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 بقمم/مرتزى األنراري  " رحمتي لمجزائر الحبيبة" 
 الحسجهلل والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا   وبعج...

 شييج السميػف ونرف السميػف  جبم أيزا، وىي الشزاؿالكفاِح ومشبُع  مػشغ رالجزائ
نزاؿ الجدائخييغ شعخ الثػرة وشاعخىا مفجي زكخيا رحسو هللا في نذيج  وخيخ ما يعبخ عغ

 الجدائخ الػششي ومشو :
 نحغ ثخنا فحياة أو مسات

 أف تحيا الجدائخو عقجنا العـد 
.... 

 نحغ جشج في سبيل الحق ثخنا
 و إلى استقاللشا بالحخب قسشا
 لع يكغ يرغى لشا لسا نصقشا

 فاتخحنا رنة البارود وزنا
 و عدفشا نغسة الخشاش لحشا

 وعقجنا العـد أف تحيا الجدائخ
.... 

 مزى وقت العتاب يا فخندا قج
 و شػيشاه كسا يصػى الكتاب

 تحكي رائعة ممحسة وىي دائخييغ كحلظ في إلياذتو البجيعة ) ممحسة الجدائخ( وخمج نزاؿ الج
العخبيِّ اإلسالميِّ  بالفتحسار، مخوًرا لالستع تعخضيا العرػر القجيسة وبجاية مغ الجدائخ تاريخ

انَتيى لحجيِث الحي األجشبيِّ ا لى التجُخلإاأَلمازيػيَّة، الحزارة وبيغ بيشووالتَّػاُفِق الَفخيِج 
عخفت الجدائخ الحزارة عبخ وقج،عِي فيياروب اإلصالح والدد لمجدائخ ورسع باالستقالؿ التاـ
واحتكت بعجة حزارات ،بدبعة آالؼ سشة  السيالد ،تعػد بجاياتيا إلى ما قبلمختمف العرػر

ع التجخل إلى الفتح العخبي اإلسالمي ث والقخشاجية والخومانية والػنجالية والبيدنصية الفيشيؿية مغ



 م/مرتضى األنصاري0202رحلتً للجزائر الحبيبة 

 

2 

 alnasri7@gmail.comللتواصل الربيد اإللكرتوين/ 

 

األجشبي،والحخكة الجدائخية الػششية واالنتفاضة ضج االحتالؿ الفخندي،وجدائخ ما بعج 
 االستقالؿ..إلخ

: عشجما يئغ  مغ ديػانوومغ أجسل ما قيل في الجدائخ قريجة الذاعخ عبجالخحسغ العذساوي 
 ومشيا :،وىي بعشػاف : جدائخ الخيخ العفاؼ 

 ** أيغ ابُغ باديذ أيغ الغرغ والذاديجدائخ الخيخ أيغ الخائح الغادي 
 جدائخ الخيخ تاه المحغ في شفتي ** وضاؽ عغ حدخاتي ثغخ إنذادي

 ووّثق الحدف في قمبي روابصو ** وقج رأى مغ جخاحي خيخ إمجادي
                           ................ 

 اديجدائخ الخيخ ما باؿ الخبيع شكا ** مػت الدىػر وصست البمبل الذ
 مالي أرى تمسداف الحب واجسًة ** وفي الجشػب أرى إشخاقة الػادي؟

 ! تجفُّق الشػر مغ كؽيظ أفدعيع ** والشػر ُيفدع مغ يدعى إلفدادِ 
مة الرادي  رأوِؾ نحػ مجار الذسذ صاعجة ** وأبرخوا الّشبع يذفي غُّ

 ٍف وَسّجادِ آاب الحق ىّستو ** ما بيغ حافظ قخ وأبرخوا مغ شب
 ُشُخؽ اإليساف جاىجًة ** وتذخئّبيغ في شػٍؽ إلى الياديتدعيغ في 

 وتشذجيغ لشػر الفجخ أغشيًة ** تدّجميغ بيا تاريخ ميالدِ 
ادِ   جدائخ الخيخ ما ىانت روابصشا ** وال خزعشا ألعجاٍء وحدَّ

 وال ُخجعشا بأقػاؿ ممفقٍة ** ُتجار ما بيغ خخَّاٍز وزرَّادِ 
 يغ أفػاىشا جدٌخ مغ الّزادِ بيغ السذاعخ جدٌخ مغ عقيجتشا ** وب

 ما زلُت أذكخ مميػنًا، جساجسيع ** شػاىج العدِّ في تاريخ أمجادي
 رّوت دماؤىع األرض التي كدخت ** شػؽ الخزػع ألمخ الغاصب العادي

 جدائخ الخيخ ىحا نيخ صحػتشا ** ما زاؿ يشبع مغ قاٍؼ ومغ صادِ 
 ثػاب إخالدِ ما زاؿ يغدمشا مغ كل مشقرٍة ** فيشا، لبدشا بيا أ

 وسػؼ نسدح عغ أجفاف أمتشا ** ما ّخمف الجمُع مغ آثار إجياد
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 ولمذيخ الجكتػر عائس القخني قريجة حساسية مغ أجسل ما قيل في الجدائخ ونزاليا مشيا:
 ابعث ليا الذػؽ قاصييا و دانيياو          حي الجدائخ و اخصب في نػادييا
 كتائب البغي قج قرػا نػاصييا          شعب البصػالت حيا هللا شمعتكع

 اسأؿ فخندا و قج خابت أما نييا            كتبتسػا بالجـ القاني مديختكع
 فرختسػا قرة لمسجج نخوييا          نرختع هللا في تحخيخ أرضكسػا

 لمعالع الحخ إيقاضا و تشبييا                أنتع أساتحة التحخيخ ثػرتكع
                         ...................... 

