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من الذاكرة التاريخية
الشريف محمد بن عبد هللا الملقب ببومعزة
دخل اإلستعمار الفرنسي لمنطقة الوسط الغربي أربعة سنوات بعد اإلحتالل سنة 1834و
كان هذا اإلجتياح بمثابة إستطالع للمنطقة وبمجرد ما رأى المستعمر غناها لم يَتوانى عن
الرقابة والمستوطنات عليها .وحتَّم على الجزائريين القيام بعديد
دخولها  ،و َدخلها بوضع َ
المقاومات الشعبية بالشكلين  :المتفرقة و المتسلسلة وتجاوب معها وتبنوها من مختلف
األعمار كان الهدف منها إيقاف الزحف اإلستعماري واإلستطان الهمجي والذي كان يعرف
سارع المياه الفائضة الجارفة .
سارعا ت َ
توسعا وإمتدادًا مت َ
وعامين بعد ذلك 1836دخل اإلستعمار المنطقة بقيادة بليسي القائد الشهير باإلجرام
وتوافدت الجيوش على المنطقة  ،و َ
ظهرت َعملية اإلستطان واضحة وهذا بَعد طرد
صالحه .
األهالي من المنَاطق الجيدة والتي رأها اإلستعمار تالئمه  ،وت َخدم جيوشه و َم َ
الرمي ال َعشوائي للنار حتى َباتت خالية
وشردت قبائل بأكملها وقتل أغلبها عن طريق َ
فرمنها ال َجميل وتركوها للعدو .زحف ال َعدو إلى قبيلة "أوالد رياح" والتي كانت
بعدما َّ
أكبر قبيلة َموجودة بمنطقة الصبحة بالشلف وكان في هذه القبيلة الكثير من الشباب
المتحمسين والقانتين والكارهين للعدو من بينهم "محمد بن عبد هللا" شاب في العشرين
عا رأى فيه األهالي شمس
من عمره  .ظهرت مقاومة األمير عبد القادر بالمنطقة شعا ً
الجزائر المتحررة وأمل في َراحة قادمة  ،إلت َ َّم األهالي حولَها وتدعَّمت بهم المقاومة
إذ كانت هذه المناطق مس َر ًحا لجيوش األمير وواج َهةً م َواجهة لهموم المستعمر
وزودوها بكل حا َج ٍة إستطعوها .
ساند األهالي المقاومة َّ
ك َما إنضم إليها شباب ال َمنطقة هنا إنض َّم محمد بن عبد هللا إلى المقاومة .
في سنة 1836دخلت جيوش األمير عبد القادر لمدينة شلف ورابضت على جسر واد الشلف
وو َّجهت عدَّة ضربات للعدو و َن َّ
ظمت ما سمي بحرب العصابات "أضرب واهرب ".
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كان األمير عبد القادر يبلغ من العمر 27سنة ومحمد بن عبد هللا في سنوات 18من العمر
قام األمير بردع األهالي الموالين لإلستعمار و َجعلهم يوالون مقاومته وإستَمالهم لدعم
شه .
ساعدوا َجي َ
المقاومة َمعه  ،فأيَّده أغلبهم و َ
صعبة و
كان هذا النجاح غنيمة َمنح األمير اإلستقرار ودفعه لإلستمرار  ،كما كانت مه َمته َ
فتطوع معه شباب ثائر ومحب للوطن والتضحية  .هنا إنض َّم " محمد بن عبد هللا "
ثقيلة
َّ
إلى جيوش األمير ...وعمره لم يتجاوز 19سنة وو َّجه عدة ضربات للعدو شاب جريء ناقم
على اإلستعمار يكره اإلنقياد " .مح َّمد" شاب من قبيلة أوالد رياح  ،كانت قبيلة "أوالد رياح
منطقة فقيرة  ،وكانت ال َمساكن بها َمبنية من الوحل والتبن وأغصان الشجر وبالطوب و
صغيرة ت َسمح بمرور الهواء  ،وكان لكل بيت إستطبل للماشيَّة
الَرق  ،و َمنافذ ذات مربعات َ
والتي كانت للتنقل مثل األحصنة التي تزيح ه َّم الظروف القاسية وأرض يعيش منها وكانت
عمله بها  ،هنا الفقر هو الذي أهان
كل عائلة تعيش من أرضها  ،ومن ال َيملكها َيعيش من َ
اإلنسان  ،التشريد واإلهانة واإلستالء على الممتلكات جعل المقاومة أكثر من ضرورة .
