ربا دعوناه فأجاب بالمعروف الم 

 يوف ـــــــــــــــــيا سيفا تقليديا قلدناه فوجدناه عمرا في الس

 هوف ة والكـــــــــــــــــيا وحيا محمديا تلوناه مثلما تلته مك

 يا جمال سنة مؤكدة وسنأكدها سنة وسيرة وجمال حروف 

 رجوع للفهرس 
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 وطن جيش التحرير-

 

 يا من طار عمره وطار طويـــــــال    

          هل ما زالوا يرتلونـــــــــــــــــــــــك ترتيال                             

 نموت أيضا فال تكن بخيــــــــــــال     

 نعيش أيضا وتعيـــــــــــــــــــــــــــش جليال                                      

 نسكر أيضا فال تسكر قليـــــــــــال      

 نعشق أيضا فال تشكر رحــــــــــــــــــــــيال 

 ــــيال       نحفد أيضا فال تنسى سلـــــــ

 نعبد أيضا ما دمت رســــــــــــــــــــــــــوال    

 يا ملون االءمنيات شيخا عليـــــال       

 يا طبيب الجزائر صدقــــــــــــــــــــــت قيال                                    

 هذه االءوطان كلها عافت تكبـــيال     

 جمـــــــــــــــــــيال                                   هذه االءوثان كلها أقرتك  

 هذه المالئكة زادتك بدرا وزمـــيال     

 هذه الهالكة ما غنمتك بتـــــــــــــــــــــــروال                                   

 نظم معارك األمجاد جند رجـــــاال      

 ـــــالالقم شارك األحفاد أفراح نصرك حــــ
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 نظم أذكارك ملك جند جـــــــــالال      

 قم شارك أنصارك عرسا ونظــــــــــــــــاال 

 نظم مشوارك مولد جيشنا أبطــاال     

 جيش التحرير الوطني والوطن نعرفه أدغاال 

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الجزائرين

 

 ئك مـــشانقا           أمواج بحرك وشواط

 تموت كل عام موتا صادقــا                                        

 نجدف صوب جبينك يا صــــادقا            

 نموت كيقينك حبا مراهقــــا

 نادنا طفال تجدنا يا طـــــــــــارقا            

 باب القالع يقمع صارقــــــا 

 ـــــــــــــــقا            نادنا شابا تجدنا باشــ

 نسر العروبة يحلق حاذقـــــا  

 نادنا شيخا تجدنا مـــــــــــــتسلقا             

 جذع العروبة والباطل زاهقا  

 نادينا عجوزا ستجدنا ملصــــــقا             

 وجدار الرومية يمحى ناطقــا                                      

 الشاطيء أزرقـــــــــا              هذه ريشة

 هذه ريشة الوطن مصـــــــفقا 

 هذه لغة االءستقالل مــــــــــــطل           

 هذه لغة المحسن متصــــــدقا  
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 هذه عجائب تكوينك فيلــــــــــــقا             

 قتل الملوك في الرقعة بــيدقا                                      

 نحن يا وطننا نرويك شيقــــــــــا             

 ونزيد عندما نراك رائـــــــقا

 أنت أشجع من وجه رومية ضيقا            

 أنت أشجع من رومي مارقــا  

 

 رجوع للفهرس  
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 وطن نوفمبر - 

 

       يا ثورة عظيمة بللها مطـــــــــــــــــري  

 كانت محتلة فأصبحت نهرا يجـــري                                     

 يا دولة عظيمة نصرها شعـــــــــــــري        

 ويا أغنية عميقة لحنها صـــــــــــري                                      

 أنا ثائر مولود في ليلة قــــــــــــــــدري       

 ئر الموجود في قدسية قبــــري أنا الثا 

 أنا ءابني الخلود في جزائر نصـــــــري      

 أنا أبني السدود وفوقهم جســـــــــري  

 أنا أحمي الحدود أكبر في ســــــــــــري      

 أنا أزين الوجود وأغدق من خيــــري                                    

 ـــــــــري      أنا أسبق الفهود وأسرع في كـ

 أنا أقبل الخدود وأكثر من بــــــــــري                                      

 أنا أضاعف الجهود والشمس من حـري     

 أنا أربي الجنود فيا رومية فـــــــــري   

 أنا أربي األسود واألسود تحـــمي مقري     

                                أنا ألبي العهود وغدا يا جزائر تصري      
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 أنا أجمع الشهود فيا حرة تحــــــــــرري     

 أنا االءمل المنشود فيا ربة تكــــــبري 

 أنا أأم الحشود فيا سجدة تكــــــــــــرري      

 أنا االءمل المنشود فيا ربة تكبــــــري

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن العودة 

 

 جئنا من ضفاف االءسالم مؤمـــنين          

 جئنا من رسائل الحمــــام عابدين 

 جئنا من عواطف الخيام ثائـــــــرين         

 جئنا من أحالم النيام ناصــــــرين

 جئنا من مشارف الغياب حاضــرين         

                           جئنا من حلو الكالم حافظــــــــين               

 جئنا من مخاوف الشباب فاتحــيـــن          

 جئنا من دروس الغرام معـــرمين                                      

 جئنا من مواقف العناد فائزيـــــــــن          

 جئنا من مقابر الكرام مستشـهدين

   جئنا من معاطف الشتاء حطابـــــين        

 جئنا من فوائد الصيام مجاهديـــن                                     

 جئنا من أالف السنين راجليــــــــــن         

 جئنا من فوائد الصيام مجاهديــن 

 جئنا من فوائد الصيام مجاهديـــــــن          

        جئنا من وحي السالم األميـــــــن                            
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 جئنا من ءاعتراف سيوف الراشدين         

 جئنا من عمر جزائر القيام الثمين  

 جئنا من معازف عيد المنــــصورين        

 جئنا من شرفات الهيام المتــــــين 

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن اإلستقالل -

 

 ـــــــا        عندما أعود أشتري لبيتي بيتـ

 وأعزف كالعود من ذا البيت بيتــــــا

 عندما أسود أشتري لصوتي صوتا       

 وأعرف كالدود من ذا الموت موتـــــا                                 

 عندما أقود أشتري للفوت فوتــــــا        

 وأشرف كالجدود من ذا البات بتــــــا

 صامتـا       عندما أجود أشتري صمتا 

 وأنضف الحدود من ذا البهت باهتــــا                                     

 عندما أذود أشتري فالة فالتــــــــا       

 وأرشف من السدود من ذا الوقت وقتا  

 رجوع للفهرس 
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 وطن جبهة التحرير -

 

 ـــــــــــــــــدان   عندنا منك يا شجرة ســـــ

 في كل صالة نشكرك ونشكر المنــــــــان  

 جاهل من قال ءان الجزائر ليست بستان    

 جاهل من عاش عمره خارج وطني الفنان                             

 عندنا منك يا مســـــــــــــــــــجد عمران   

 في كل يوم نزف شهيدنا الفرحـــــــــــــان  

 نزرع مع روحه نخلتــــــــــــــــــــــــان    

 ونجعل من رحلة عمره برهـــــــــــــــــان 

 عندنا منك يا ثائر جيـــــــــــــــــــــــالن    

 شبابا وشيوخا ثاروا ثورة ءانســـــــــــــان

 هذه أيامك يا جهاد الفرســـــــــــــــــــان    

 لشجــــــــــــــــــعان                            وهذه أقدامك يا جواد ا

 عندنا منك يا شامخات سلسلتـــــــــــــان    

 جبالنا يا جبارة في كسر االءوثـــــــــــــان 

 هات الرشاش هات المسبحتــــــــــــــان     

 نذود عنك يا جبهة التحرير بسجدتـــــــان 
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 وطــــــــان    عندنا منك يا جبهة التحرير أ

 عندنا منك يا وطن الخير أكفــــــــــــــــان 

 جودي يا أمنا يا جبهة التحرير والعرفان    

 نرحل بعلم بارئناو بعلم القـــــــــــــــــرآن

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن حسيبة بن بوعلي 

 

 ــــــــــــــــــواللما النسيان يحفرني في صدري م

                                    

 لما الشمس تستفزني وتغطي ءاصفراري بغربال                                 

 يا شهية في الحب نذري نضـــــــــــــــــــــــــــال

                                   

 ـــــــــــــــــالقال عنك عندما قلت جمــــــــــــــــ 

 يا سيدة الثوار في جري غــــــــــــــــــــــــــــزال

                                    

 يا سيدة الثوار في سري أغـــــــــــــــــــــــــــالل  

 مثلما تربت الجوائز تجري صوبنا أبطــــــــــــال

                                    

 ت العمياء تحب في قلبنا ءاعتقــــــــــــــــــالترب 

 هذه ريشة فنان رسمتك لوحة بطــــــــــــــــــــال 

                                     

 هذا عيد الفقراء يتذكرك طفلة  وســـــــــــــروال

 هذه بنادقنا نزلت من السمـــــــــــــــــــاء ءانزال
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 هذه طلقاتها قرئها الطالق حــــــــــــــــــــــــالل

 يا فرنسا ءاما قرئت في قلبنا االءمـــــــــــــــــثال

                                    

 ما قتلت عندما قتلت الرجــــــــــــــــــــــــــــــال 

 ـــــــالليا فرنسا هل عزمت على الموت ءاحتــــ

                                     

 يا فرنسا ءاذا عزمت فزورينا جبـــــــــــــــــــال

 يا فرنسا هل أصبحت ذليلة بـــــــــــــالذل ءاذالل

                                    

 يا فرنسا ءاذا تشجعت فعودي ءالى جبالنا والقتال 

 ر ونستعجله ءاستعجاليا فرنسا هل نتوضأ لنوفمب

                                   

 يا فرنسا هل نسير بنوفمبر سبعة وءاحتمــــــــال  

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن األسلحة  -

 

 هذه أشيائنا وهذه االءيادي العربيــــــــــــة      

 الجزائريـــــــةهذه جبالنا وهذه الثورة 

 هذه ليالي القدر واألمومــة العبقريــــــــــة      

 هذه سيرة بدر والصحبة المحمديـــــــة                                       

 هذه جيوش ثارت وفداها والوطنيــــــــــة       

                هذه جبهة التحرير حاكمة رسميــــــــة                            

 والجبــــلية      ةهذه أدواتنا المدرسية والمنزلي

 هذه سروجنا وسروج مداد القدسيـــــــة                                         

 هذه أغنيات اإلرتيــاح وءاستقالل البندقيـة     

 هذه أيات الرماح يا أغالل الفرنسيــــــة 

 الل الحريــــــة    هذه العاديات والرياح يا ظ

 هذه الرايات والألرواح يا غـالل ثورية                                            

 هذه أسماء وإنشراح شهادة وهديــــــــــــة    

 هذه أزهار ولقاح سعادة ورديـــــــــــــة                                           

 سانيــــــــــــة   هذه حجارة وسالح عقيدة إن

 هذه سنارة وأرباح مصيدة حربيـــــــــــة  
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 هذه مواليد نوفمبر بيانات حرفيـــــــــــــة     

 هذه وفايات فرنسا هزيمة إستعماريـــــة 

 هذه يا فرنسا دروس ودروس جاهليــــــة    

 هذه يا فرنسا مقبرتك ومقبرتك الجماعية 

 

 رجوع للفهرس 
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 ستشهادطن اإلو

 

 مأذنة وألف منصة ءاستشهـــــاد                

 عادلة يا عاديات الدهر وبالعنــــاد                                 

 موعد وألف خطة يا صــــــــياد                 

 فرنسا وصوبك الصياد                                  مفتوحة يا

 مؤكدة ألف فرحة يا أحفـــــــــاد                 

 مقتولة رومية قتلتها البـــــــــــالد

 سافري ألف عيد في األعيــــــاد                 

 وتجددي في أعيننا بال رمــــــــاد

              جاهدي ألف عام من الجهــــــاد    

 وأعيدي االءستقالل مع من أعــاد 

 مزقي ألف عام من الرقـــــــــاد                

 أعيدي ألعيننا أحالم الرشـــــــــاد 

 دوري ألف دورة حسب الميعاد                 

 ثوري ألف ثورة حرة تعــــــــــاد                                      

 صيفة ونحن العباد               ملكة وألف و

 ملكة وتزف ظريفة ويشنق الجالد                                     
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 ليلة وألف ليلة حالكة الســــــواد               

  فتحنا نعم فتحنا معاقل الجيــــــــاد                                                                         

 تحيا وألف تحيا جزائرا وبغداد                 

 تحيا وألف تحيا جزائرا وعمـــــاد 

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن المصانع --

 

 ولدي ولدي إرفع االءصــابـع          

 ذكر ذكر تذكرنا المطابـــــع 

 ــع          وطن وطن وطن المنابــــــ

 خير خير كالشمس صاطــــع                              

 نعرف نعرف أشغال المصانع         

 نعزف نعزف أقوال الجوامـع  

 ءاهتفي هيا يا بالد الصوامــع         

 جربي شعبا بهيا المسامـــــــع                                 

         أركضي هيا تخطي الموانـــع  

 جربي سيافًا سيفه المـــــــــع                                 

 ردي لبريدنا كثير الطوابـــــع           

 بريد شهيدنا شهيد المدافــــــع 

 طلعت عليك شمس المـزارع           

 تعزفك شهيدا حلو المقاطـــــع

 تبًا لتاريخ في الكالم يقاطــــع          

 ا مؤرخة حرة المراجع                                عشت ي
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 جزائرا يا مشنقة كل طامــــع         