أف اإلماـ عبجالحسيج بغ باديذ رحسو هللا مغ رجاؿ اإلصالح ورائج الجعػة والججيخ بالحكخ ىشا،
اإلصالحية الدمؽية في الجدائخ وبعس البالد العخبية وىي دعػة سمؽية عمى مشيج أىل الدشة 

دمحم بغ عبجالػىاب رحسو هللا في نجج، والجدائخيػف يعتدوف اإلماـ والجساعة تساما ،كجعػة الذيخ 
بابغ باديذ ودعػتو اإلصالحية كاعتداز الدعػدييغ بجعػة ابغ عبجالػىاب ويشدبػف )لمباديدية( 

سػاء بدػاء ،  في الدعػديةمغ الخيخ والرالح نفذ الفزائل والسحامج التي تشدب لقخيشتيا 
وال يخفي  ،و ودعػتو امتجادا لجعػة ابغ عبجالػىاب الدمؽيةيعج نفد اإلماـ ابغ باديذ ويقاؿ إف

تأثخه بيا ،وىػ حقا مغ تالمحتيا فقج أقاـ مجة بالسجيشة السشػرة وتأثخ بعمسائيا وأفاد مشيع الكثيخ 
 ىػ.ٖٛ٘ٔ،تػفي رحسو هللا 

بعج عػدتي  الذخريةخ والسعمػمات واالنصباعات والخػاشاألخبار والسذاىجات مغ  ىحه جسمةو 
يفيجه عغ ىحا  قج ما ي جػ أف يجج فييا القارئ غيخ الجدائخ وأر  الحبيبة مجدائخمغ رحمتي األخيخة ل

وصف معيغ أو صفحات محجودة،وال تفي بحقو الكتب  البمج العطيع الحي ال يسكغ اختدالو في
 والجواويغ،وىي مجخد خػاشخ أبثيا بعفػية وحب عطيع ليحا البمج الحي لع يعط حقو في التغصيات
اإلعالمية والدياحية،فإف وجج فييا القارئ ما يفيجه فسغ هللا عدوجل ندتسج التػفيق والدجاد،ولو 

 وحجه سبحانو وتعالى الذكخ واالمتشاف ،وإف وجج فييا تقريخا وخمال فسشي ومغ الذيصاف .
 مجن الذريط الداحمي :: أوال 
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 ٕٓٓٔالذخيط الداحمي والحي يستج مغ حجود تػنذ شخقا إلى حجود السغخب غخبا ويبمغ شػلو 
 ٕٓٓٓكع ثع تبجأ الرحخاء جشػبا بامتجاد  ٓٓ٘ - ٓٓٗكع ويبمغ عخضو في بعس الجيات 

 كع تقخيبا ٕٓٓٓإلى تسخاست بحجود أكثخ مغ ،غ واليات الجمفة واألغػاط وبذارمتقخيبا كع 
وأدؽ لسجف ىحا الذخيط مسا ورد في قريجة شاعخ الثػرة الجدائخية مفجي  وال أجج وصفا أحدغ

 زكخيا ومشيا قػلو :
 جدائخ يا بجعة الفاشػػػػػػػػػػػػػػخ و يا روعة الرانع القػػػػػػػػػادر 

 و يا بابل الدحخ ، مغ وحييػا تمقب ىاروت بالداحػػػػػػػػػػخ 
 ب بالحاضػػػػػػػخ و يا جشة غار مشيا الجشػػػػػػػاف و أشغمو الغي

 ؿ و يدبح في مػجيا الكافخ و يا لجة يدتحع الجسػػػػػػػػػػا
 و يا ومزة الحب في خاشخي و إشخاقة الػحي لمذاعػػػػػخ 
 و يا ثػرة حار فييا الدمػػػػػػػاف و في شعبيا اليادئ الثائػػػخ 
 و يا وحجة صيختيا الخصػػػػػػػ ب فقامت عمى دميا الفائػػػخ 

 و يا ىسة ساد فييا الحجػػى فمع تظ تقشع بالطاىػػػػػػػػػػػػػخ 
 و يا مثاًل لرفاء الزسيػػػػػػػػػػخ يجل عغ السثل الٌدائػػػػػػػػػػػخ

 –قدشصيشة  –سصيف  –العاصسة ومغ السجف الجسيمة التي سعجت بديارتيا في رحمتي القريخة :
مخسى بغ مييجي أو بػر  -مغشية  –بمعباس  –وىخاف  –حساـ دباغ  -حساـ جخجػر  -قالسة 
 -لػريت )لػ رأيت (  -تمسداف  -عمى البحخ األبيس الستػسط حجود الجدائخ مع السغخب سعيج

 .الػادي األخزخ  –مغارات بشي عاد 
بيغ األصالة والسعاصخة  والشيزة والتصػر،الحي يداوجووججتيا في غاية الخوعة والجساؿ 

وخالبة وما رأيتو واشمعت عميو في السجف التي زرتيا والصخؽ  تستع بصبيعة ساحخةت، و والبداشة 
إلييا أف األرض والجباؿ كميا تكدػىا الخزخة والغابات عمى امتجادىا وتشتذخ فييا العيػف 