أوضاع عائلة "محمد" ابن عبد هللا ليست بأفضل من أوضاع باقي أهالي القبيلة بل
الفقر أطبق أسنانه على الجميع .
إزداد الخنا َق على األهالي  ،ولم يعد في اإلمكان الوقوف وإلقاء األيدي في الهواء
هذه سنوات 1937و 1939تسير بحرقتها و َحرارتها وماَسيها الكل يعاني ال َمرارة
سانَدة واضحة بإعتبار "محمد بن عبد
كان إنضمام بومعزة لجيوش األمير زيادة في قوته وم َ
ش َّجع و َبارك "األمير " هذا اإلنضمام .
هللا "
عارف بالمنطقة وكاشف ألسرارها .كما َ
ٌ
تعرفت القوات اإلستعمارية على بعض شباب المنطقة الناشطين في صفوف
بعدما َّ
المقاومة كان من بينهم الشاب محمد بن عبد هللا وفي َوصف له أطلقت عليه
القوات اإلستعمارية إسم "بومعزة" إنتقا ًما منه .
تعاون "الحاج هني " مع "محمد بن عبد هللا ..وساعده وق َّدمه للقائد المساعد لألمير .
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ودخل األمير للمنطقة وإستطاع إبعاد اإلستعمار عن ال َمنطقة وإيقاف اإلستطان إلى َبعد
المعمر .
حين  ،عن طريق ترهيب
ٍ
مبكرا َّ
أن
أدركوا
ً
الوطن هو العقيدة والمذهب واألرض واإلنتماء  ،والجزائريون َ
صالحيته  ،فما
اإلستعمار هو مجرد مراوغ َيستغل اإلنسان ثم َيرميه كشيء إنتهت َ
وأنت َمظلوم .في عام 1838وكان قد مضت عامين على
أصعب أن تعيش في وطنك
َ
المقاومة التي شنَّها " محمد بن عبد هللا "تحت إمرة األمير .إجتمع محمد بن عبد هللا
إلى أهالي قبيلة أوالد رياح ليستشيرهم في أمور تَخص المقاومة ويطلب مساعدتهم ..
وهنا كان اإلنقسام واضح بين األهالي بين مؤيد ورافض للمقاومة ..بلغ محمد بن عبد هللا
ضلت الرضوخ للعدو ولإلمتثال
رفض قبيلة سنجاس مساندة ومساعدة المقاومة  ،وف َّ
صب العدو "أغا" على المنطقة وقام هذا األغا بتقديم رؤوس
ألوامره  ،كما ن َّ
ساندين للمقاومة لجيوش العدو والذي قَتلهم .
األعيان والم َ
ومع إمتداد الزمن تضاعفت اإلمتدادات اإلستعمارية بالجيوش الخشنة أصحاب األقدام
ضاعف َمعها البطش والبَربرية اإلستعمارية .
سوداء المتشبعة بالَّ رحمة  ،وت َ
ال َ
ساكن كوامن األهالي َمنع عنهم الت َّهور  ،فاإلستعمار فتَح عيونه  ،وإنهال على
ال َ
شبح ال َ
صاء كالنَفي ولم
صادرة والتهميش واإلق َ
من وجده أ َمامه بشت َّى أنواع القذف وال َعذاب والم َ
صمت وإنهاء باقي األيام تحت
يترك أمام البَاقي من تَحت َّم عليهم البَقاء إالَّ الرذوخ وال َ
قوة الفتك باألعمار وإنهاء االَجال َّ .
التوس َع
وألن َّ
إمرة الوافد ال َعنيد والذي لم يَتنازل عن َّ
سا تطلَّب ذلك َبل أل َّح على األمير اإلستنجاد باألهالي والقاطنين
اإلستعماري كان َ
شر ً
الوعرة وإسناد ومساعدة المقاومين وجيوش األمير الفاعلة في األرض.
لفك شفرة األماكن َ
ساعد لألمير عن إمكانية
بعد هذا التشتت وال َ
ضياع والت َفرقة تَح َّدث "بومعزة " للقائد الم َ
إعادة قبيلة سنجاس عن قَ َرارها َّ ..