 جزائرا يا قبلة كل خـــــــــاذع                                    

 جزائرا يا مطعمة كل جائـــع         

 جزائرا يا ملهمة كل رائــــــــع 

  

 

 رجوع للفهرس   
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 وطن األيات

 

 خالدينا كالخشع ويبقى الجبل لنـــــــــــــا     

 منيرينا كالشمع ويبقى النور لنـــــــــــا                                           

 إالهنا لك السمع والطاعة ونحن أقســمنا      

 قسمًا بالسماوات السبع سيبقى الدم دمنا 

 أهاًل يا مدفع الجهاد حرًا تلزمنـــــــــــــا    

 أهاًل يا مصنع اإلستشهاد ُدَرَرًا تجمــعنا                                           

 نموت وُيرفع َعلم الجزائر يجمعنـــــــــا     

         َنموت وُيجمع ِعلم الجزائر ينفعنـــــــــا                                 

 أه يا وجع إستعمار  كان يلسعنـــــــــــــا    

 أه يا وضع العار مكار ال يردعنــــــــــا                                          

 نعيش ونطمع في ثأر ينصرنـــــــــــــــا    

             نعيش وَنقمع وإن قمعنا ثرنـــــــــــــــــا                              

 فيها الركع ديارنا والساجدين منـــــــــــا     

 نعيش ونقمع وإن قمعنا ثرنـــــــــــــــــا

 فيها السلع أسواقنا وأشواقنا تغنــــــــــى      

 مليحة الطبع ثورتنا وعزتنا ونوفمبرنـا  
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 فيها الجوامع جنتنا وفيها فتنـــــــــــــــا      

 هامتنا وفيها أذنـــــــــــــا فيها الصوامع 

 غزيرة المدامع جثتناوحولها تبللنـــــــــا     

 غزيرة المزارع قبلتناو لها تحولنـــــــــا  

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الطيور-

 

 الة بعدلـــــــــــــــــــــــــــــــها                تساق ءالى العد

                          

 عبدناها أو عبد لها الطريق عبدهــــــــــــــــــــا                                

 شنقناها يوم إدعت أن الزرزور سربـــــــــــها      

                        

 قت الطيور لحربـــــــــــــــــــــــــهاباهلل هل خل  

 عدلنا يوم دمرناها مدمرة بحربـــــــــــــــــــها       

                        

 خلدنا يوم قتلناها قتال بضربــــــــــــــــــــــــــها                                

   وسعدنا يوم سرجناها جزائرنا وخيلــــــــــــها

                        

 وسعدنا يوم زفيناها حرة لليلـــــــــــــــــــــــــها                                 

 يا ثائرة ال يمل اهلل من تكريم وجهــــــــــــــها            

                         

                           كرم اهلل وجه الجزائر ووجه ثورتـــــــــــــــــها     

 نبني أكواخًا من االءنشراح في جبل عروبتها 
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 نشرب أكوابًا من االءنسجام في جبل عزتــــــها                               

 نكتب قول مدفع جميل في مصنع أسلحتـــــها

                        

 ـــــــــــــجد خالفتهانكتب قول شيخ جليل في مس

 يا وطنًا يساق ءالى العدالة بعدل أمومتــــــها

                        

 أمنا العربية الجزائر تــــــــــــــــــــحيا حضانتها

 الدين الذي وحدتنا به يبقى رسالتــــــــــــــها

                       

 ه يبني حضارتهاالرب الذي وهبتنا لـــــــــــــــــــ

 مرحبًا يا جزائر الترحيب نحن غدًا لـــــــها 

                     

 مرحبًا يا شمس ال تغيب حرة من الجزائر ظاللها  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الجزائر العاصمة

 

 ترمي ويرمي المدفع مـــــــــــــــــــعها     

  لــــــــــــــــــــــــها                                  تحتطب ويحتطب اهلل 

 تروي ويروي ماء سمــــــــــــــــــــاها     

 نشرب ويشرب الشعر  غذائــــــــــــــــها                                           

 تلسع ويلسع وجه عـــــــــــــــــــــاداها      

 ق رب إبتــــــــــــــــــــــالها                                     َتحرق وَيْحر

 مدينة الجزائر تحيا بهـــــــــــــــــــائها     

 سفينة الهداية داي بنـــــــــــــــــــــــــــاها  

 تجري ويجري عمر هـــــــــــــــــواها     

 ــاها                                     صهوة أصيلة أصيل إمتطــــــــــــــــــ

 تثور وتثور تمتمة شفتــــــــــــــــــــاها     

 عطور وعصور تصلي لقربــــــــــــــــاها 

 ميناء الحج سكن فتــــــــــــــــــــــــاها    

 ومناء الحرب سكين هــــــــــــــــــــــــداها 

 وموالها      تحيا عاصمة األكتاف الفوالذ

 رجوع للفهرس  ....تحيا عاصمة االءنقاذ واإلغراق ومصـالها
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 ستقاللوطن شمس اإل-

 

 برري سكونك بغروبك وعــــــودي          

 يا شمس االءستقالل أغرفي من سجودي  

 برري كلماتك بشروقك وجــــــودي          

 ـــــــــــــــــودي  يا دفاتر الشعر في صمـ 

 برري رسائلك بالتضامن مع قيودي          

 يا سيادة الســــــــــــــــــالسل لن تسودي  

 برري خيمتك بمسرح جهـــــــودي           

 يا كاملة الفصول عن الجزائر تــــــذودي 

 برري صلواتك بعشقك لمعبـــــودي         

 ـــــف مولودي موجود ورتبته شريــــــــــ

 برري ثوراتك بثوراتك وزيـــــــدي         

 إذا لم يكفيك الذبح ذبحة لك وريــــــــــدي                                         

 برري أعيادك بعيــــــــــــد ورودي          

 أعيادها ورودي يكتبها تغريــــــــــــــدي   

 ــــدي         برري نصائحك بطلباته جديــ

 نحن عهودنا حررتك فتعـــــــــــــــــهدي  
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 برري قطراتك برضاها ســـــدودي          

 يا أمطار نوفمبر والنصر مجــــــــــــدي   

 برري ءابتسامتك بوجه شهيـــــــدي         

 يا مدرسة إستشهادنا ضمي حفيــــــــدي  

             

 رجوع للفهرس 
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 وطن الليث-

 

 منذ زمن وأنا كالقيلولة أتقي شر حــــــري      

                                      

 من زمن وءانا كالقيلولة ءانجب من كري وفري 

 نبقى هنا ريثما يعود الليث فال تفــــــــــري

                                    

 بقى هنا ريثما يعود الليث يا كلمات ســــــــــري ن 

 إننا واضحين والوضوح واضح يا قبــري

                                    

 ءاننا حاكمين والحكم واضح يا قصـــــــــــــــري 

 هذه بطون الباطل نامت ال تـــــــــــــدري

                                    

 الجاهل تسمم قــــــــــــــــــــــــــــــدري هذه بنات 

 تعلمت يا جزائر األمم في ليلك تســـــري

                                   

 تعممت يا جزائر االءمم في صحرائك فتصـحري 

 يا نخالت األخوة العربية تباركت فدبري
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 نصر وأصــــــــــــدريكوني نصرا كوني جريدة 

 يا جبال األقالم الجزائرية غدا تفســـري

                                  

 يا جبال الغالل الجزائرية غدا تقشـــــــــــــــــــري 

 قسما بأوالدنا نحن كأوالدنا فقـــــــدري

                                  

 ـــــــــــــــــــــــــريقدري لنا قدرا وءاقتلينا ثم تجب 

 قسما بوجهنا نحن كوجهنا فتصـــــوري

                                   

 يا سيدة المرسومات لوحات وثورات تبـــــــــرري 

 سلمي على أرواحنا يا أمنا وفكــــــــري

                                 

 ـــــــــــــــــــريسالمًا سالمًا سالمًا قبل أن تقبــــــــ

 رجوع للفهرس 
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 وطن العنبر

  

 

 تجبر مثلما عهدك التجبر غدنفــــر          

 نحن جزء من غدك يستنـــــــــــــفر                                        

 بر           كبير تكـــــــكبر مثلما عهدك الت

 تسطيرك فســـــــطرنحن جزء من 

 تعهدنا مثلما تعهدك اهلل نوفــــــمبر           

 نحن جزء من أمطارك فأمطــــــــر                                  

 ــجر          ــنتصاراتك يا خنــهذه ليالي إ

 نحن جزء من جمالك فأنــــــــــــحر                                   

 طوالت ترويك عســــكر         كم من الب

 نحن جزء من حالوتك يا سكــــــــر   

 كم من األرواح بإستشهادك تسكـر         

 نحن جزء من مقابرك فأقــــــــــــبر                                  

 كنت كما من البطوالت لها نعبـــر          

                           نحن جزء من تضحياتك فعبـــــــــر       

 يا عزيزا من السماء كان ينــــــذر          
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 نحن جزء من صلواتك ونستغـــــفر                                

 هذه الجزائر حرة ومستقلة تسمــر          

 نحن جزء من وطنك الكبير وتكبـــر                                  

 وجزائرية تعمر          هذه الجزائر حرة

 نحن جزء من تعميرك يا وطن العنبر  

     

 رجوع للفهرس            
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 وطن الرسامين

 

 يا جزائر الوطن أنقضوك أخيــــــــــــــــرا       

 يا جزائر النضال فداك أسيــــــــرا 

 يـــــــــــــرا      يا جزائر االءستقالل عيناك أم

 يا جزائر القتال قتلك كبـــــــــــــيرا                                    

 يا جزائر الرسامين عيناك عبـــــــــــــــيرا      

 يا جزائر العاشقين عشقت ضريـرا  

 يا جزائر الورود حررك منـــــــــــــــــيرا      

 شخيـــــــرا                                           يا جزائر الراقدين فداك  

 يا جزائر الصدقين صدقت مســــــــــرورا     

 يا جزائر المسرورين شممنا بخورا   

 يا جزائر أطفاال يربيهم تكبــــــــــــــــــيرا      

       يا جزائر أطفاال عدوهم صغيــــــرا                                   

 يا جزائر رجاال سريرهم حريـــــــــــــــرا       

 يا جزائر رجاال أميرهم فقـــــــــيرا 

 يا جزائر قبورها في الجنة قصـــــــــــورا     

 يا جزائر عدوها في النار وسعيـــرا                                          
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 ـــيرا      يا جزائر العروبة خبزا وفطـــــــــــــ

 يا جزائر الخلود قتلناه تقصيـــــــــرا

 يا جزائر الخصوبة هات مستشارا ووزيرا    

 يا جزائر الخصوبة هات ثوارا كثيرا   

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الساجدين

 

  نحن كمالبس العيد جــــــــــــــــــدد          

 نحن كقبر السعيد مــــــــــــــــــــــــــدد 

 ال شيء من جهد مدفـــعنا بــــــــدد            

 تحيا عمر مدفع مـــــــــــــــــــــــــــــدد                               

 هذا وطن االءستقالل في ظله نتمدد            

 بد                                هذا وطن الغالل في صالته نتــــــــــع

 يا جيل الحرية ردد لحنا يجــــــــدد             

 يا جبل الحرية أنجب جيال يحـــــــــــمد 

 يا دواوين ريف جزائري يحــــــــفد          

 يا دواوين شهيد جزائري يمـــــــــــــجد  

 كرمتة الشمس كالتكريم يصــــــــمد           

 كرمه األمس كاليوم يســـــــــــــــــــــعد                              

 ببدل السماء إلى السماء يصــــــــعد          

 بوجه البقاء كالبقاء يخــــــــــــــــــــــــلد  

 قطف من الشهداء روحا وإســتشهد            

                            قطف من األرواح روحًا تـــــــــــــــغرد   
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 شامخًا في مسجده وناقـــــــــــته تلد          

 شامخًا في مسجده يحميه الحــفيد والـولد  

 جاهزًا بكامل عدته يحمي الــــــــبلد           

                     جاهزًا يكمل ســـــــــــــــــجدته ولو جـلد

                         رجوع للفهرس 
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 وطن االءسد نوفمبر

 

 اهلل أكبر واألسد نوفمبـــــــــــر        

 اهلل أكبر والجفاف يمطـــــــــر 

 اليوم عيد كبير األشــــــــــــهر        

 وغدًا عيد ضرير ينظــــــــــر                              

 رائعا و رائعا وراعي أخضــر        

 شاسعًا وشاسعًا وطني األكــبر                              

 شهيدًا ويشهد دمه المعطـــــــر        

 سعيدًا ويسعد عندما نكبــــــــر 

 وليدا ويلد أيضــــــــــــــا يعمر        

 شيخا ويدفن أيضا معــــــــمر  

 ر تصــــــور       لوحة جبل الجزائ

 فرحة سبحان اهلل الذي صــور                               

 طلع البدر عليه تـــــــــــــدور         

 جبل نوفمبر حر تـــــــــــحرر                                

 دالت دولة شهيد العســـــــــكر       

 صالة صولة بريد مســـــــــكر 
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 صائمة حر أفـــــــــطر         أمي يا