التي يبشػف عمييا مجنا وحسامات لالستذفاء الحارة ،و العحبة والذالالت ومشابع السياه الكبخيتية 
درجة ثع تػزع بيغ األحػاض  ٜٙبمغ درجة حخارتيا مغ السشبع والسداج والعالج الصبيعي وت
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لتخؽيف حخارتيا وتػزيعيا بيغ الحسامات بحخارة معتجلة بقجر ما يتحسمو اإلنداف وفػائج ىحا الساء 
 عالسيا. ومدتفاضة واالستحساـ بو معمػمة

 العاصسة : الجزائرثانيا :
وقج سخني ججا صبخ رجاؿ السصار رائعا ومػحيا..مشح الػىمة األولى كاف االستؿباؿ مغ جػازات 

 األمغ وتحسميع لبعس الحاالت والترخؼ الحكيع بذأنيا ومثاليا:
 تقجيسيع لكبار الدغ مغ الشداء والخجاؿ وإدخاليع فػرا بجوف شػابيخ-ٔ
حكستيع وصبخىع وتحسميع بكل مدئػلية ووششية عشج انفالت أحج السػاششيغ عمييع مشدعجا -ٕ

صػابيخ واالنتطار ندبيا حدب رأيو مع أف الػاقع غيخ ذلظ فسجة االنتطار لع تتجاوز مغ شػؿ ال
ربع ساعة إلى نرفيا،وكاف رأيو أف عجد الكاونتخات السػجػدة حيشيا غيخ كاؼية وىسا كاونتخاف 

 ،فسا كاف مشيع سػى احتػاؤه بالحدشى ومعاممتو معاممة راؾية حتى تجاوزىع بحب واحتخاـفقط
الستسيدة  مغ السصارات الجولية جاىج والذييج ىػاري بػمجيغ الجولي كغيخهمصار السو  

جػاؿ  ايحزمة مغ مرميات وصخؼ العسمة  وشخ يتسيد بتػفخ كافة الخجمات الالو ،والستصػرة
السؤقت في  اإلقامة لسكافوكاف لخفقتي فزل حدغ االختيار والسصاعع وسيارات األجخة،

العاصسة وىػ مػقع استخاتيجي ومسيد أنرح بو كل زائخ لمعاصسة وىػ شاشئ ) القربة ( 
ندؿ مصمة بأسعار مغخية ومشاسبة في و وفشادؽ يتسيد بػاجية بحخية جسيمة ميجاف الذيجاء و و 

مشصقة تاريخية جحابة تتسيد بػفخة األسػاؽ والستاجخ والسصاعع والخجمات البشكية والسرخؼية 
بالسباني  السشصقة ىحه تسيدكسا ت، روعة السباني العتيقة والحجيثة ومطاىخ عسخانية فخسة ونادرةو 

التاريخية الفخسة مشح عيج الجولة العثسانية واالستعسار الفخندي ووجػد أربع جػامع تاريخية كبيخة 
والسصاعع  وعجد مغ الداحات الجسيمة لمتشده،وواجية بحخية مسيدة واألسػاؽ القجيسة والحجيثة

وكافة الجوائخ الحكػمية ومجاؿ شػيل لمسذي وتػفخ السػاصالت بجسيع أنػاعيا وقخبيا ،وقخيب 
مغ ىحا السػقع قمعة الذييج والستحف الػششي لمسجاىجيغ وىػ معمع ميع مغ معالع العاصسة 

امة وأجػاء خخاؼية ومشاضخ البة وحجيقة التجارب الداحخة الحوأبخزىا وقخيب مشو غابة خ
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،وقخيب مشو أيزا أعطع جامع في أفخيؿيا،وىػ مغ أبخز وأعطع السعالع في العاصسة البةخ
  والعالع.

ولمحيغ ييتسػف باقتشاء شقق خاصة ألغخاض الدياحة واالستجساـ أو بشاء استخاحات لمتخدد 
ألف  ٖٓٓألف رياؿ تقخيبا إلى  ٕٓٓتتخاوح ما بيغ  في العاصسة عمييا صيفا وشتاء،فأسعارىا

 ٓٓٙ-ٓٓٗاألراضي مغ  ،وأماوحساـ واحج  وصالة غخؼ صغيخة ٖ وىي مكػنة غالبا مغ رياؿ
 كع عشيا. ٓٙ-ٖٓرياؿ لمستخ في بعس أشخاؼ العاصسة مغ 

 : مغ لع يدر ساحة الذيجاء وشاشئ القربة فمع يدر العاصسة..!! باخترار
 تدسى رسسياأو تسراست كسا كسا ندسيها تسشغدت ثالثا:

والديارات وحخكة ،،مكتطة بالدكاف مجيشة كبيخة وعامخة،وىي وجػىختيا صسة الرحخاءىي عا
وتتػفخ فييا كافة الخجمات والجوائخ الحكػمية مغ أجيدة  ،وفييا نيزة عسخانية كبيخة،السخور

ومحصات حافالت الشقل وسيارات والفشادؽ والشدؿ،والسصار الجولي، الجولة والسجارس والجامعة
الكيخباء والساء والغاز والرخؼ الخجمات األساسية مغ واألسػاؽ والسحالت التجارية و  األجخة

وال يشقريا سػى ربصيا بالذساؿ بالقصار وشخيق سخيع،وقج سسعت أف الجولة رعاىا هللا الرحي،
وىي كغيخىا مغ مجف الجدائخ  ووفقيا تػلي تحقيق ذلظ عشاية فائقة وسيخى الشػر قخيبا بإذف هللا،