نظم محمد بن عبد هللا جماعته ودخل قبيلة سنجاس
وإستطاع القضاء على "األغا "وذلك عن طريق قتله وإستطاع إستمالة وإعادة قبيلة
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سنجاس لمناصرته ومساعدته وهنا بعدما َّ
شن هجوما على قبيلة سنجاس وقضى على
َ
الكثير من الخونة  ،ورغم المجزرة الحاصلة إالَّ َّ
يتحرك لمساعدة األهالي .
أن العدو لم
َّ
كثيرا على الشاب "محمد"وشكره ووثق به أكثر  ،كما أواله على
أثنى األمير عبد القادر
ً
ساعده األيمن .
منطقة قبائل الوسط الغربي وجعله َ
هنا كانت جيوش العدو تجتاح منطقة الوسط الغربي بشكل متتالي وقد أكثروا عملية
اإلستطان وهذا بقيادة بيليسي والمجرم كافنياك واللذان لم يتوانى في نهب المنطقة وتهجير
األهالي والمداهمة المتتالية للقبيلة  .و َّجه المقَاوم المقَاوم "محمد بن عبد هللا" عدَّة ضربات
للعدو وكان هذا على دراية وعلم من األمير عبد القادرالَّذي َكان َيمده بالسالح .
فالوطن هو الحب الوحيد الذي ال يعرف الغدر وهو األرض التي تمنحنا وال تطالب
عل َم ال َعدو بما يَفعله
بالمقابل والجزائر هي وطننا مهما زاد على أرضها من األلم َ .
صفة ألوصافه وعم َل
(الشريف محمد بن عبد هللا )فلقبه  l homme à la chevreمنَا َ
ضايقته َ ،مضى بومعزة إلى جسر واد الشلف فإعترضته
على م َحاصرة جيشه وم َ
قبيلة "صبيح" ولكنَّه قهرها وواصل َ
طريقه  ،وعلى الرغم من أنَّه كان يعرف َّ
أن ذلك خرقًا
للعدو لكنَّه لم يهتم وواصل زحفه حتى جسر الشلف .
إجتمع المجلس الفرنسي بمشاركة "بيليسي" و"كافنياك" المشرفين على المنطقة وقد
أن الوقت قد حان للقضاء على بومعزة َّ
رأى َّ
ألن المراقبة التي وضعت عليه قد أعطت
َجميع تفاصيل تواجده وتنَقله َّ ،
لكن بيليسي رأى أنَّه َوجب القضاء على األهالي المساندة
له والقضاء على القبائل والتي شوهدت وهي تترك أكواخها وبيوتها مع المساء
وتتَّجه للمغارات القريبة .
عسكرا و َبدأ في مراقبة
1839دخل بيليسي "مدينة تنس" و َم َكث على ضفافها وأقام بها م
ً
القبائل فكشف أم َر قبيلة أوالد رياح التي كانت تترك بيوتها وتنام بمغارة  ،داهمتها الجيوش
مع غروب الشمس  ،و َبعد المفاوضات ورفض األهالي للخروج وت َسليم بنادقهم وأسلحتهم
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نارا و َح َ
طبا وبقايا َعجالت وحجارة ما جعل األهالي
أشعل النيران في فوهة الكهف فكانت ً
وفرت الكثير من الحيوانات والماشية .
تختنق وتَموت في أغلبها هم وأنعامهم َّ
راقب العدو العَملية حتى فجر ليلة الغد  ،حيث خمدت النيران ولم يبق غير الدخان يتصاعد
من فوهة الكهف .
أثارت هذه المحرقة البرلمان األوروبي ورأي العالم لكن العدو لم يهتم لهم .
وما كان على بومعزة إالَّ تنظيم ضربات ألخذ الثأر وعلى الرغم من قلَّتها إالَّ أنَّها كانت
نافعة في جلب أنظار العالم للقضية الجزائرية .
وتتابعت ال َهجمات من ال َ
بأمر من
طرفين وهنا كان على بومعزة التمهل وإعادة النظر وهذا ٍ
األمير الذي كان في هذه الفترة يعمل على إقامة دولة وهي " الزمالة " والتي كانت مدينته
فيما بعد وتحت إمرته  ،كمكان مستقر له .