 أمي يا عائمة حر أبحـــــــــــر                           

 اهلل أكبر ونوفمبر ســــــــــطر      

 أسطر ثورة أالف الألشـــــــهر 

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الجزائر الثائرة

 

 ـــــــــنديدًا        ثارت الجزائر تقلد ص

 ثارت الجزائر تحــــــطم وعيدًا   

 ثارت الجزائر تنــــــــجب حفيدًا         

 ثارت الجزائر تحرر ســـــــعيدًا                                  

 ثارت الجزائر تجـــــــــــدد عيدًا        

 ثارت الجزائر تقرب بعــــــــيدًا    

 ئر يحمها حــــــــميدًا         ثارت الجزا

 ثارت الجزائر تدمر قــــــــيودًا 

 ثارت الجزائر ضدك قـــــــــعودًا         

 ثارت الجزائر تروم صـــــعودًا  

 ثارت الجزائر كتبا وبــــــــــنودًا          

 ثارت الجزائر جيشا وجـــــنودًا                               

 جزائر عمرا ومديـــــــدًا           ثارت ال

 ثارت الجزائر قرنا ومــــــزيدًا  

 ثارت الجزائر قديما وجديـــــــدًا           

 ثارت الجزائر خشبا وحـــــديدًا                               
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 ثارت الجزائر ثورته شهيـــــــدًا           

                            ثارت الجزائر لحالوته سجــودًا     

 ثارت الجزائر والوالدات ترديدًا            

 ثارت الجزائر والخالدات نشيدًا 

  

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الريحان -

 

 نلتقي غدا ونقسم الألكفــــــان              

 نلتقي غدا في مواعــيد األذان 

 ا ونثور ببـــــــرهان            نلتقي غد

 نلتقي غدا نطهر المكـــــــــان                                 

 نلتقي غدا نشنق الســــــــجان            

 نلتقي غدا نحرر اإلنســـــــان                                  

 نلتقي غدا شيوخا وشـــــــبان             

 نكسر الصـــــــلبان نلتقي غدا 

 نلتقي غدا لقاء العطــــــــشان             

 نلتقي غدا تروينا الوديـــــــان  

 نلتقي غدا لقاء الشجــــــــعان             

 نلتقي غدا لقاء الفرحــــــــــان  

 نلتقي غدا لقاء السرجـــــــان             

 نلتقي غدا سيفـــــان وفرسان  

 غدا ءاصحاء وعـميان              نلتقي

 نلتقي غدا شهيدان ومجاهدان                                  
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 نلتقي غدا ءافراحا وءاحزان              

 نلتقي غدا بحـــــران وشطان 

  نلتقي غدا يا درة الرحمـــان            

 نلتقي غدا يا جزائر الريحــان  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الوئام المدني

 

 ربك هو الغالب وإن توفـــــــــيت           

 جاهدنا من أجــلك حتى إبتسمــــت                                    

 ربك عنده الثواب وأنت رزقـــــت          

                مجاهدين وشهداء وجباال تبــاركت                      

 ربك ربى فيك األسـود عرفـــــــت         

 تزئر تزئر وتزئر  إن شــــــــــئت                                    

 ربك حماك بقدر ما حمـــــــــــدت          

 عشت يا جزائرا بالجزائرين عشت                                      

 ــــــــــــــرت          ربك هداك للثورة فثـ

 زدت الثائرين ثورة وخلــــــــــدت                                     

 ربك أنزلك قرآنا قـــــــــــــــــرأت          

 وأنزلك ربة عربية ســــــــــــعدت 

 ربك سرج خيلك تمــــــــــــــجدت         

 وتمجد الخيل والخير يوم صـــهلت  

 ربك يا جميلة يحبك لوحة رسمـت          

 ويحب ريشة رسام أنـــــــــــجبت  
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 ربك يا جليلة يحبك راقدة رقــــدت          

 ويحب القمح الذي حصـــــــــــدت 

 ربك يا كبيرة يحبك مسبحة سبحت        

 ويحب التسامح الذي به تسامــحت  

                                       

 رجوع للفهرس 
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 وطن النصر

 

 إسمع ذا النداء كالنداء ونادنـــــــــــي       

 إسمع ذا العداء كالعداء وعادنــــــــــــــــي                                      

     عادني يا ماكرا روميا وزدنـــــــــــي   

 في الجنان من الجنان خلودًا وأخلدنـــــــي  

 جرب الرمي مثلما رمينـــــاك وغني      

 جرب الغناء في الغناء تجده فنــــــــــــــــي                                      

 جرب الحليب مثلما رواك وطــــــني       

                               يكسر الصليب أو يموت وطن ال يزنــــــي       

 جرب التحليق فوق رأس سجـــــــني      

 وجرب التلفيق مثلما عهدك الجني تجـــــني   

 أضف لعمرك عمرا يلحق بسنـــــــي       

 شيخًا أنا والجهاد أكبر منـــــــــــــــــــــــي                                    

 أعالفي لم تنفذ يا فرنسا فـــــــــــجني      

 أصهل وأعزف من الصهيل وطن يغنـــــي                                    

 مكتوب في تكتيكي موتك ليس تجـني     

 مكتوب في الوطنية إبن الوطن ولــيس تبني                                  
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 كي تظــــني     َعَبّرنا وَعَبْرَنا إلى الجنة 

 ظني ءان اهلل من أجل الوطن يكفـــــــلـــني                                      

 يا مداد اإللياذات أكتب هيا ودشــــني     

 يا قلم الخالدات أرسم محيا يبشرنـــــــــــــي   

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن السجود

 

 يا وطن السجود فداءًا للـــــــجبـل           

 يا وطن الشهود شفاءًا وأمــــــل                                    

 يا عجز القيود مستعمــــرًا رحـل             

 يا عزم الجنود محترمًا رجــــل                                  

             يا عبد الموجود مكبــــــــرًا بطل

 ياعسل الرحيل شهيدًا قتـــــــــل  

 يا عبد الموجود صبرًا وتـــحـمل             

 يا عيد المفقود قبرًا تجمــــــــــل  

 يا خير مولود أميـــــــــــرًا تـدلل             

 يا أحمــد الفهود فقيرًا تذلــــــــل                                

 ًا كالرعود مطـــرًا يبــلل            يا مرعب

 يا مدفعًا في الحدود يذود يقنــبل   

 يا راقدًا في اللحود عزمًا يكمـــل             

 يا ءامامًا كالجدود مكبرًا مـــهلل                                 

 يا نبيهًا عنودًا فجرًا نتســــــــــلل            

 غدًا تقبــــــــــل  يا عربي الخدود  
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 يا كامل البنود فرقانًا مرتــــــــل             

 يا أعذب الســـدود شفاء المــزمل                              

 يا جزائر الخلود فداك المكـــــبل              

 يا جزائر الخلود بهائك المستقـبل 

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الُعباد-

 

 عنادا عنادا جبال البـــــــــــــــالد        

 رشادا رشادا طـــــــــــعنا القواد                            

 ميالدا ميالدا أجيال االءستعــــداد         

 ءاحفادا ءاحفادا لوطن الـــــميداد                           

 ض األجــــــــداد         سمادا سمادا ألر

 جيادا جيادا يا ميدان االءستشهاد  

 حدادا حدادا يا أعالم العمـــــــــاد          

 زنادا زنادا يحـــــــــــمي الرقاد                            

 أوالدا أ والدا عمرنا يعــــــــــــاد          

                      جهادا جهادا يموت اإللـــــــحاد      

 مرادا مرادا صلب الجـــــــــــالد          

 فردا فردا يلزمنا الجـــــــــــهاد                           

 بريدا بريدا يحي األفــــــــــــــراد          

 حديدا حديدا هزمنا األصــــــفاد 

  وليدا وليدا سليل األســــــــــــــياد         

 محمدا محمدا رسول العــــــباد                            
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 شهيدا شهيدا فقيد األغمـــــــــــــاد           

 صنديدا صنديدا يا سيف الزهاد                         

 مغمودا مغمودا يا زيف االءوغاد           

  صديدا صديدا يا سيف الفســـاد                         

 وجودا وجودا يا جزائر التــــــناد          

 حدودا حدودا وتحيا المــــــيعاد                            

 بارودا بارودا للجبل مــــــــــيعاد          

 دودا دودا والحـــــــــرير وساد 

 رجوع للفهرس 
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 وطن األوراس 

 

 العدل شهيد المــــــــــــــدارس         وليد

 رسول الليل شهيــــــــــدا فارس 

 والد األمل جندي حـــــــــــــــارس        

 رسول الليل شهيدا فـــــــــــارس                                                         

 طويل األمل حكيم المجـــــــــــالس         

 النحل حليـــــــــم األشاوس                                 وطن

 وطن الخيل وطن األعــــــــــراس        

 نزيده كيل نزيده قـــــــــــــــداس  

 شهي العسل نبيه اإلحــــــــــساس          

 طويل النخل جامع الـــــــــــناس                                

 وبدره كــــــــــــراس          فراشه رمل

 عـــدوه الجهل وسالحه اإلفتراس                                 

 قاموسه الحل وقبره الهواجــــــس       

 ظله رجل ومن وجهه األجـــراس   

 وطن مكبل وال يرضى األحبــاس         

             نوفمبر المبجل بشهادة األكــواس                       
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 وطن يغازل بشراها األعـــــراس        

 وطن يناضل بشراها األنفــــــاس                                    

 وطن يعادل أترابه أكـــــــــــداس        

 وطن يزلزل فــــــــــــيلد أغـراس                                      

 األوراس         وطن الجبل جبـــــــــال 

 وطن اإلبل صحرائه األســــــاس

 

                       رجوع للفهرس     
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 وطن الخير والتضحيات-

 

 قسمــــــــــــــا بالعدالت العـــــــــدالت        

 ــات                            عابدا حياة حياة أو ممـــــــــــــــــــ 

 قسمـــــــــــــا بالعاديات العـــــــــاديات        

 دهرا كان العدو ومــــــــــــــــــــــــات                             

 نحن من رسم الرايـــــــــــــــــــــــــات        

                       أخضرا وأخضرا رسمته الحـــــــــــياة        

 في العالم سدنا وسادت الـــــــــــطلقات         

 حتى تأكدنا أننا أصال رصاصــــــــات                              

 وفي الليل عدنا وعادت األمهـــــــــات         

     تتلونا كما قال الليل والمـــــــــــــكتبات                            

 قال الليل سالح الثورة تكبــــــــــيرات        

 وقالت المكتبات حروف الثورة صلوات                              

 ما زلنا فوق الجبل شرح الواضـــحات         

 قصائد حريتنا أجدادا وجـــــــــــــــدات                              

 ــــــــــائفات         نازلنا ولو بعجل لسنا الخــ

 نحن عند اهلل سبع سنبـــــــــــــــــــال ت                            
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 وصلنا وصول األمل لعيد الحريـــات        

 نوفمبر معلم العمل وعلـــــــــم الدبابات                              

 سعدت يا وطن الخير والتضــــــحيات         

 ى فيك بقاء الشجرة والشـــــجيراتسنبق

 رجوع للفهرس  
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 وطن الجبال الثائرة--

 

 كانت الجبال كأنها جبــــــــــالي وحـدي     

 تمدني كل يوم بغد من غدها لــــــــغدي                                      

 سعــــــــدي      كانت الجبال مستبشرة بعيد

 كانت الجبال سعيدة بمــــــــــــولد ولدي                                       

 وأنا جهادا يزينها بثورة الخـــــــــــــــلد       

 وأنا ميعادا من حرية المـــــــــــــــــــجد                                     

 ألســــــــــــد     يا سالم عنها وهي عرين ا

 توزعهم في روع العدو كالطــــــــــــرد                                       

 عشقت عشقهم حــــــــــــــــــرية األبــد     

 وتلونت بأخضرهم ضد الجوع والبـــرد                                      

 صاحت كصيحتهم جزائرا والجبل يفدي      

 صبرت كصبرهم مصائرا للبنادق والجد                                    

 هيا يا جبال الجزائر نتكـــــــاثر بال عد       

 هيا يا شعب الجزائر نوصل لفرنسا المـد                                      

 هيا قل أهال لشهيدة تزغــــــــــــــــــرد       

 نها ماتت في المـــــــــــعبد                                      عندما تتذكر أ
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 هيا بال جهل مجاهدا بالقرآن تســــــــعد      

 هيا بكل أمل صوب السماء نصــــــــــعد

 عاش جبل الجهاد والرشـــــــــــاد يشهد     

 عاش جيل العناد والرشــــــــــاد سيصمد 

  

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن أبناء الشهداء-

 

 جدد كل العهود وعهد جــــــــــــــــــــــــــدي            

                                            

 وقد معي عندما أقود فأنا أقود بلـــــدي 

 ــورة مولدي       ثر كل يوم ثورة كثـــــــــــــــــــــ

                                            

 وحرر كل يوم  حرة كالجزائر معبدي                              

 كن يا إبن أبنائي شبل من أســـــــــــــــــــــدي   

                                           

 يوكن أيضا بنائي الذي يرمم جســـــــد

 كبر يا إبن األئمة فالمسجد مســـــــــــــــجدي 

                                         