 بالخيخات الدراعية والثخوة الحيػانية وهلل الحسج تؽيس
سعجت فييا بػصل األحبة مغ األرحاـ واألقارب واألصجقاء وأداء جدء يديخ مغ حقػقيع في و 

 الرمة والتػاصل،ومسغ ليع حق الحكخ واإلشادة في ىحه السشاسبة:
إماـ جامع اإلماـ شيخشا الػقػر الذيح عبج هللا بغ الذيخ الحدغ بغ دمحم السرصفى األنراري 

وجاره رجل األعساؿ االبغ جساؿ، واف،وابشو الذاعخ واألديب/دمحم،ونديبيعبحي إيشد  ابغ باديذ
ورجل األعساؿ ابغ العع الغالي والػفي  والسقاوؿ ابغ العع/دمحم بغ سيجي بغ دمحم عمي األنراري،

حفيج حاتع الصائي  بغ عبجالدالـ أبػبكخاألخ الػلي بغ ،و  األنراري  الذيع: مختار بغ صالح
السذيػر في بالدنا الذيخ عبجالدالـ، وقج انصبق عميو الحجيث : )إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع 

 ولكغ ليدعيع مشكع بدط الػجو ( وقػؿ حتع الصائي شبيو ججه عبجالدالـ رحسو هللا :
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 َواْلَسَحلُّ َجِجيُب.َوَيْخَرُب ِعْشِجي   ***       ي َقْبَل ِإْنَداِؿ َرْحِموِ أَضاِحُظ َضْيفِ 
 َوَلِكشََّسا َوْجُو اْلَكِخيِع َخِريبُ  ***اْلَخْرُب ِلْْلَْضَياِؼ ِمْغ َكْثِخِة اْلِقَخى  وما
/ أسامة بغ عسخ بغ واألديب السبجع الجدؿصبق عميو األبيات الدابقة الذاعخ تش مثمو مسغو 

الكخيسة بشت  ومتعيع بػالجتيععكاشة ورفاعة بارؾ هللا فييع الذيخ محسػد األنراري،وإخػتو: 
،وكحلظ العع الغالي الذيخ أحسج والجىع أستاذي السفخخة األكـخ ابغ األكخميغ هللا األكخميغ،ورحع

 بغ عبج هللا بغ يػسف األنراري وغيخىع .
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 مجيشة سطيفرابعا : 
يقع ،و ية التخبة الدػداءسة سصيف بالعخبتعشي كمو ،الجدائخ تقع في شساؿ شخؽ  جدائخية ىي والية

 ٕٓوتتبعيا ،الجدائخ العاصسة كمع شخؽ  ٖٓٓعمى بعج (سصيف مخكد الػالية الدصايؽية )مجيشة
 امخكد  تعجو  ودرة مغ دررىا،،الػسط الجدائخي  والياتوتعتبخ إحجى أىع  بمجية، ٓٙدائخة و
ي العاصسة االقترادية في الجدائخي، إف لع نقل ىالقصخ في  ميساوتجاريا  ااقترادي
مغ حيث الكثافة الدكانية، ويصمق عمييا الجدائخيػف ،والية الجدائخ والية بعج رابعىي ،و الجدائخ

،وتتستع كغيخىا مغ مجف الجدائخ بكافة ، أو سصيف العالياليزاب العميا في الغالب عاصسة
وكافة أنػاع ومصار دولي ومحصة قصار،وتخاـ داخمي الخجمات،مغ شبكة شخؽ سخيعة 

،والفشادؽ العالسية،والشدؿ والذقق السػاصالت السخيحة والسيدخة،والسخاكد واألسػاؽ
ونيزة عسخانية  وآثار حزارات قجيسة عتيقة، والسالىي الحجيثة والستشدىاتجائق حوالالسفخوشة،

وجامعة دمحم  ف،جامعة فخحات عباس،اكبيخت فتاجامع كسا تػجج بيا وتجارية واقترادية مبيخة،
العجيج مغ السعاىج، والسخاكد الفكخية، الفمدؽية، العمسية، التكشػلػجية  كسا يػجج بيالسيغ دباغيغ، 

 .والجيشية
ممتقى شخؽ كل الجيات الجدائخية ومعبخ اقترادي وسياحي ال يسكغ  وتعج والية سصيف

مغ أىع السشاشق الدياحية نطخا لسا تتسيد بو مغ آثار رومانية مثل ،وتعج أيزا  االستغشاء عشو
وحساـ  ،كحساـ الدخشة ، وحسامات معجنية،بشي عديد صخح جسيمة، وآثار فاشسية مثل مشصقة

، بالحامة جشػبا السعخوؼ حساـ الرالحيغ ، وكحلظوحساـ أوالد تباف ،وحساـ أوالد يمذ ،قخقػر
،كسا تددىخ فييا الرحة والتعميع والتجارة والرشاعة والثخوة بجرجة الحخارة العالية لسياىو السعجنية

 الدراعية والحيػانية والسائية ..إلخ
البة والصبيعة الداحخة مغ جباؿ  وودياف خلييا شاىجت الكثيخ مغ السشاضخ الالصخيق إ وفي 