مرت ع َّدة سنوات في مد وجزر وبين هجمات العصابات وت َرقب و َخوف من القوات
َّ
األوروبية المتتالية على المنطقة وفي سنة 1843هاجم العدو المنطقة في إجتاح قوي عليها
َوأخليَت َمعَاقل األصنام من ال َمؤونة وكان هذا في شهر أفريل .
لَجأ األ َمير عبد القادر" للمغرب" إلى سلطان المغرب لمساعدته و َمده بالسالح .
في المغرب إلتقى بومعزة باألمير وتحادث معه عن الحاصل بمنطقة الوسط الغربي
ونَق َل له تفاصيل الحاصل هناك .
..............

.............

...............

وإشتدت الرقابة اإلستعمارية على قبيلة اصبيح وأوالد رياح  ،وتنبَّه بيجو إلى ما أحدثته
المحرقة األولى بالمنطقة  ،وما أثارته من رأي عالمي ود َّولي وسخطٍ َجماهري لكن
عشيَّة من  12أوت
وعلى الرغم من ذلك إالَّ أ َّن بيليسي أق َدم على محرقَ ٍة أخرى  ،ففي َ
صائفة ساحنة وقف بيليسي على مغارة صبيح وجعل يتكلم بمكبر
1844وكانت عشية َ
سلموا أنفسهم ومع رفض األهالي  ،إتَخذ قراره بإشعال
صوت في الناس أن َيخرجو وي َ
َ
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صاعد والدخان يتكاثر و َيعم المكان
النار في فوهة ال َمغارة ومع المغرب بَدأت النيران في الت َ
بَدأت الحيوانات في الفرار َّ
لكن الناس إختنقوا ومع الفَجر غادر العدو المكان وخرج من
األهالي قليلهم من كان له عمر باقي  ،و َمات أغلبهم بالكهف .
ساعديه من أهالي وأعيان القبائل الموالية وإستعرض فعل
إجتمع بومعزة إلى قادة جيشه وم َ
العدو فأعاد عليهم بومعزة ما قام به ال َعدو قبل 5أعوام وكيف أ َباد العدو األهالي في َمغارةٍ
بالمنطقة  ،ورغم الض َّجة التي أثارتها ال َمحرقة إالَّ َّ
أن "سان أرنو" ال َيهتم وكما أباد المئات
أباد هذه ال َم َّرة مازاد عن  1000باإلضافة لل َحيوانات والماشية  .سار بومعزة ب
َّ
وشن هجمات متفرقة على ال َعدو والذي كان بقيادة المجرم بيليسي
5000جندي وفارس
أقلق بومعزة الجنرال بيجو الذي جنَّد 5قوافل للقضاء على بومعزة وهي قافلة الجنرال
أبو فيل(سطيف) .والجنرال "ماري" قافلة (المدية) والقوافل الثالثة التي كانت متمركزة
باألصنام بالشلف تحت إشراف الكولونيل (الد َمبرو) "سانت أرنو" وبيليسي .
داهم بيليسي منطفة الظهرة ومستغانم وتنس وقام بعملية تمشيط واسعة وإعتقل الكثير وقَت َل
ب وإست َ َ
ومرت األيام واألسابيع وهنا بدأت المؤونة تقل والخنَاق اإلستعماري
طان َّ .
سلَ َ
و َ
على المقاومين يزداد فلجأ األمير إلى المغرب لمساعدته الذي َكان يَتح َّجج بالسيطرة
اإلستعمارية فر َّد بعدم قد َرته على مد ال َمعونة الكبيرة .
ساعدته
عام 1845داهم (بيليسي) و(كافنياك ) قبيلة أوالد رياح وطلب منهم معاونته وم َ
كل مساء يلجؤون للمغارات
للقضاء على المقاومة ولكن األهالي خافوا العدو فكانوا مع ٍ
للت َ َخفي ولتفادي إجتياح ومداهمة العدو لقبيلة أوالد رياح .
وفي  1945شهدت منطقة الظهرة إنتفاضة الزعيم الشريف محمد بن عبد هللا الملقب
من طرف العدو ببومعزة  ،وعرفت هذه اإلنتفاضة بإنتفاضة الظهرة .
س َّجل بومعزة عدَّة إنتصارات على العَدو وتوالت اإلنتصارت المتفرقة
وفي شهر مارس َ
لجيش بومعزة ماجعل بيسليسي يداهم المنطقة في حركة تَمشيطيَّة في شهر أفريل وماي .