 قل أفدي أهل وأمة من مهدي إلى لحدي                                  

 جالسني شعرا وهمة قل عمي مفــــــــــــــدي       

                                           

 ضني جند من أحرف منــــــــجدي                                 وإحف

 وشهرتي إنك غـــــــــــــــدي     يقسما بأ شهر
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 أشهري حج وشهرتي الجهاد يا مـــجدي                                   

 ــدادي   ذكرني في دعم المداد لي أيقض مــــــ

                                         

 ال وال وال  تتمهل في تجديد مــــــــيالدي                                   

 تحيا الجزائر تحيا وتحيا أعيـــــــــــــــــادي             

                                          

 أنت سمادي                                   شجيراتها أنا وغد أخضرها و

 تحيا الرصاص تحيا وتحيا بــــــــــــــــالدي

                                         

                                صبرها أنا وغد صابرها وأنــــــت فؤادي

 ــادي   ــــــتحيا الحرية تحيا وتحيا أحفــــــــــ

                                          

 شهيدهم أنا ونشيدهم وحــــــــــل إنشادي 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الثوار الخالدين-

 

 عبدتهم كامل العبادة بالمدفع عبدتــــــــهم      

 هــــــــــم وعددتهم حتى ماتوا عدا عددت

 ولدتهم أمهاتهم شهداءا ركعا ولدتـــــــــهم     

 ودفنتهم أئمة جهاد جهاد دفنتــــــــــــهم                                               

 ربتهم أطفال حرية أحرارا ربتــــــــــــهم      

                           وشرحتهم للعدو ثورة إنذار شرحتــــهم                      

 رسمتهم تحت الشمس ظل رســــــــمتهم      

 وغطتهم بظالم الليل أمنين غطـــــــتهم                                              

 رجولتهم فوق الخيل فارسة رجـــــــولتهم      

                     وسعادتهم موت حر شهادة ســـــعادتهم                         

 سيوفهم ليست بخيلة والعطاء سيوفـــــــهم     

 ورمحهم روحه جميلة الجمال روحـهم                                                

 جهادهم أبي ومسلم عربي جهادهــــــــــم     

             ونفاذهم مستحيل وصعب صعب نفاذهم                                    

 جيادهم مثلهم ثائرة ثائرة جيـــــــــــــادهم     

 وجباههم  هلل عابدة عابدة جبـــــــــاههم   
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 أمجادهم تكفي أحفادهم وأحفادهم أمجادهم      

 ورحيلــــــــهم ليس رحيل بقاء رحيلهم

 خلودهم هو الخلود وجود خلـــــــــــودهم      

 د وجودهــــم  ووجودهم هو الخلود خلو 

                                         رجوع للفهرس
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 وطن الفطنة

 

 بالفطنة أيقضـــــــــــــــــناه غدنا الفطن         

 وطلقناه طالق الفتنة تقاعسنا والوهن                                    

 اه الدفـــــــــاع عن الوطن         بالحرب علمن

 غدنا في الحرب ال يعرف المـــــــحن 

 ثارت الثورة تأسس حريــــــــــــة المدن        

 وثار بحرها يقود عاصمــــــــة السفن  

 وعقل الحرية يكــــــــــبر ويكبر ويتزن          

 وعصر الحرية يحـــــــــــــرر ويعلن

 ع فتي ومســــــــــــــــــــن        جددنا كل مدف

 جـــــددنا  كل الجبال وأتخذناها سكـن  

 وصحنا صيحة جزائرية صيحة أحــــن        

 نحن األحن على صبانا نحن األحـــــن                                         

 في يوم ءاندالعنا ءاندلعت حرب الكون         

 ينـــــــــــام السكون  وفي يوم ءاقتناعنا 

 جربي يا جزائرنا منا هذا اللــــــــــــون       

 األخظر أخضرنا حر خارج الســــجون  
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 جربي يا أمنا أبيضنا  والقـــــــــــــانون       

 األبيض أبيضنا متجر سالمنا المـــكنون                                       

 نا غائبــــــــون       ودمنا األحمر أحمر ولس

 األحمر أحمرنا ونـــــــــحن فعال مليون 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الشمس  -

 

 بالد الشمس وقـــــــــــــــــــــــــد قالت          

 مرحبا بدولة المـــــــعارك وقد دالت                         

 مثلها تكون فما غــــــــــــــــابت         جهادا 

 بال ظالم تأكد أنها حــــــــــــــــاربت                         

 إن الجزائر هي الثائرة التي ثــــأأـارت          

 هي المقاتلة التي في جـــــــالل قاتلت                            

 ــاهدت         يا بالد اإلستعداد سنستعد كأم ج

 وسنقوي عزم الرشاش بشبيبة تعلمت                           

 تحيا الجزائروالجهاد فيها كمــــا نادت         

 وسنقوي عزم الرشاش بشبيبة تعلمت                           

 وقالت بالد الشمس تحيا وأعــــــــادت        

 ــا بادت                             تخليد أمة من الشهداء مـــــــــ 

 أهال بحربنا والشمس قد جـــــــــــادت        

 أعطتنا نور وحـــــــــــــــــــر وزادت 

 أهال بحربنا والقدس قد ولـــــــــــــدت        

 أمير الدين صالح الديـــــــــــن رزقت                            
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 زائر قد رقـــــــدت        جهال قولهم إن الج

 إن الجزائر جبهة تـــــــحرير ســهرت                            

 أهال تحرروا أمــــــــــــــــــهم أثمرت        

 أهل الجزائر وأمــــــــــهمك قد كبرت 

                           رجوع للفهرس    
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 وطن الحرية الجزائرية 

 

 إننا صبرنا كصبر المدفع مسلــــــــــما       

 وإستشهدنا كالشهيد في يوم الشهيد عــلما                                   

 نحن عمرنا األكبر في الحرب وقســما      

        إننا في الحرب جاهزين للموت دومـــــــا                            

 بأمرنا يكبر وينصره قلمـــــــــــــــــــا        

 سالما بأمرنا يعبر ويقتل صــــــــــــــنما                                   

 الماء من نهرنا والفـــــــجر يمحوظلما        

    في كل رشفة يحلوا لنا الجبل حرمـــــــا                                   

 الشفاء من طلقاتنا والخنجر يوزع سما        

 سالحا كنا وسالحا ما زلنا نهدي نجــــما                                 

 تحيا عزتنا والجهاد في أصلنا كــــرما       

 تحيا ساللتنا واالءوالد على خطانا  أممـا                                       

 ا وفخرًا لها وقلـــــــــما       عربًا ومن أمتن

 من الجزائر عروبتنا ومنها ننبت هممـــا   

 شعب بالسالح يثور ثورة ملـــــــــعما        

 ويبقى في اإلقدام كأنه اإلقدام مقدمــــــــا                                     
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 فيه األمير القادر يقتل مســــــــــتسلما       

 األمير القادر لعسكره ملهــــــــــمًا  ويبقى 

 تحيا وطن الحرية والوطن يبني  حلماً       

 يبنى ويبني الشاهمة شهــــــــــــــــــــــمًا 

                                      

 رجوع للفهرس 
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 زائريةوطن االءقالم الج

 

 الظالم إننا وطن األقــــــــــالم         إننا لسنا 

 ــــــــــام                                           ــكل عـــــ إستقاللناإننا نؤكد  

 والخير فينا وفي جزائر الســــــــــــالم         

 نبع يروينا ويروي الشهيد في كل مقام   

 ــــام         من إسالمنا صنعنا النبأ الهـــــــــــ

 غدا يا فرنسا سيكون الذل حـــــــــــرام                                          

 ومن أحالمنا بنينا العــــــــــــــدل ودام         

 كعزم الحر عاش العدل على الـــــدوام  

 تحيا وتحيا أعالمنا والسالح واللجــــام          

 الفالح واإلكــــرامتحيا وتحيا ثورتنا و

 الحمد لخالقنا مثبت األقــــــــــــــــــدام          

 والموت لخانقنا أمير األقــــــــــــــــزام                                            

 اهلل يعرفنا ويعرف شوقنا واإللهـــــــام          

                                      هو الموت والنصر هو اإلحـــــــــــرام      

 سننجب من أرضنا طفل بال إعــــــدام          

 ستكبر الجزائر تكبيرات عيــــــــــد دام             
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 مرحبا بعيد العرب والقدس والشــــــام          

 مرحبا بعيد الجزائر وشهداء اإلســـالم

         إننا كتب منشورات من الثورة والخيام  

 إننا أشهر معلومات من الحج والصــيام

 رجوع للفهرس 
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 وطن خمسة جويلية 

 

 قلنا لألبطال هلو يا أهلة الكفـــــــــــــــــــــــاح 

                                   

 باح                                     عاد وأعــــــــــــــــــــاد الص اإلستقاللعيد 

 هيا نحتفل بالعيد هيا نحي األفـــــــــــــــــــراح 

                                   

 هيا نهدي الشهيد النبال والرمــــــــــــــــــــــاح                                        

 ــــــــالحفي عرس جويلية ثورة كاملة الســــــ

                                  

 تعرف عزيمتها الشمس والقمر والريـــــــــــــاح                                         

 المجد لجبل ثار ثورة الفـــــــــــــــــــــــــــالح

                                 

 ــــــــــاح وزرع  النصر في سفحه وزرع التفــــــ

 والمهد له بمن فيه من صـــــــــــــــــــــــــراح 

                                

 يربيه على طريقة الجبال في اإلفصــــــــــــــــاح                                       

 قلنا للطلقات إننا فعال عمر األربـــــــــــــــاح 
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 وأكدت طلقاتنا أننا حرب وإرتيـــــــــــــــــــــــاح

 قلنا للحرية إن صدورنا فيها اإلنشــــــــــراح

                                

 َوفليها نور سنوات اإلستقالل المـــــــــــــــــــــالح                                       

 الجزائر بعد الظلم والجــراح تحيا الفرحة في

                               

 تحيا ِعـــــــــــــــلْمٌهَا وَعلُمهَا وهي مصائر األلواح                                         

 إننا بالد الشجاعة واألسد  إننا بال إنبطــــــاح 

                               

 حـــــــــه من أطـــــــهر األرواحإننا أحفاد داي رو

 إننا سالم وءاستقالل من جمهورية الصــالح

                              

 إننا إسالم وجـــــــــــــــــــــــــالل في بالد السمــاح  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الحرة بالدنا   

 

 عصــــــــرنا      هذه بالدنا فيها العصور و

 هذه بالدنا فيها الذكور وظـــــــــهرنا                                          

 تبقى بالدنا ويبقى التكبير ونصـــــــرنا      

 تبقى بالدنا ويبقى الكبير ربــــــــــــنا 

 سالم بالدنا فيه شهرة حـــــــــــــــربنا       

 صاص وبـــــــحبرنا حررنا بالدنا بالر

 كالم بالدنا فيه عبرة موتــــــــــــــــــنا       

 قتلتـــنا بالدنا وعاشت شهيدة بـــــقتلنا                                        

 الحرة بالدنا وفيها شجاعة ســـــــــيفنا       

 الكثرة بالدنا وفيها مــــــــــــوت زيفنا 

 ا وفيها يرسم وجــــــــهنا       سعادتنا بالدن

 وجهنا بالدنا وهو وجـــــــــــــه عنادنا                                        

 عرفتنا بالدنا يوم أطلقنا إنشــــــــــادنا       

 وعزفتنا بالدنا نشيد جـــــــــــــــــهادنا 

 خضراء بالدنا وفيها الخضراء أهدافنا       

 عة بالدنا وفيها سنزرع أوصافنا                                       مزرو
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 دماء بالدنا للحرب ولنصــــر أجدادنا        

 شهداء بالدنا في الذكر ذكرهم أسـيادنا                                                                                  

 دادنا       ــِح اهـــــربة بالدنا وملكها نســــ

 ُتعبد بالدنا وفيها المعــــــــابد ألحفادنا 

                                          

 رجوع للفهرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 وطن الباقية الحلوبة

 

 بالرصاص عمدًا تعمدنا إستمرار الـــــعروبة     

                                          

 في الجزائر أصاًل تكتب اللغة بعـــــــــــــــذوبة  

 إن فرنسا الممحية باإلستقالل ليست مكـــتوبة                                                                       

                                         

 مؤكدة ومعروبة                                              والجزائر المستقلة موجودة لغة 

 عاشت أرض وطن كانت مسلــــــــــــــــوبة

                                       

 عاشت دولة شهيد فــــــــــــــــي األرض أعجوبة  

 جاء اإلستقالل عيد جزائر محــــــــــــــبوبة

                                        

 يغني غناء ثورة جبال جزائرية طــــــــــــــروبة  

 المستقل شعب الجهاد والرومية مغلـــــــوبة 

                                       

 المستقل عزم العباد والمستعبدة مصــــــــــــــلوبة  

 هيا على الفالح بشعر يسب مسبـــــــــــوبة 
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 هيا على الصالة بصبر يقتلــــــــــــــــــــع أكذوبة 

 بقصائد منسوبـــة نمجد النصر والمنتصري

                                      

 لعزة الشعر وعزة لغته المـــــــــــــــــــــــرغوبة  

 حفدت المنصورة ونالت من الولد ركــوبة 

                                      