وشعاب وىزاب تكدػىا الخزخة والغابات عمى مج البرخ وال أذكخ أنشي مخرت بسكاف في 
شخيقي إال وتمظ صفتو وسستو الطاىخة لمعياف كسا مخرت بالكثيخ مغ العيػف العحبة والذالالت 

ى تمظ السدصحات الخزخاء والحسامات الصبيعية،وال أندى مشطخ الغشع والبقخ وىي تدخح عم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86


 م/مرتضى األنصاري0202رحلتً للجزائر الحبيبة 

 

9 

 alnasri7@gmail.comللتواصل الربيد اإللكرتوين/ 

 

ستجة عمى سمخجوـ بسحصات نفصاؿ السخيع و بشفذ الرػر السذيػرة عغ استخاليا، والصخيق 
شػلو بعج كل خسديغ كع تقخيبا تجج محصة  في كال  االتجاىيغ وخجاماتيا واحجة :تعبئة أنػاع 

جسعات بػفخة ممجيشة سصيف تتسيد و الػقػد ومرمى ودورات مياه وتسػيشات ومقيى ومصعع،
وفييا ،ىي متاحة في عسـػ واليات الجدائخاإلسكاف الحكػمي والجامعي لْلساتحة والصالب  ،و 

التي تقاـ  الحساماتو  كسا سبق مشابع السياه الكبخيتية الحارةوتتػفخ فييا ،كبار التجار واألثخياء
سداج ادي صحي لملالستحساـ واالستذفاء كسا تتػفخ فييا غخؼ لسغ أراد اإلقامة،ون عمييا

،كسا تتػفخ فييا السخاعي الصبيعية التي تخعاىا قصعاف الغشع والبقخ،وتتػفخ في والعالج الصبيعي
 القخى واليجخ التابعة ليا الكثيخ مغ الرشاعات اليجوية والتقميجية الجسيمة.

 مجيشة قدشطيشةخامدا : 
الجدائخ كع تقخيبا ،وقدشصيشة ىي ثالث أكبخ السجف بعج كل مغ ٓٓٗتبعج عغ العاصسة 

العاصسة ووىخاف، وتدسى مجيشة الجدػر السعمقة وعاصسة الذخؽ الجدائخي، وتعتبخ مغ كبخيات 
مجف الجدائخ تعجادا، ومغ أقجـ السجف في العالع ،حيث تعاقبت عمييا عجة حزارات، تتسيد 
 السجيشة القجيسة بكػنيا مبشية عمى صخخة صمبة، مسا أعصاىا مشطخًا فخيجًا  ومحاشة بالجباؿ

الذاىقة وغشية ججا بالسػاقع والقرػر والجدػر األثخية ويقصعيا نيخ وشالالت في 
وسصيا،وبعس جدػرىا السعمقة العتيقة لع تعج تدتعسل لعجـ التخميع،ولكغ بشيت فييا جدػر 

،وكل شيء في ىحه السجيشة جسيل وبجيع وساحخ بال استثشاء ومغ أكبخ عسالقةحجيثة معمقة 
عبجالقادر وجامعة األميخ عبج القادر وىسا مجسع واحج إال أف الجامعة مع معالسيا جامع األميخ 

كسا يػجج بيا  ،تػسعيا اضصخت لفتح بعس كمياتيا خارج السجسع الجامعي والجامع الكبيخ
بعس الفشادؽ العالسية مثل : إيبيذ ونػفتيل ،وتختبط مع العاصسة بصخيق سخيع حجيث وآخخ 

جج بيا قصار داخمي التخاـ والتمفخيظ،ومصار دولي،والحجيث عشيا ال قجيع اتجاه واحج والقصار ،ويػ 
وفييا أقػؿ تكؽيو صفحات محجودة ،وقج زرت غالبية معالسيا وأزقتيا والسجيشة القجيسة والججيجة 

 : مغ لع يدر قدشصيشة فمع يدر الجدائخ ..! باخترار
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 السةوالية ڨسادسا : 
وتشصق القاؼ ىشا بالقاؼ اليسشية والجيع السرخية، واالسع مأخػذ مغ  السةزرت ىحه الػالية: ڨ

الميجة األمازيػية تحخيفا لكمسة )كالما ( وقيل إنسا سسيت بحلظ نحتا مغ جسمة : ) ألقى الساء 
وىي مجيشة و بمجية و عاصسة  السة،أو لقي الساء ( وقيل غيخ ذلظ ،وتشصق بالميجة السحمية : ڨ

 ٓٙفي شساؿ شخؽ دولة الجدائخ، وتبعج عغ السصار الجولي وميشاء عشابة ب ، وتقع السةوالية ڨ
كمع، وىي  ٖٚ٘كمع عغ حجود الجسيػرية التػندية، وعغ الجدائخ العاصسة ب ٓ٘ٔكمع، و

مجيشة سياحية تذتيخ بتزاريديا وشبيعتيا إضافة إلى ثخوتيا الستسيدة بالسعالع األثخية التي 
ػقع ومعمع مشيا ما ىػ راجع إلى العيج الخوماني خاصة م ٓٓ٘يرل عجدىا لسا يديج عغ 

السدخح الخوماني بػسط السجيشة كسا أنيا تتسيد بحساماتيا السعجنية ويتػفخ بيا الفشادؽ والذقق 
نجـػ بستػسط  ٘والغخؼ السفخوشة بأسعار مشاسبة لكل الفئات والفشادؽ العالسية مثال: فشجؽ 