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لغار بأعالي المنطقة
لم تخفي عيون العدو على مراقبة قبيلة أوالد رياح والتي كانت تلجأ ٍ
يسمى "غار الفراشيش" بالصبحة .
في 20جوان  1845ومع غروب الشمس  ،الساعة تقارب الثامنة مسا ًء يلجأ أهالي قبيلة
سع الجميع َ ،حمل األهالي َماشيتهم
أوالد رياح إلى غار الفراشيش وألنَّه كهف كبير واسع يَ َ
سلموا أنفسكم وإالَّ
وأوالدهم ودخلوه و َماهو إالَّ زمن قصير حتى عالَ صوت المكبرَ " :
هلكتم" لكن األهالي رفضوا  ،أشعل جنود العدو العجالت المطاطية والتبن وأغصان الشجر
و الحجر وجعلوا من فوهة غار الفراشيش فرنًا  ،فبدأت الحيوانات بالفرار َّ
لكن األهالي بقوا
بالداخل ومع الفجر تراجع العدو وخرج من المغارة من بقى على قيد الحياة .
َّ
وشن ع َّدة هجمات على العدو في 10
لم يَضعَف ولم يَتعَب بومعزة بل واصل المقاومة
سبتمبر وكانت الهجمات األخرى في أكتوبر وفي  15نوفمبر وهي عبارة عن حرب
صابات وتواصلت المقاومة َّ
ظاهرا وسرعان ما بدأت تقل .
لكن ضعفَها كان
ً
الع َ
إنهار الجدار الذي بَناه بومعزة حول "أرليو فيل" َ .
طلَب بومعزة السالح من األمير عبد
القادر الذي لجأ َككل َم َّرة إلى المغرب لمساعدته وطلب منه األمير أن َيلحقَه بالمغرب
وإلتقى بومعزة باألمير بالمغرب .وتحادث َم َعه عن حالة المقاومة .
سارت المقاومة على هذه الحالة نحو اإلنهزام و اإلنحالل فالتالشي .
و َ
في  8ماي1846بلغ بومعزة َّ
ساعد األيمن للمقاومة قد َحجز العدو
أن الحاج أغرا وهو الم َ
َّ
ولكن بومعزة ورغم تَ َخفيه عن عيون المستعمر
على كل ممتلكاته وألقى القبض عليه ،
لم يَفر بما فيه الكفاية حتى ألقى العدو القبض عليه في  13من شهر أفريل 1847وكانت
هذه نهاية الشاب " الشريف محمد بن عبد هللا" المقاوم الملقب من طرف العدو ببومعزة و
أبع َدت عائلته على قبيلة أوالد رياح و َب َكت القبيلة شاب كان المدافع عن حقوقها .
َّ
تمكن بومعزة من الفرار من المعتقل ولكن ماهي إالَّ أيام حتى أع َيد إلى المعتقل وحجز
في "بريست" "ببوردهام " ولم َيعد في إمكانه ترك المكان حتى إنتهى عمره .
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لقد س َّجل كفاح الشعب الجزائري شهادات ض َّد اإلستعمار الغاشم أعيا كاهله بها
وعلَّمه قوانين الحياة  ،وكيف يحترم هذا اإلستعمار عقول البشر وأن ال يوثق به
ورغم طوال دائه إالَّ َّ
أن الجزائري شفى منه  ،فالمجاهد ليس مالك ولكنَّه حتما ال يخدع
الوطن  ،ومضت أعوام من اإلستعمار ت َعلَّم منها الجزائري كيف ال يَتألم و َما رضي حالة
ضا بالخيانة وكم َحاذر من غفلة الزمان فكان تفكيره نظيف كما
الضياع لألمانة و َما ر َ
تفكير األطفال َّ
صبر على أخطائه ألنَّها كانت غير َمقصودة
ألن ال غدر يذكر باألطفال  ،و َ
وإن نقَم عن من َحذفه من الحياة ور َماه في الجحيم ألنَّه حاقد َ ،فج َهاد المجاهدين أباَنَ
الحقائق وقام ك ٌل بما لديه فمن حق كل إنسان أن يوضح َموقفه ومن حقه أن يدافع عن نفسه
لين َع َم بنَوم هادئ ويرتاح ضميره .