 جاد الجواد وأمه تمتطيه بال صـــــــــــــــــــعوبة  

 هلل الحمد وفي الجزائر باقية حلــــــــــوبة 

                                       

 تحيا ناقة اهلل وتحيا الحرية المشــــــــــــــــــروبة  

 مشطوبة بالرصاص عمدا شطبنا فرنسا ال

                                       

 وبالعربية أصـــــــــــــــــــال كرهنا اللغة المقلوبة 

 رجوع للفهرس 
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 وطن األلف إستقالل-

 

 حتى أنِت يا بالد الجبال تــــــــــــنادي         

 ي                                   تنالي ألف إستقالل وتبقي بــــــــالد 

 كوني فيلق بدر وسيري لميـــــــــعادي         

 معاد حر وإبن حرة وبالجــــــــــــــهاد                                   

 جل جالله جبلي وزنــــــــــــــــــــادي        

                        وعاش بالله وطني وطن الـــــــبوادي               

 إن الجزائر ونبالتها ومعهم فــــــؤادي         

 أكدوا أن الرشد خلقــــــه اهلل ألجدادي                                     

 حرة والسالم خلق فيها ألــــــف وادي         

           حرة واإللهام منها خمــــــارة أوالدي                            

 درة واألعالم تزينها بالنصروبالعنــاد         

 والقصائد تكتبها بالمطــــــــر وبالمداد 

 إذا رأيت الجبل فأكد قسما من إنشادي        

 وقل للنشيد زغرد بكامـــــل اإلستعداد                                      

         كالم الكتاب من جبالنا والمنــــــــادي  

 من جبالنا بعث السيف في األيـــــادي 
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 كالم الغزوات من جبالنا ينـــــــــادي        

 نداءا كنداء محمد في الفرح والحــــداد                                          

 كالم الحريات يقول لجبالنا ستزدادي        

 فغدا وألف غدا سيأتي بك من أعــيـادي   

 

 رجوع للفهرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



132 

 

 وطن النصر المبارك

 

 اهلل أكبر يا بالد النــــــــــــصر بوركت      

 هنيئا لك بالنصر الذي حصـــــــــــــدت                                    

 هذا القرار المـــــــــــقدس الذي قررت     

 جبارة تـــــــــــــجبرت                                     نفمبرك الخالد يا 

 نحن قالع كاألبد ونقـــــــــــــدر وأنت       

 صناع وزراع وءاندالع وفلك أبـــحرت                                  

 نحن يراع ونشيد ونشـــــرك وأحسنت     

                            واإلحسان أحسن يوم عاش فيك فــعشت         

 تكبيرة أنت من العالم شـــــــــــــرعت    

 ومسيرة أنت بعلم الجــــــــــــــهاد سرت                                    

 إنك أنت غزيرة الجبال التي ثـــــــرت      

                  علمك اهلل وبعلم اهلل تفـــــــــــــــــــجرت                    

 إننا نحن روعة ربيعك يوم أزهــــرت      

 وخريفك وشتائك وصيفك يا سنة طـــلت 

 فيك يا حرة السالم وعليه إعتمــــــدت      

 يوم أشهدت الحمام أنك من السالم خلقت                                     
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 فيك يا حامدة الحامدين بقدر ما حمدت     

 هلل يا ممطرة قد أمـــــــــــــطرت فالحمد 

 فيك يا عابدة العابدين بقدرما عبــــدت    

 نصر الدين والمجاهدين يوم أسلــــــــمت 

                            رجوع للفهرس            
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 وطن صالة البنادق-

 

 الوال وال 

 ال وال وال 

 ال وال ولن يبقى الظلم هنا 

 هيا بنا هيا 

 نصلي صالة البنادق 

 هيا بنا هيا 

 نسجد سجود طارق 

 ءانها ءانها ءانها حرية

 ءانها ءانها 

 ءانها البالد

 ءانتهى ءانتهى ءانتهى الجالد

 والظلم في الخوف غارق

 والحر كالحرف الصادق 

 ال وال وال 

 ال وال وال 

 مو في موطني المنافقال وال ولن ين
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 هيا بنا هيا 

 نجدد أناشيدنا 

 فيا شهيدنا عيدك سعيد 

 ويا سعيدنا أنت حتما شهيد 

 وحتما جزائرنا تحيك

 تحيك يا شاهق 

 ءانه باطل ظلم االءستعمار 

 ءانه زاهق

 ءانه فعال عزم الوطن

 ءانه صادق

 هيا بنا هيا

 هيا نصلي صالة البنادق

 هيا بنا هيا 

 طارقهيا نسجد سجود 

 ال وال وال 

 ال وال وال 

 ال وال ولن

 ينجو الظلم من المشانق
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 كبري يا عروبة الجزائر

 كبري وءانصري بالتكبير جبل أسد حاذق 

 ما أحلى أن نعيش تحت تالشمس 

 ءاذا جاء الخير فنحن كاألمس 

 ءاذا جاء الخير فنحن كاألمس 

 وءاذا جاء الشر فيا دنيا ءانسي ءانسي ءانسي

 الوال وال 

 ال وال وال 

 ال ولن يفنى جنسي  

 

 رجوع للفهرس 
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 هيةاالءلوطن الثورة   

 

 تحيا الذين مهدت لهم السماء الحيـــــــــــــــــــاة

                                         

 حياة محمد الذي عاش كاأليات ومامــــــــــات  

 توضؤا للموت جزائرين وجزائريات تحيا اللذين

                                         

 كفنوا الفوت وعاشوا عنادا هم والبندقـــــــــيات                

 تحيا األرض العابدة أرض الحـــــق والرحمــات

                                         

 توتلك الشمس الصاطعة من جزائر الرصاصا

 تحيا السجدة الخالدة يا جبين األمهـــــــــــــــــات 

                                        

 وتلك الجبهة الخاشعة خشوع ثورة الصــــامدات  

 تحيا العودة القادرة لوطـــــن المرسومــــــــــات 

                                         

 رس شرف الغابــــات وتلك اللوحة الواضحة لع 

 تحيا السروج النادرة وجمال الفارســــــــــــــات 
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 وتلك الرمية الماهرة لشعب الحق والحريـــــات 

 تحيا الجبال العالية وساللم االءستشهاد بثـــــبات

                                           

 ت بها األرواح لألرواح طـــــاهراتساللم مر

 تحيا األلوان العربية فوق الصوف والخيمـــــات

                                             

 نعم أغلق الموت فــــــــم السجان والزنزانات 

 تحيا الثورة االءالهية وشكرا يارب الرحمـــــات

                                            

 نام الخوف ورحل بعيدا عــن بالد المسلمات  

 تحيا الثورة الجزائرية قسمة بين الربــــــــــــات

                                             

 لكل ربــــــــــــــــــــــة كعبة ومالين الحجات

 رجوع للفهرس 
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 وطن االءسالم  

 

       ضبان كفنا ـــــــــــــا كان خلف القيا بلد

                                    يدان علماـــــــــــــويا وطنا مات في الم

      جداــــــــــــــيا عشا عاش للشجعان مس

                                     اـــــــــــــويا مسجدا عاش للعصافير دين 

       اراـــــــــــــــــــــمنك صبكان اهلل يجند 

                                    اراــــــــــــــــــــــــــكان اهلل يمحو بك ع

      اماــــــــــــــــمكان اهلل يمليء صدرك إ

 ا  ـــــــــــــــــــكان اهلل يفرض قتلك حرام 

      مااــــــــــــــــــحمدنا اهلل ليلة نصرك قي

 اــــــــــلزاموعاهدنا اهلل حماية قصرك إ 

       اــذا فرضت علينا المعارك لجامنجود إ

 ذا حظرت األسود حفال تك كراما  نسود إ

        اماـــــونغزو كالصحابة نغنم نياما وخي

                                        اــــــــــــــتشرفك الخطابة فقل قل سالم

      ا ـــــــــــــأعبدوني رب للجهاد وزان قل

                                        اناــــــــــــنسقل إملؤني في عيد النصر إ
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      غياناــــــــــقل حرروني من حاكمي ط

 انا ــــــــــــــــــقل عينوني في بحري قبط 

      اناـــــــــــــــــــــقل تحيا نقول نعم وشب

 ا ــــــــــــسالميا بلدا كان وما زال ينجب إ

 رجوع للفهرس  
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 وطن التالميذ

 

 يا وطنا سعيدا منذ زمن الســــــــــــــــــعادة         

 هل عبدناك مثلما طلبت العبـــــادة                                        

 يناك مشوار سيف وقيـــــــــــــــــادة         هل مش

 مشوار نوفمبر الثائر ثورة السـيادة                                        

 وهتفنا تحيا والد أمـــــــــــــــــــــــــه والدة         

  تحيا جيشا أخاط الجبل وســــــــاد                                        

 نحن عندما يرفع العلم نــــــــــــــــــــــنادى        

 نسير صوب زمن العلــــــم عنـــاد                                           

 نحن عندما ينطق القلــــــــــــــــــــــم عماد        

 عندما ينشر اليراع نقـــــــــــلد قالدة

 عـــــــــــــادة        نحن عندما يثرثر الرشاش ءا

 نقسم على قتلها فرنسا اإلبــــــــــادة  

 نحن عندما يكتب لنا الموت شهــــــــــــادة        

 نصلي ونحفد نثور في كل دار والدة                                      

 نحن عندما عبدنا عبدنا جزائرا وريـــــادة         

 بوحي الرشــــاش ثرنا مثلما أمطرنا 
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 نحن عندما جرينا جرينا نحو ثورة وزيادة         

 نحن عنما زادتنا الثورة زادتنا أمجاد                                         

 نحن عندما نصلي نؤكد أننا نركع جهــــاد        

 ونسلم عندما نسلم على من نرفع بالد

 

 للفهرس رجوع 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 وطن مفدي زكريا 

 

 يا عادال كعدلي وعدلي جهادا كمـــــــــــفدي

                                         

 عدلي وطنا وفارسا وزنــــــــــــــــادا لجدي                                            

 جدي يا مجيدا في الجزائر مجدا كمــــــــــــــ

                                       َ 

 وَمجدي َعلما وِعلما وجـــــــــــــــــبال ُيجدي                                             

 يا جاهزا للخلود خلدا كخــــــــــــــــــــــلدي

                                       

 ـــرب تجدي                                             وخلدي موت وإستشهاد وحـــــــ

 يا موزونا مثلما وزن البحر بمـــــــــــــــدي

                                       

 يا مفتونا مثلما فتنني الوطن لحـــــــــــــــــدي 

 يا مقبوال في اإلمتحان متمدنا جنــــــــــــدي 

                                       

 يا موجودا في اإلنسان عنادا كـــــــــــــــعندي 

 يا محفورا لإلنسان حفيدي نهري وســـــدي
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 يا موجودا في اإلنسان عنادا كــــــــــــــعندي 

 يا منقوشا في براهيننا في إبراهيمنا ولدي

                                       

 يا منقوشا في خيمتنا في عظيمنا سنـــــــــدي                                              

 يا ممدودا في أبياتنا عمادا لمــــــــــــــعبدي    

                                       

 يا مستفيدا من سباتي وسبات حروف منجدي  

 نيا رغم الجلد فإجـــــديال يستيقض لك يا د

                                     

 ال ينسى قول الوطن نعم العبد عبــــــــــــــدي                                              

 مرحى يا حفيد الجزائر الصــــبي غــــمدي 

                                      

 السيف عنـــــــــــديمرحى يا حفيد الشهداء  

                                              

 رجوع للفهرس 
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 وطن الرشد

 

 أنا مطلع من عمر النشـــــــــــــــــــيد      

 أنا مطلع عمر قــــــــــــــــــــــــد حل عيد  

 ـــــد       أنا مدرسة البناء والتجديــــــــــــ

 أنا فاء وراء ألف ولست أف يا سعــــــــيد  

 هذه المدافع التي أخلدتني خلودالشهـيد      

 فوق الصوامع بنتني  كأبن الوليـــــــــــــد                               

 هذه المزارع التي أنبتني قمح الســميد       

  هذه المصانع التي صنعتني كالحديد حديـد

 تحيا الجزائر الزاجلة حرة التـــــغريد      

 تحيا الحياة فيها تحيا حيـــــــــــــــاة العبيد 

 هذا نوفمر الذي رتبني مرتبا وعمـــيد      

 جبل كالشاهقين شاهقا مرتبا وعقيـــــــــــد                            

 كوني يا أقالمي كالجزائر تكتب بإسم المجيد 

 يا أقالمي كالجزائر كل شاعر لها حفيدكوني 

 نوفمبر يا وجهنا القوي الــــــــصنديد      

 شكرا على المجد الدائم لكل وليــــــــــــــد                              
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 نوفمبر يا معلم الثائرين الرشد الرشيد      

           شكرا عن معارك لعلعت فيـــــها الزغاريد                    

 تحيا الجزائر التي أهديناها الوريـــــد     

 تحيا الجزائر التي أهدتنا السيوف بال صديد 

 

                               

 رجوع للفهرس 
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 وطن الصمود-

 