دوالر ،كسا يدخخ تاريخيا بالخخافة  ٛٙسط سعخ نجـػ بستػ  ٖدوالر ، وفشجؽ  ٛٔٔسعخ 
بغ عرساف وأنيا مدكػنة بالجغ اواألساشيخ مثل األساشيخ التي تشدج حػؿ مغارة وعيغ بئخ 

!وىػ معمع تاريخي مذيػر ىشاؾ ،و كحلظ القرز واألساشيخ التي تشدج حػؿ  صخػر 
السدخػشيغ، حيث يعتقج  أو حساـ الكبخيتية مشتذخة عمى سصح شالالت مشابع مياه حساـ دباغ

بعس العػاـ أنيا عبارة عغ قـػ مدخػا حجارة بعج عخس السمظ وزواجو بأختو،فسدخػا حجارة 
ونبع الساء السعجني الحي يعج ثاني أسخغ ماء في العالع حيث تبمغ حخارتو مغ السشبع أكثخ مغ 

بػمجيغ وىػ عبارة ىػاري السجاىج والذييج %،ومغ السعالع البارزة مشدؿ الخئيذ الجدائخي ٜٙ
عغ غخفتيغ صغيختيغ فقط مدقػفتيغ باألخذاب مع نرب تحكاري مجدع لرػرتو فقط،وىػ مغ 
أفزل الخؤساء الحيغ مخوا عمى الجدائخ سسعة لجى الذعب لشطافة يجه مغ الساؿ العاـ ووششيتو  

مغ بشي  األنرار بشي عسشا مغ وقػميتو العخبية،ومسا يسيد ىحه الػالية بالشدبة لشا : وجػد
الدراعة  ػالية:ومسا تذتيخ بو ىحه ال وىع عائمة قميمة العجد كثيخة البخكة والخيخ والشفع،األحسخ،

والخعي لػفخة السخاعي الصبيعية وخرػبة التخبة،وتذتيخ كحلظ بالدياحة وىي مخجومة سياحيا 
مغ بيغ مجف الجدائخ ! وأىميا يجعػف أف بػتفميقة ضمسيع كثيخا وحخميع مغ بعس السذاريع 
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 السساثمة في بؿية الػاليات كالسصار والصخيق الدخيع والقصار،ويخجعػف الدبب إلى أف شخرا 
مجشػنا أغمظ لو القػؿ إباف افتتاحو أحج السذاريع الحيػية قبل سشيغ فغزب عمى أىل 

عبارة عغ واحة خزخاء زاخخة بالسحرػالت كغيخىا مغ مجف الداحل وىي  ،وهللا أعمع!السشصقة..
الدراعية ومشابع الساء والسدصحات والجباؿ الخزخاء والصخؽ السؤدية إلييا ضيقة اتجاه واحج 

يعتقجوف التسيد والتفخد ؼيسا عشجىع مغ  في الجدائخوالية كل أىل و حخكة السخور،ومددحسة ب
وكل فتاة بأبييا معجبة،والحق أف اإلنتاج الدراعي  اإلنتاج والفاكية وأف إنتاجيع األفزل جدائخيا

...!والحجيث عغ ىحه الػالية كقدشصيشة ال يكؽيو في كل الػاليات يعج مغ أجػد السشتجات عالسيا
 الحيد..!ىحا 

 وهران واليةسابعا: 
بعج جػلتي في والية قالسة شخؽ البالد وبعس القخى التابعة ليا عجت إلى مجيشة قدشصيشة 
وتػجيت مشيا جػا إلى مجيشة وىخاف الداحمية  غخب البالد بػاسصة الشاقل الجػي الخسسي 

 –سعارىا مشاسبة ججا الخصػط الجدائخية وىي شخكة رائجة تقجـ خجمات مسيدة وتحتـخ مػاعيجىا وأ
كسا أف مكاتب الحجد وشخاء التحاكخ  مشتذخة في كل مجيشة ،ومتاحة عمى االنتخنت  –داخميا 

،وليدت كبؿية ما عشيا،وأنيا مشصقة مفتػحة نػعا مدبقةأيزا،وصمت وىخاف ولجي معمػمات 
تجاوزتيا إلى  التي تعج السحافطة سستيا الغالبة،وليحا لع أقف فييا شػيال بل والػاليات السجف

كع وىي مغ السجف الجسيمة ذات األحياء القجيسة  ٓٙبمعباس وتبعج عشيا حػالي  والية سيجي
، مشح أياـ االستعسار،ومغ السجف التي بشاىا الفخنديػف ألنفديع وليذ لمجدائخييغ ةوالججيج

ل وقجيسة اتجاه واحج، وجسيع وسائ،!وتختبط بالعاصسة ووىخاف بذبكة شخؽ سخيعة حجيثة 
السػاصالت متػفخة فييا،وأحياءىا مشطسة ومخصصة تخصيصا ىشجسيا،وىي شبو مقدسة إلى 

قدسيغ قدع يدسػنو : الحي الفخندي، وقدع يدسػنو شعبيا بالحي العخبي،وىػ تقديع كاف مشح 
عمى الفخندييغ وال يدكشو سػاىع،ويتدع بالتشطيع  اأياـ االستعسار حيث كاف الحي الفخندي حكخ 