بأرض ليست أرضه  ،وأن يعطي
سعى الجزائري إلسقاط قناع المستعمر ألنَّه كان
ٍ
و َ
للجزائر كامل سيادتها فالوردة تنتعش بالماء  ،والمواطن يريد العيش كما يريد و يجوب
ع َّ
شش في
كما يشاء  ،فهل نسامح من َمنع عنَّا الحياة ؟ وأحيا الناس في َمأوى مظلم  ،و َ
سكن في األعضاء وأيقظ الجراح .
أعماق النفوس و َ
ظالم َ
واإلستعمار َ
والرب بنصرة األرض ولو بَعد حين .
ظلم
أرض الجزائر وتكفَّل اإلنسان َّ
َ
سريرة المعمر  ،أيدي قويَّة تَمحو ال َهمجية  ،وعرفنا
جهاد َعبَّرت به سواعد جزائرية أسقمت َ
لكل نفس وماكان لها من فَضل في إسترداد الكرامة  ،فمن َحق كل مجاهد تذكره بإسمه و
بالفعل نال الكثير منهم اإلستحقاق فأخذ إسمه تسمية ل َمركز أو َمكان عمومي .
ورغم عدم توازي القوتين سالح قلي ٌل وع َّدة أقل مقابل أطنان القنابل وأثقل األسلحة إالَّ َّ
أن
المقاومة تتابعت بطعنات كانت بداية ل َجحيم نوفمبر األغر الموصل أل َمل نور يوم جديد .
و َنهض كل جزائري يَقهر ب َجبروته َحتى الطفل َمسح الظلم بإبتسامته الطفولية  ،وحتى
صا َحت َهذه الليلة ت َهدم المحال .
صخور جبال األوراس َ
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ي بَعد َميت .
َجاء نوفمبر ر َ
سالة ت َحرر  ،ورف َعت َ
الراية بيد كل إنسان جزائري َح ٌ
وها نحن ننعم باإلستقالل وقد أمسى اإلستعمار ماض ونحن في حاضر مع اَت .
وبعدما كانت دموع الحزن بالعيون التي طالت أكثر من قرن ونصف من الزمن جاء الحين
سالت دما ًء على أرض الجزائر وأتت الشجرة ال َمسقية
الذي لم تقوى الجفون على َحملها ف َ
سحتها أيدي الش َه َداء .
نهار وبَسمة على الشفاه  ،اإلستعمار دمعة َم َ
ثمارها فاإلستقالل شمس ٍ
واإلنسان عاش في تلك الفترة َمخدوعا  ،والوهم رسم للبعض منهم طريق المسرة ولكن
س َحق ال َكذب الَّذي كان إدعا ًء .
صدق الت َ َحرر و َمذاقه َ
ورضينا لفترة
فالكذب والضعف أ َّجل حقيقة اإلستقالل  ،وعشنا َ
ضياعا لألمانة من أيدينا َ
طويلة حتى بعنَا َم َّرة واحدة من َباعنا ألف َم َّرة .
ولكنَّنا نريد الوطن حتى ولو كنا َكو َمة من األخطاء  ،ونحبه حبًا المثيل له  ،فَتَبًا لقب ترك
قدرا  ،وكذلك ال نريد أن نَعو َد لل َماضي إالَّ للعبرة  ،فمن يَعود للماضي
َما يحب وقال ً
ظة َّ
ويكتفي بالتَحسر فقط كالَّذي يَحلم أحالَم اليَقَ َ
الالطائل منها .

كلمات في الوطن

:

حريَّة إلنسان من حريَّة وطنه .
صبر أنواع كثيرة وأرقاها من باع الدنيا ولم يرضى لها بإتباع .
ال َ
ل َما الخيانة وقد علمت َّ
أن الوفاء أحلى منها مئ َات ال َمرات .
ضمر من العطاء والقسمة .
صدر الرحمة فل َما الت َ
الوطن َ
ظاهرا لكن اإلنتقام منه يأخذ مالمح ظاهرة .
سا
كره اإلستعمار بنفسي يأخذ إحسا ً
ً
الوطن الذي ال ندافع عنه ال نَستحق العيش على أرضه .
أجمل َما في الحياة أن تعيش في و َ
طنك ح ًرا مستقال و في إستقرار وكرامة وإحترام .
ضحي بأرواحنا دفاعا عن أوطاننا لتعيش به أجيالنا .
ن َ
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