 جالسا ومعه القلم مسلـــــــما      

 ـــا                             ثائرا ومعه المدرسة علم 

 جامعا ومعه الكتاب إمامــــا      

 وطنا ومعه األوطان أممــــا                               

 موحدا ومعه الـــسيف غانما      

 بتارا وبه اإلسالم سالمــــــا  

 واسعا ومعه الريف عالـــما        

                        ممتعا ومعه الصيف حالمـا         

 والدا ومعه الجهل صـــــنما       

 قتيال ومعه القتل ندمــــــــا                               

 أكيدا ومعه للشك خــيامــــا        

 عيدا وفرح سعيده إلزامــــا                             

 طائرا ومعه الحيـــاة حماما        

 للفراخ طعامـــا                            محقا ومعه 

 أبدا ومعه لألبد أقالمــــــــا     

 غدا ومعه للغد لجامـــــــــــا                                
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 عادال ومعه للعدل منامــــا       

 راكعا ومعه الركع قــــــياما

 بطال ومعه للبطالت عزما      

 ــــــــاما بلدا وله للبلدات نظـ 

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الرصاص الوطني--  

 

 ما أقدس الرصاص الوطـــــــــــــــني      

 وما أروع الجهاد المضـــــــــــــني 

 اهلل أكبر والتكبير يغـــــــــــــــــــــني     

 ـــي نوفمبر أكبر وليس تجنــــــــــــ  

 يا أسد اإلسالم وفنانه أسمــــــــــــعني     

 تنغيم الرشاش وشهيده الــــــــمعني                                 

 غدا يا سنن نوفمبر تســـــــــــــــــــني     

 غدا يا جزائر الرشـــــــــــــد تستني                                

 فـــــــــــــــطني      وغدا يا مدن الوطن ت

 بأن الوطن أنجبك كي تقطنــــــــــي 

 قالت حزينة رصاص عرب أمطرني     

 قالت الرومية جهاد الجزائر أقبرني  

 قالت العربية تحيا شاعر شكرنــــــي     

 قالت الحرية تحيا عربي نثرنـــــــي                                    

 َحرٌحرلسعنـــــي     والجمال تعبدت في

 والجمال أيقن أن اهلل أبدعنـــــــــــــي                                     
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 جهادا وجوادا اهلل ما أعثرنــــــــــــي     

 زنادا وسواد الليل لم يخدعنـــــــــــي                                     

    ميالدا ورب النصر نصــــــــــــرني 

 سعيدا ورب السعادة ســـــــــــــترني 

 

  رجوع للفهرس 
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 وطن نسور الجزائر-

 

 بإسم العظام كان البـــــــــــــــناء األعظم    

 وبإسم الكرام كان الوالء إليهـــــــــــــــم  

     تركنا الحرام فرئينا األعــــــــداء تستسلم 

 تركنا الخصام فرئينا الصفاء يــــــــــــعم                                   

 سبع أعوام ونحن وفــــــــــــــــــــاء ملثم     

 سبع أعوام ونحن غناء مـــــــــــــــــعمم                                     

 مهم     ثرنا أقوام كان البــــــــــــــــــــالء يأ

 ثرنا أعالم كانت الخــــــــــــــنساء أمهم                                     

 تعنينا أحكام اإلعدام والدمـــــــاء وسمهم      

 تعنينا أصنام فرنسا والغباء يـــــــصمهم                                     

 عدل اإلسالم نحن والصحراء تخيــــــــم     

 عدل اإللهام نحن والصفــــــــــــــاء متيم                                   

 قانون األقالم جهادنا والعماء أبكـــــــــم      

 قانون الكرام عمادنا والعليـــــــــــاء تقزم                                                                     

 برنس النبالء في عرسهم    أخطنا األحالم 

 شيعنا األوهام أمس الجهالء في درســـهم                                    
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 وساد الغرام برشاش الحناء في قصرهم     

وساد الصيام برشاش المساء في عصرهم                                   

 وعاد الهيام لقبور البقاء ونشــــــــــيدهم     

 عاد السالم لنسور الجرداء وشهيدهــــــمو

 رجوع للفهرس  
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 وطني 

 

         ي وأميــــــــأبوطني يا مسقط رأس 

 يا من ورثتك عن األجــــــــــــــــدادي                                     

       أصمد يا مضرب الكرامة والـــــعزة   

 مثلما صمدت في األمر البــــــــــــادي                                     

 وإلبس حليك وتقليدك الـــــــــــــــقديم       

 يا من تعلمت منك األمم المبـــــــــاديء  

 شعب لقب بالمجيد الــــــــبطل         كفخلف

 ادي                                         شعب هوايته كيد األعــــــــــــــــــــ

 لم ينطوي لالءستعمار ولن ينطـــوي        

 في السراء والضراء يشــــــــد األيادي  

 فعبد القادر وإبن باديس كــانوا رجاال       

 والرجال كثيرين من أبناء بــــــــــالدي  

 وإلى المستقبل الكريم وطــني األكرم       

 يقودك شعب ال يخشى السوط والجالد                                      س 

 وإن لم يكن اليوم مـــــــــع بني جيلي      

 رجوع للفهرس  ..... دفغدا بإذن اهلل على يــــــــــــــــد األحفا  



154 

 

 وطن األرباح-

 

 ورياح        تحيا الجزائر والغنيمة ســــــالح

 تبنى المصائر وال يمحي الصبــــــــاح  

 تهتف الضمائر ويوضيف الديك صيــاح      

 يعزف الثائر بالل ويرمي الريــــــــاح                                         

 عروبة الطائر والكالم وعروبته كفـــاح        

                                       ردم الجائر والخيام طردته سفــــــــاح   

 نصر الحائر واألخظر وباألحمر يرتاح        

 علم الجزائر األبيض سالم وسمــــــاح                                          

 يسير السائر والبشرة أمه وضــــــــــاح        

                                تستشهد البشائر لقـــــــــاح وتبقى لقاح           

 ليس البائر وطني وطن األربــــــــــــاح     

 تأمه الحرائر إمـــــــــــــــــــــامة تفاح                                             

 منه الفطائر وقود حرب ال إنبــــــــطاح      

                                 ومنه العصائر وجود عرب ال أشبـــاح           

 قالت الضخائر بعد الغزو اإلنشــــــراح      

 وفالت الكبائر في جبل الموت الصراح                                          
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 بدل الغائر عمره بعمر الـــــــــــــمفتاح       

 فأدخلته السرائــر لعمر أطول األرواح

                     رجوع للفهرس                      
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 وطن األحالم المجاهدة

 

 وطني يا وطني يا وطن األحـــــــــرار     

 فيك حر فيك نمر فيك الثـــــــــــوار                                        

 ـــرار     في ثورتهم ثورة وبإســــــــــــــــ

 ضد الطغيان ضد ظلم اإلستعمـــــار                                        

 جاهدت بالد اإلسالم ببـــالء الكبــــــار      

 وتحررت يوم تحررت حرة األقـدار

 جائت بالعيد الذي أسسناه تذكــــــــــار    

                            نحتفل به كل عام ونمحي العــــــــار               

 بالدي الجزائر صممها ربي الغفـــــار       

 تحيا الجزائر وتحيا جبالها واألنهـار                                         

 بالدي أحالمها مجاهدة قنابل إنتصــار      

        أعطاها الموت نوفمبر نوفمبر القرار                                 

 تصلي في نوفمبر صالة نوفمبر البــار      

 وتترك بنوفمبر صالة الكفــــــــــــار                                           

 تأسس اللحن لحن الثورة بالنـــــــــــار      

 وبالحديد لحن النشيد يبدأ اإلعمــــــار                                          



157 

 

 وتنادنا الخضراء بلغة األشجــــــــــار      

 وننادها من الصحراء بلغـــــة الحجار                                             

 سمعنا يا أم الفداء نداء األسفـــــــــــار      

 سنرحل نحو الثبات ليل يحمي النهـار

                                        رجوع للفهرس    
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 وطن إسمه الجزائر--

 

 شيء في الشعب حبه يرسمـــــــــــــــه        

 الشعب لوطن نحبه بإسمـــــــــــــــــــه                               

 ءاسم الجزائر له حبنا ونعرفـــــــــــــــه        

 ئر كنزا نكــــــــــنزه                            نعرف حبنا للجزا

 عندما نفرحها نفرح وفرحنا نصفـــــــه       

 نصفه بسعادة المعـــــــــــبودة ونحفظه                            

 ونسعى به سالحنا جميل في متــــــحفه       

             متحف األفراح والسالح بالدنا تعرضه                 

 نظيفة وطني كرامــــــــــــــــــة شهيده       

 في يوم إستشهاده نعرف مزيـــــــــــــده                             

 ونعزف للجبل فوق الجبل نشـــــــــيده         

 ليبقى الجبل يحب إسم حفيــــــــــــــــده 

 ـده         صاحت الشهادة قالة أريــــــــــــــــ

 تريد يوم إستشهاد بنــــــــــــــــــــــوره                            

 فأرسلنا إليها كل حسب ســــــــــروره        

 نحب اهلل ومحمدا غدا نــــــــــــــــزوره 
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 جئنا من مدرسة محمد نتلوا دستـــوره         

                              نرفع الجزائر ونظيف قبرا لقــــــــبوره

 تحيا التي إسمها كإسم الربيع وزهوره       

 تحيا التي أعد لها الكوثر وخمــــــــوره  

  

 رجوع للفهرس 
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 وطن األجداد العائدين     

 

 عابدين وإعتلينا منبر الجزائر ديـــــــــــــــــــــن 

                                       

 جاهزين وغدا أيضا يا إستعمــــــــــار جاهزين 

 موجودين وراعينا اهلل ضخر الثائر األمــــــــــــين 

                                     

 عازمين وعزمنا مستمر بإستمرار العازمـــــــين 

 ــــــن مكبرين وكبيرنا محمد نسر طائر في عليـــــ

                                      

 مأمومين وإمامنا محمد أمير المأمــــــــــــــومين

 ثائرين وجبلنا جبل حر كمصائر الرابــــــــــــحين  

                                     

 صامدين وصمودنا يعرض في متاحف الصامدين 

 المجاهدين خاشعين ومسجدنا الجزائر حرة ضمائر

                                       

 جيدين ونبقى في الجهاد جــــــــــــــــــــــــيدين 

 عارفين ولمعرفتنا ثورة على الجــــــــــائر السـمين 
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 مهتدين حسب حروف الخـــــــــــــــير مهتدين

 حه عشائر مســـــــــــــــلمينمسلحين وسالحنا سال

                                       

 سالمين مثلما جاء بنا اإلسالم ســــــــــــــــالمين

 مجاهدين وبنادقنا تجاهد كل الكبائر بيقيــــــــــــــن

                                        

 حين صالحين وبهدي صالح الدين صـــــــــــال 

 شامخين وفينا قناعــــــــــــــــة ضخائر المحاربين 

                                      

 مملوكين وتعرف الجزائر إننا عبيدها المملوكين 

 عائدين وعودنا شجاعة زائـــــــــــــــــــر الموتين 

                                     

 ـــي الجزائر نحن ميتين ميتين وبعد الموت فـــــــ 

 رجوع للفهرس 
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 سالميوطن الجهاد اإل-

 

 يا إسالم يا منذرًافي أيــــــــــــــامي           

 قل للجزائر إنها جهاد إسالمـــــــــــــــي  

 هذا كالم يا مكـــــــــــبر في كالمي           

 ــــــــــــع ثورة أقالمي  للسان الثائر مـــــ 

 وجيش الحمام يا مبشرا كالكــــرام             

 حلمه طائرا بأجنحة سالمـــــــــــــــــــي                                  

 تمحي األالم يا خبـــــــر إحترامي            

              وأبقى الزائر جيش التحرير ولي أعالمي                        

 أحل كالعام من قبر عظــــــــــامي             

 أروي الضمائر ثورة هـــــــــــي طعامي                                    

 وأفسر كالمنام عبر من مقــــــامي            

 ثورة هي تمحي الجائر من صفاء منـامي                                      

 ت األوهام تبخر إنهزامـــــــي            كمو

 ورحلت الكبائر المستعمرة عــن صيامي   

 وعاش الغالم حـــــــــــر وسهامي            

 عاشت كدوائر الثورة بنــــــــــــور أيامي                                   
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 ظبط اللجام بحبر مـــــــــــن دمي            

 مصائر على غزو الخيــــــــــــام                                    كظبط ال 

 وظبط السالم بصبر على همومي             

 كظبط العشـــــــــــــــائر على حالة الوئام  

 رجوع للفهرس  
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 وطن جبال التحرير--

 

 ــــــــي          قل للمعارك تذكر ألوانــــ

 قل لها إن جبال التحرير عنـــــــــواني                              

 مداد الحرب كتب فداء إخوانـــي          

 إخوان الحرب جزائرهم ثائرة المعاني                              

 هم شعب تأدب بذكر ربــــــــاني         

 ــــــــــــــاني                             ذكر وشعب للثورة سالحـ  

 تحيا الجبل والجنة    وطـــــــنان           

 نـــــــــــــصعد للسماء بموت الشجعان

 سعيد الجنة سعيد بإســــــــــــمين         

 شهيد ومجاهد يأم الفرســــــــــــــــــان                                

 امة كاملة اإلنســـــان         ويدرس كر

 كاملة اإلنسانية كرامـــــــــــــــــة إنسان  

 ويقوي إيمانه بحالوة إمانــــــان          

 مؤمن مستقل ومؤمن حريتـــــــه القرآن                             

 في بالدي بالد حرة بعالمــــين            

 ـــر وأذان                             فـــــي كل عالم نصر وعصـــ
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 في بالدي عبادةحرة بال صلبان          