األسػاؽ الحجيثة بعكذ الحي الحي يدكشو الجدائخيػف في حيشو،فيتدع بالعذػائية والتخصيط و 
وضيق الصخؽ واألزقة واألسػاؽ الذعبية،وتذتيخ بمعباس بالدراعة وأىميا كغيخىع يسججوف 
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،وتتسيد والية التحاد األوروبيإنتاجيع الدراعي ويرفػنو بأنو األجػد جدائخيا وعالسيا ويرجر ل
وىي أسخة عمسية شييخة في تمسداف  بالشدبة لشا بػجػد عائمة الخصاع األنراري سيجي بمعباس 

 وتػنذ قميمة العجد كثيخة الخيخ والبخكة والشفع.
 تمسدان وتهابعها ثامشا : والية

بمعباس إلى الصخيق الجولي نحػ الحجود السغخبية،وىػ شخيق سخيع سيجي تػجيت مغ مجيشة 
الصخيق،لكغ لع نقف عشجىا إال بعج عػدتشا مغ مخسى بغ مييجي ،وتقع تمسداف عمى نفذ ىحا 

أو بػرسعيج كسا يدسى أيزا عمى البحخ األبيس الستػسط وىشاؾ يفرل نيخ صغيخ عخضو ال 
ـ بيغ الحجود الجدائخية والسغخبية في مشطخ محدف ومذعخ بالحالة البائدة  ٘ٔ- ٓٔيتجاوز 

ة الذؿيقة مع الحدف واألسف،والستجدج مثاليا الحي لمعالقات الدياسية بيغ بعس األنطسة العخبي
مع أف التبخيخ السقجـ مغ الصخؼ في الحجود السغمقة بيغ ىحيغ البمجيغ الذؿيقيغ والذعب الػاحج!

واإلرادة لعالج السذكمة عشجما تتػفخ الخغبة  مقشع،لكغ أجـد بػجػد الحمػؿمشصقي و الجدائخي 
ومخرنا في شخيقشا بعجة الؿيادتيغ،  أف يذخح لو صجورػ ما أسأؿ هللاالدياسية عشج الصخفيغ،وى

ة في الصخؼ جَ جْ مجف وقخى أىسيا مجيشة مغشية في الصخؼ الجدائخي وتقابميا مجيشة وُ 
عمييا مغ السشاضخ الخزخاء  اعتجتالسغخبي،وعمى شػؿ الصخيق لع تختمف الصبيعة التي 

الخالبة والصبيعة الداحخة والغابات والسدصحات والسخاعي الخزخاء العجيبة ،وبعج االنتياء مغ 
استكذاؼ ىحا الذاشيء ومشصقة الحجود أقفمشا عائجيغ في نفذ الصخيق مخورا بسجيشة 

والية  يحجىا شساال البحخ الستػسط وجشػبا الجدائخ تقع والية تمسداف شساؿ غخب،و تمسداف
وىي مشصقة تاريخية ،السغخب األقرى وغخبا وسيجي بمعباس عيغ تسػششت وشخقا واليتي الشعامة

 .عاصسة ليع الديانيػف  وسياحية وأثخية، كانت تعخؼ ببػماريا في العيج الخوماني واتخحىا
كسا تعتبخ مجيشة تمسداف مجيشة سياحية لسا فييا ،بمجية ٖ٘دائخة و 20 إلى والية تمسداف تشقدعو 

مغ آثار ومعالع سياحية مثل مغارات عيغ فدة، السشرػرة ونجرومة، ميشاء ىشيغ، ومداجج بشي 
معالسيا التاريخية واألثخية ،وىػ مغ أبخز  الكبيخ جامعوال سشػس التي تعػد لمعيج السخابصي

بشي مشح القخف الدادس اليجخي وال زاؿ عمى نفذ البشاء والقػاعج والدقف إلى  ،لشادرة وأىسياا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86)
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يػمشا ىحا ، ثع قمعة السذػر وىي عبارة  عغ : متحف قرخ السذػر التاريخي يعػد لعيج الجولة 
بشي عاد وىي عيغ فدة أو شالالت األوريط ومغارات  ،ثعالديانية ، ومدجج أبي حسػ مػسى 

كع إلى ٕٓٔمغ عجائب الجنيا الدبع أو العذخ ويدعسػف أنيا كانت تستج  أعجب ما رأيت وأعجىا
داخل السغخب وكانت نفقا لمتيخيب عمى وقت االستعسار ثع اكتذفيا الفخنديػف فأغمقػىا بالحجيج 

ولكغ مغ الجاخل فديحة ؛واالسسشت،ليا مجخل واحج صغيخ ججا بسا يكفي لمذخز الػاحج فقط 
عغ أية والية تمسداف ،وال تختمف سياحيا بكل التجييدات السدانجة ججا وشػيمة وعخيزة ومييئة

والية في بؿية االمتيازات والسسيدات ومطاىخ الشيزة والتصػر والخجمات والصخؽ والسػاصالت 
والصبيعة الخالبة  والتعميع والرحة والتجارة والثخوة الرشاعية والدراعية والحيػانية والسائية

 والجساؿ الداحخ..إلخ
 (1)ممحهظات عامة سعا : تا
 : التعميم والرحة  

 التعميع والرحةمغ ركائد الشيزة والتشسية واألمغ والخخاء واالستقخار في أي بمج العشاية ب
يا الجولة أىسية بالغة مغ جسيع الشػاحي، أحج أىع القصاعات التي تػلي التعميع في الجدائخ ويعج

البذخية  اتلمتعميع سشػيا أو مغ خالؿ الصاق التي تخصجىا الزخسة سػاء مغ خالؿ السيدانية
التعميع العالي الحي  إلىالتعميع في الجدائخ  يشقدعحيث التعميع؛  قصاعسيا زمة التي ياليائ

العاـ مغ مخاحل: رياض األشفاؿ التعميع و ، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي تذخؼ عميو
 )التجريب( ضافة لمتكػيغ، باإلوزارة التخبية الػششية تذخؼ عمييعو ،ةالثانػيواالبتجائية والستػسصة و 

،كسا يتػفخ التعميع الخاص في بعس وزارة التعميع والتكػيغ السيشي تذخؼ عميو والحيالسيشي، 
 الػاليات الخئيدية.