 بال فزع يومــــــــــــــــــــــي بال طغيان  

 في بالدي سعادة تكفيها دهـران          

 تصلي وتصلي أيضا إمامة الــــــــــشبان  

 

 رجوع للفهرس  
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 وطني وطن غارق في العز

 

 وطن غارق في العز وطـــــــــني            

 تنفق عنه التضحيات تضـــــــحيات وتبني                                 

 مدن تسلم وتفوز وتـــــــــــــــجني          

         تدق فيها نواقيس الحرية حـــــــــــرة تغني                          

 يحن إليه اللحن الخالد وفنــــــــــي           

 يترنم ونايه يؤنس الفؤاد بوزنـــــــــــــــي                                  

 يعلن الحرب وحربــــــــــــه تعني          

 تحريره وتطويره جهادا وفــــــعال ال تمني                                  

 يسكن كله وطني ســـــــــــــكني          و

 ونعمره كلنا كلنا بناؤون ونــــــــــــــــــبني                                   

 بدن الجزائر عشت يا بـــــــــدني           

 رغم التعب نبقى أصلب من العمل المضني 

 سفن البالد الخالدة تعرفنــــــــــي          

 ما أثور على متنها رافضا سجــــــــــني عند 

 محن البالد يا محن متى تفــــــني           

 تعدمي باطال عنا كان يـــــــــــــــــــــــجني                                   
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 زمن البالد عاد أهال بك يا زمني            

                                   سأموت فداءا لبالد دفعت ثــــــــــــــــــمني 

 كفن البالد العدل بــــــــــه كفنني           

 ولون البالد العلم بــــــــــــــــــــــــــه لونني

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن المليون زغرودة

 

  في عبري جبال وجبال جـــــــــــــــودة       

 في عبري أجيال وأجيال جهـــــــــــاد   

 في موعد النضال أعود والعـــــــــــودة        

تعيد الرجال للذود عن البــــــــــــــالد                                     

 بالدي الجزائر أرضها أرض مســعودة   

                                   تنادي الجزائر فنسعى لرضائها المراد 

 حربنا من أجلها حرب مشــــــــــــهودة        

 وربنا إصطفى من أجلنا مالين العباد  

 دربنا يوصل لها ودروب موتها مسدودة        

 جزائرنا أنشدناها نشيدا حرا وعمـــــاد                                  

    أمرنا فيها ثورة وأرواحنا موجــــــــودة    

 فيها أرواحنا تستعد ليوم الميعــــــــــاد                                    

 صبرنا فيها أمومة وروعة مولـــــــودة        

 ولدت في الجزائر ثورة المـــــــــــــداد                                    

 كم حمدت اهلل الثورة المــــــــــــحمودة         

 زغردت حتى إستشهد كـــــل األوالد                                    و 
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 وكم صمدت قصر شهادة ممــــــــدودة         

 تكفي الفاتحين ســــــــــــــــــالحا وزاد                                     

 عشت يا وطني وطن المليون زغرودة          

 جـــــــــــــالد بال ذل بال إستعمار وبال

                                رجوع للفهرس     
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 وطن العادل-

 

 سيروا الدنيا على خطى العـــــــــــــــــــــــادل 

                                           

 ـن أجلنا قاتلي                                     وقولوا يا دنيا مــــــــــــــــــــــ 

 وأكتبوا للدنيا بدم الشهيد الرســـــــــــــــــــائل

                                          

 وقولوا يا دنيا كأرضنا ناضــــــــــــــــــــــلي                                     

 ــــــــــــــــــــــــلهذه حرية من صنع الكامـ

                                          

 وأنا نوفمبرها وأنتم رجـــــــــــــــــــــــــــــالي 

 ثورة الدنيا من ثورة رجــــــــــــــــــــــــالي 

                                         

 ـــــــــــــالي نوفمبر أنا أنا أسد الثورة الغــــــــــ 

 وأنتم بنادقي ورصاص القتـــــــــــــــــــــال 

                                        

 أنتم خشوعي وخشوع رشاشاتي وجبــــــــــالي 

 عشتم بقدرما عاشت جزائر الكمــــــــــــال
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 كمــــــــــــــــــالي وخلدتم بقدر ما خلدت جزائر

 كمالي وإن غم عليكم هــــــــــــــــــــــــالل

                                     

 وحالي إذا غم عليكم يرشدكم هـــــــــــــــــــاللي                                         

 أهلة الثوار عيدها عيد وزلـــــــــــــــــــزال

                                       

 زلزلــــــــنا األرض بثورة عيدها في كل الليالي                                     

 وحكمنا الدار بنورها بالعروبة والحـــــالل

                                      

                              مستقلة حكمناها المجيدة فرحة األهـــــــــــــالي           

 وحرسنا الدار وقبورها باإلسالم والــجالل 

                                      

 مسلمة حرسناها المجاهدة حراسة الغوالـــــــــي  

 رجوع للفهرس 
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 وطن الجبهات-

 

 هدي يا جباه أننا كالجواب الصــــــــــــحيح إش

                                        

 وإسئلي الصواب عنا تجدينا في الحقيقة ريـــــح  

 أعبدي يا جباه في محراب كامــــــــل التسليح 

                                        

 ـــــريح وإسئلي اهلل الثواب إسئليه النصر الصـــ 

 جددي يا جباه الخطاب الواضح الصــــــريح 

                                        

 وإسئلي التراب عنا كم من ضــــــــــــــــــــريح 

 بددي يا جباه السراب الخادع المـــــــــستبيح 

                                         

 ـــــــــــــــــــريح وإسئلي الكتاب عن جهادنا المـ

 عودي بنا يا جباه إلى خشوع التراويــــــــــح 

                                        

 إسئلي األحباب عنا نحن عزم من جريـــــــــــح  

 قودي يا جباه عبوديتنا لوطــــــــــــننا المليح 



173 

 

                                        

 هاب عنا وكيف ذهبنا للوطن الفســـيحوإسئلي الذ

 جودي يا جباه عنا بوصل وطني كي نستريح

                       

وءاسئلي األبواب عنا كيف عبرناها عبور الشاعر  

 الفصـــــيح 

 سودي يا جباه مثلما سدنا نورا ومصــــــابيح

                                        

 ر مهامه التوضــــــــــيح وإسئلي الضباب عن نو 

 ذودي يا جباه عن تعبنا ذود المــــــــــستريح

                                          

 وإسئلي األلباب عن سجننا القـــــــــــــــــــــبيح  

 تعودي يا جباه عن موت سجودنا الشــــحيح                                          

                                          

 وإسئلي الغــــــــــــــــــــــالب عن جنة التسبيح

                              رجوع للفهرس          
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 وطن المهند والتكبيرات

 

 هذه قصتي وقصة صالتـــــــــــي         

 ــــــــــــــف طلقاتي                             جبل كان الذي يؤلـــــــــ

 حائه حبره حربه رمياتـــــــــــــــي        

 شعره شرفه شــــــــــــــــــــــــــــوقه أبياتي                               

 هذه شمعة مني ومن حريـــــــــاتي       

 ح تضحياتي                                تقتل دمعة والـــــــــــــــــــــسال 

 بالد العدل يا كل رباتــــــــــــــــي         

 حكمتي بالعدل جــــــــــــــــــــري خطواتي

 فسرت كأنك حياتي وممــــــــــاتي       

 ســــــــــــــــــــــرت واإلستشهاد كل طلباتي                                 

 ت يا كبيرة العروش حبك كاألتي        أن

 بدون أف وبدون نقصان فـــــــــــــــي ثباتي                                  

 جربي مجددا عزمي أنا ولغــــاتي       

 لغة الرشاش رتبتني ورتبت أقوال صبوراتي                                

 ي        ودربي مهندا سلته تكبيراتـــــــــ

 سيف لمع باإلسالم واإلسالم حيــــــــــــــاتي                                  
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 غدا أستشهد وتبدأ عطالتـــــــــــي        

 غدا يستعيدني اهلل أنا ورصاصـــــــــــــــاتي                                

 وأعرف أني كنت كنور شمعاتـــي       

 رف أجدادي وجـــــــــــــــــــداتيأحارب بع 

                                 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الحمد-

 

 عابدا كاإلستعداد جـــــهاد قلــم         

 شاهدا عن المداد صــــــــمود علم                                   

 لصمود منذ القدم       صامدا وطن ا

 والعدو بال عهود يقتل صــــــــــنم                                     

 قائدا فيه الشهيد يقود حــــــــكم        

 ويقود همم ونضال  أم األمـــــــــم                                    

 مجاهدا فيه الحفيد ويذود نعـــم         

 رر عبيدا بما لديه من كرم                                      والدا يح

 منشدا من لحن دمه عبر الــدم          

 يغني من لحن نصره أغاني العظم                                    

 موعدا من مواعيده يوم المعلم        

                      معلم وفيه المعلمين بعــــــــدد النجم                 

 معبدا لنا فيه نعبد بال وهــــــم        

 ونبني فيه المعابد التي تهدم الــــهدم  

 جيدا وصوابه جيد الــــــــنغم         

 نغم رصاصه أكثر من صواب قسم                                      



177 

 

 راشدا والرشد منه والــــــحلم        

 لوحات كلــــــــــما رسم                                     ويزيد منها 

 حامدا والحمد هلل على النــــعم       

 وطن الحمد يحمد ولــــــــــــي النعم 

  رجوع للفهرس 
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 وطن القبطان والباخرة 

 

 ة        كبير األوطان أبحرت منه الثــــــــــائر

 وطارت منه حرة ال حائـــــــــــــــــرة                                       

 الوطن القبطان الذي أنجب البـــــــاخرة         

 وأنجب من الثورات الثورة الفـــــاخرة                                      

 وجند اإلنسان لموعد نصر الصــــــابرة       

 حتى إنتصــر الموت والروح الطـاهرة                                        

 تحيا أم الفرسان المبحرة القـــــــــــادرة        

 منها السالم ومن أجلها السماء الماطرة  

 تحيا أم لشجعان والسيرة الـــــــــــعطرة        

                                 أم الشهداء الكريمة العظيمة المشمــــرة     

 هي التي جربت جهد الجبال مسيـــطرة         

 وهي التي عرفت أن النضال مـــــقدرة                                      

 ويوم تكون جاهزة وبين يديها مــــحبرة       

 تكتب بالدي أنها كانت تــــــــــــــذكرة   

 ا إسالم مســـمرة         كانت في السروج نواي

 وكانت في البروج نوايا سمــــاء مقمرة                                       
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 إن الجالل الذي رواها جالل مثمــــــرة        

 عابدة تعبد اهلل عــــــــــــــــابدة وشاكرة                                          

 حماية العامرة         إن الرجال الذين حموها

 فوق المآذن كــــــــــــــــــبالل يا كافرة 

                      رجوع للفهرس                    
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 وطن الشهيد أكرمنا 

 

 أرى النوايا تعرف أني سأموت هــــنا     

 دنـــا                                   وأراني في الجبل أعرف معرفة ال 

 إننا نحن الذين متنا وبالموت علــــــونا    

 إننا نحن الذين وزعنا القدرة يوم إقتدرنا                                     

 هل سيفهم المهزوم إن فؤاده قال هزمنا   

                     وقال مددت لنا الحرب سجنا وســـــجنا                   

 إن األعالم عمدا رسمت في وطــــــننا    

 رسمها اإلسالم وبالجنة بشرنــــــــــــــا 

 إن اإلسالم من الجهاد صنعنـــــــــــــا    

 ويوم أكملنا تحرير البالد رفـــــــــــــعنا 

 دفع لنا ألف جارية من أجلها ما هزمنا    

 ــــــــــــــلنا                                        نحن من أجل حسن الجنة قت

 إن الجزائر الفاتنة تعرف أننا فتنـــــــا    

 اهلل أكبر نحن بالتكبير يا جزائر أمــــرنا                                        

 إنه الطائر قلبنا األمير  في معقلـــــــنا   

 لوطن الذي أكثرنا                                        نـــــــــــــحن أميرنا ا 
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 إنه الصابر رشاشنا المعطاء كـمطرنا     

 نحن مطرنا المطر التي ال تـــــــــكفرنا  

 إنه الشهيد أكرمنا وأكرم خبـــــــــرنا   

 نحن خبرنا الذي نصرا عـــــادال نشـرنا 

 

 فهرسرجوع لل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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 وطن ثورة الحكماء-

 

 ردي علينا يا بالد الـــــــــــــــــــفداء        

 نعلن الثورة أو نــــــنتظر رد السماء                             

 هكذا قالت أرواح الشــــــــــــــــهداء        

                 وهي تستعد للتضــــــــــــحية بالدماء               

 كبري يا لغة العرب ألف وبــــــــــاء       

 قولي للغات إن الجزائر تقود اإلبـــاء  

 قولي إنها شعر وحكمة ودهـــــــــاء       

 جهاد وجبهات وجهــــــــــاد من دعاء                              

 إن اهلل فجر ثورة الحكمـــــــــــــــاء        

 تماما كـــــــــــما وعد جنده واألنبـياء                                

 وجعلها العسل الشافي والشفــــــــاء        

 داخل كل رشــــــــــاش لحن من دواء 

 أرعبت النخلة من تجاهلت الخنساء        

           رومية رباها الـــــــــــــــجهل والغباء                        

 فملت البقاء في الجزائر بال هــــناء        

 وملت الشرب من مـــــــــــاء ليس ماء                                



183 

 

 إننا باإلسالم كالجزائر سعـــــــــداء        

 إننا بال إستسالم نلبي الـــــــــــــــــنداء 

     ونستشهد أيضا يا حرة كالــــــــبقاء    

 وتستقبلنا الجنة من الــــــجزائر شرفاء

                                    

 رجوع للفهرس 
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 وطن حلل الجهاد

 

 أرض الجزائر وقلوب عابديها تشكركم مـنظرا 

                                       

 ده أخــــــــــــــــــظرا جبال وما أعاله في حلة جها 

 القعود فيها من الكبائر وأيضا مـــــــــــــــــنكرا 

                                       

 والشهيد فيها يعرف أن نهره في الجنة مســـــــكرا 

 إن سالمها شعرا من الريـــــــــــــــــــاء مطهرا

                                        

إن كالمها ذكرا بالـــــــــــــــــــــــــبكاء مكـــبرا                     

 مرحى لكل من عاش فــــــــــــــــــــــيها شاكرا 

                                        

 ومرحى للذي ما زال واجبا يحميها ســـــــــــاهرا 

 ي الرماة ماهرا مثلما أمره اإلسالم ثابتا فـــــــــــ

                                         

 رؤفا رحيما بالمؤمنين ومع العدو مــــــــــــــاكرا

 إن اإلنتصار جاء مـــــــــــــن قدرة شعب قادرا
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 بقوة اإلعصار يعصــــــــــــــــــــف بالظلم ثائرا 

 يا أرض الجهاد يا كاملة الخصوبة ودمك طاهرا 

                                         

 عشتي لألمنين وعاشوا لك أمنا ونصـــــــــــــــرا 

 يا أرض األجداد سنسعد الرشاش بعدما نصلي ظهرا

                                          

 ونروي من االءمجاد قصة سجود عاش لنا فخرا 

 نا أمرا في حفلة األعياد يكـــــــــــــــون الرشد في

                                         

 راشدين يا آمرة ومنتهين عــــــــــن فسادنا خمرا  

 في وجوه العباد مكان ألرضنا وحــــظها ممطرا 

                                         

 تمطر المحظوظةوتسقى رصاصا شبرا شـــــبرا   

 

 رجوع للفهرس 
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 وطن الجنة الصامدة-

 

 روعتي روعتي روعتي 

 روعتي كطعم العنب 

 وإستقالل بالنبال 

 وحرية من ذهب 

 عاش موطني 

 عاش موطني 

 عاش موطني يا قرى العرب 

 عاد قلبي عاد 

 وأصبحت كالماضي هنا 

 أصبحت في موطن الكتب

 روعتي روعتي روعتي 

 روعتي كلون السحب 

 الغالل  والسالل فيها

 والغابة فيها الحطب 

 عاش موطني 

 عاش موطني 
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 عاش موطني والكرامة والشعب 

 إنها األرض يا ألوان الفداء 

 إنها األرض

 إنها األرض يا ألوان الهناء

 إنها األرض

 إنها األرض التي بنينا إنها الحب 

 إنها السيف الذي إقتنينا إنها الحرب 

 قبلتي قبلتي قبلتي 

 الخطب قبلتي في يوم 

 والجالل والكمال 

 وهدية من الرب

 عاش موطني 

 عاش موطني 

 عاش موطني والثورة والغضب 

 حاد قلبي ال ما حاد 

 حاد قلبي ال ولن يحيد

 هذا قلبي هذا قلبي 

 هذا قلبي وقلمي والجهاد
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 وهذا صدق الشهب

 هيا نسرج الجياد

 هيا ننقض البالد 

 ونبقى في الجزائر 

 ونبقى في الجزائر 

 قى في جزائر القربونب

 حريتي حريتي حريتي 

 حريتي نلتها بالتعب 

 والنضال في الجبال 

 وللكفاح أنتسب

 عاش موطني 

 عاش موطني 

 عاش موطني ومات الظلم والكذب

 هيا يا حرية نمتطيك

 أوصلينا للتاريخ ماضيك

 هيا وليس نحن من رام الهرب 

 جنتي جنتي جنتي

 جنتي لي فيها مليون نصب
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 الرجالواألطفال و

 والجياد واللعب 

 سأنمو فيها 

 سألعب فيها 

 وسيحلولي فيها الموت فيها 

 سيحلو لي فيها الموت صدقا بال كذب

 

 رجوع للفهرس 
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 جياد جدي

 

 يا درة جديدة جـــــــــــــــددناها        

                         ويا حرة حـــــــــــــــــــــرة حررناها   

 إصهلي كالكلمات جيـــاد جدي         

 وإنهضي قرية مبنية بـــــــــــــــنيناها

 عشت جباال مكتوبة كــــــتبناها       

 ومتي رومية ممحية مـــــــــــــحوناها                          

 عنادا عربيا ثورة خـــــــــذناها        

 ـــــــــزائريا يا ثائرة ثرناها                        زنادا جـــ 

 بالدي تذكري عمياًء أعــميناها        

 تـــــــــــذكري يا عينا خالدة أخلدناها                         

 مداد مدافع مدرسة درســـــناها         

 مـــــــــــــــداد مدارس مدافع دفعناها 

 ــئت كدهرها        دين دبابة توضــــ

 توضئي يا شهيدة إســتشهدت شيعناها                          

 دارت بالطيارة مـــدافع دفعناها         

 طارت كالطيارة دفـــــاعا عن حماها                         
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 واألشهر تلتها مرتلة رتلــــناها          

 ناها                        تالوة حـــــــــــــــلوة فرقانا عرف

 دهر ال يعطش صائمة صمناها          

 لـــــــــــــــــــــــيلة قدر قائمة قمناها 

 بالقوة يا قلب قشرناك بالـــــقوة        

 نــــــــــــــــــحب أما محبوبة أحببناها   

 فجرنا دهرها مولودة ولدنــــاها        

 ـــودة عبدناها و توضئنا بطهرها معبــ

 أشهد أن اهلل برأ بريئتــــــــــــنا        

 أشهد أن اهلل كبر كبيرة كبرنـــــــــاها 

                          

 رجوع للفهرس 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 عيد الفجر-

 

 يا عيد الفجر نبه جنديا تـــــــــــــــــفجر       

 سهم وخنـــــــــــجر نبه عربيا وفيا ب

 يا فجر نوفمبر بــــــــــــــــأي فلك نبحر     

 يا شهيد الثورة فــــــي أي ليل تشكر 

 أوطان كوطني بنور نوفمبر  تزهـــــــر      

 رشاشات كرمحي بنصر نوفمبر تقر

 غيوم كوطني بحياة الجزائر  تمــــــطر       

 قصائد كعمري كالجزائر تــــــــنشر

 وجوه تصورت إلى عصر محمد تعبر       

 واضحة كالحياة جنب الصحابة تقبر                                 

 خيال إلى حب اهلل تـــــــــــــــــــــــــجر       

 تدك وعندما تــــــــــــــــــــدك تصر  

بنصر من اهلل تكـــــــــــــــــــــــــــــــر        

 ـــــــــــــــــــفر من عند اهلل تفربـــــ

 دواوين شعر ومكائد مســــــــــــــــــكر       

 حبا فــــــــي وطن الجهاد غدا نسكر                                   
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 هللي فـالفارس يا فارسة حـــــــــــــــــر      

             كـــــــبري يا رصاصة سرجا وسر                      

 قال اهلل وتحت الجلد أقــــــــــــــــــــــر       

 صدق اهلل ورغم الجلد أصـــــــــــــر                                

 نبه يا عيد الفجر أحفاد الـــــــــــــــــدر       

 فغدا يا عيد الفجر نعرف لبحرك بــر  

 للفهرس رجوع 
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 شهيد المصير

 

 َآٍه َوَالَمْشُي َمّشَي َالَخّيـــــــــــــــــَل      

 َعَربيًا َوَخّيَر َالـــــــــــــــــــَخَبِر َالَخّيْر                          

 َآٍه َوَالَنَبأ َنَبأُ  َالّلّيـــــــــــــــــــــــــْل      

 ِمنٌْقاُر  الـــــــــــــــــــــــطير                       َوَطَنا َنَبأُه  

 كبد الرومية أكثر من كـــــــــــــيل       

 سيري يا عمائم الثوار ســــــــــــــــير 

 نوائب الدهر في عميــــــــــــــائهم      

 خطها بصرنا بصيرة وتســــــــــــطير                        

 ا القهر في أســــــــــــــــمائهم       نقشن

 ونقشنا ألسمائنا من الشهداء الكــــــثير                      

 تجيشنا جيشا جزائريا وصــــــهيل       

 سرجنا الحدود جنة وشـــــــــــــــــعير                      

 ثرنا ثورة ليل أقمناه با لترتـــــــيل       

 ا الصباح صباح الجزائر حرير                     وتوسدن

 كم عطشنا يا زمزم الخلـــــــــــيل        

 كم عافته رشـــــــــــــــــاشاتنا الشخير  
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 عدنا برقاب من حديد يا تكـــــــبيل      

 عدنا بثواب مــــــــــــــــن حميد وخبير                      

 عمر األكليل        عشت يا طويل العمر

 سوف نلحق ولــــــــــو بالعمر القصير                      

 ذاك غدك في عيدك عيد التـــــهليل      

 أخضـــــــــــــر لونك يا شهيد المصير

 رجوع للفهرس 
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 التعريف بالكاتب

 

 االءسم :لزهر

 للقب :دخانا

 /28/07/1979تاريخ الميالد:ولد لزهر دخان في يوم 

أي في يوم ثمانية وعشرين جويلية ألف وتسعة مئة 

 وسبعين

 في بلدية قمار دائرة قمار والية الوادي جمهورية الجزائر 

 1955/أوت /08قامة األن:في بلدية قمار حي اإل   

ي المستوى الدراسي :درس لزهر دخان في مدينة الواد

ات في مدرسة الشهيد رضا حوحو بلدية قمار ستة سنو

من التعليم أي التعليم بتدائية وفي المرحلة المتوسطة اإل

المتوسط إلتحق بمدرسة البشير اإلبراهيمي اإلكمالية 

لى متقنة العالمة عبد القادر اإلعدادية وبعدها إنتقل إ

الياجوري التي درس فيها عام واحد ثم توقف عن الدراسة  

شهادة األولى ثانوي وبدون رسوب طيلة فترة التمدرس ب

التي كانت كلها في بلدية قمار دائرة قمار والية الوادي 

جمهورية الجزائر وهو األن في مستوى الروائي الشاعر 
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بهذه الشهادة التي يعتز بها كثيرا كما ال أنسى أن أذكر بفضل 

لت قفي ليبيا طيلة سبعة أعوام ونصف ص غربته التي كانت

بقصيدة  1998موهبة الكتابة لدى لزهر حتى أنطلق في عام 

 وطني في مدينة عين زارة في ليبيا 

 

 يسكن في حي ثمانية أوت ألف وتسعة مئة وخمسة وخمسين 

 

  39002دي :يالرمز البر

 

 cc 152061 12 cleالحساب الجاري البريدي :

40alger 

        

 

 تصال :جهات إ

 0558434995الهاتف النقال:

 0658083577أو         

 البريد االءلكتروني:

@gmail.com753Lazhartv 

mailto:Lazhartv753@gmail.com
mailto:Lazhartv753@gmail.com


198 

 

@gmail.com1Lazhartv 

@gmail.com2Lazhartv 

 

ك  الفايس بو

https://www.facebook.com/lazhartv          

1https://www.facebook.com/lazhartv 

  2https://www.facebook.com/lazhartv 

3https://www.facebook.com/lazhartv 

   

 سم الصفحة لزهر دخان +جوجل:لزهر دخان      أي إ

 

 www.lazhartv753.comالويب:

 

 رجوع للفهرس 

 

 

 

 

mailto:Lazhartv1@gmail.com
mailto:Lazhartv1@gmail.com
mailto:Lazhartv2@gmail.com
mailto:Lazhartv2@gmail.com
https://www.facebook.com/lazhartv1
https://www.facebook.com/lazhartv1
https://www.facebook.com/lazhartv2
https://www.facebook.com/lazhartv3
https://www.facebook.com/lazhartv3
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 ــــــــــــــــيرسيري يا عمائم الثوار س

 نوائب الدهر في عميــــــــــــــائهم

 خطها بصرنا بصيرة وتســــــــــــطير

 نقشنا القهر في أســــــــــــــــمائهم

 ونقشنا ألسمائنا من الشهداء الكــــــثير

 تجيشنا جيشا جزائريا وصــــــهيل

 سرجنا الحدود جنة وشـــــــــــــــــعير

 أقمناه با لترتـــــــيل ثرنا ثورة ليل