سشػية مجاني لمسػاششيغ، ولصالب السشح مغ سائخ الجوؿ وتػجج رسـػ رمدية  ونطاـ التعميع
جامعة  تقخيبا ، وجسيع التخررات مػجػدة ومتػفخة وتػججسة وجبة الغجاء أقل مغ ؾي زىيجة ججا
، والكميات العمسية تحتاج إلى سشة تسييجية في المغة الفخندية ألف التعميع فييا عخيقةإسالمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
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بتمظ المغة مع دعػات صارخة لمتحػؿ مغ الفخندية إلى المغة العالسية ولغة العمع وىي المغة 
س تتػقع االستجابة لحلظ في أقخب وقت وأما الكميات الذخعية والمغة العخبية فال اإلنجميدية والشا

وىشاؾ كثيخ مغ الصمبة األفارقة الدػد مغ عجة دوؿ أفخيؿية وسكاف  ..تحتاج لتمظ الدشة الفخندية
الرحخاء الغخبية واألردنييغ والفمدصيشييغ يجرسػف في البمج في تخررات مختمفة ويدتفيجوف 

الت الستاحة لمسػاششيغ ،كسا تتػفخ الخجمات الصبية والدكغ الجامعي لكافة شالب مغ التديي
 ... لكل الصمبة داخل كل جامعة الجامعات والعالج السجاني
ومطيخ مغ  والحياة حق مغ حقػؽ اإلنداف والعشاية بالرحة،وىػ و مثل التعميع تساما العالج

ودستػر الجدائخ تكفل بيحا الحق لكل ،مطاىخ تقجـ الجوؿ ونسػىا وازدىارىا واستقخارىا
 الخعاية الرحية حق لمسػاششيغ ()مػاشغ؛حيث نز عمى أف 

وفي كل والية مدتذفى  فيػ مجاني أيزا كالتعميع لمسػاششيغ مع وجػد رسع سشػي رمدي ججا 
مخكدي ومدتػصفات فخعية ىشا وىشاؾ، ومشيا ذات التخررات السختمفة في العيػف واألسشاف 

 .السدمشة ... وغيخىاواألمخاض 
مغ خالؿ قصاع الرحة السجرسية،وتتػفخ  ية الرحية السجانية لصالب السجارسكسا تتػفخ الخعا

كحلظ الخعاية الرحية السجانية لسشدػبي الجامعات مغ شالب وأساتحة وإدارييغ مغ خالؿ 
 السدتذؽيات الجامعية السشتذخة في معطع الجامعات..

وتكمفة الكذف  مشاسبةادات الصبية الخاصة بأسعار كسا تتػفخ السدتذؽيات والعي
 رخيرة ججا ... وكحلظ األدوية رخيرة ججا ألنيا مجعػمة مغ الجولة  الصبي 

وىشاؾ جسعيات خيخية شعبية قػية ماليا وقانػنيا تداعج كل السخضى الحيغ يحتاجػف إلى رسـػ 
الرحة والعالج إال أنو يعاب عميو وميسا قمشا عغ  ... كبيخة أو إلى الحىاب إلى الخارج لمعالج

والذخؽ  خكد الخجمات والكػادر في السجف والػاليات الخئيدة في الذساؿ والػسطستاألوؿ :أمخاف:
والسػاششيغ وال يتػافق مع أقل مغ شسػحات الجولة  والغخب،ونقريا في مشاشق الطل،واآلخخ:أنو

بيعية،وال يقارف بسثمو في دوؿ الجػار دولة مثل الجدائخ غشية بالسػارد والثخوات الص إمكانيات
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الذعب بعج هللا في العيج السبارؾ  التي تعج الدياحة أبخز مرادر دخميا،وتػنذ مثاال،وأمل
الحي سيشقل العشاية بالرحة لمسدتػى الالئق بحجع الجدائخ ويمبي شسػحات الجولة الججيج 

 والسػاشغ..
 (2)ممحهظات عامة عاشرا : 

 السداجج والسرمهن 
وذلظ ألسباب تعػد الختالؼ البيئات  بكثخة؛داجج  كثيخة وعامخة بالسرميغ ولكغ ليدت الس
تعػد لكثخة أىل الخيخ وتشافديع في البحؿ  في بعس البالدثقافة كل مجتسع،فكثخة السداجج و 

افذ الذجيج بيغ والتػجو الجيشي الدائج،مع التش فقييةكثخة السداجج مغ الشاحية الورفع الحخج في 
ورغبة كل فئة مشيع باالستقالؿ بسدججىع الحي يخريع وال  في بعس البالدأصحاب السداجج 

يزصخوف لمرالة في مدجج مجسػعة أخخى ) مشافدة (،وتمظ الثقافة مختمفة في الجدائخ 
ب ، والسحىفي دوؿ الخميج مثالشفذ الػفخة والكثخة كسا ىػ كميا،فأىل الخيخ واألغشياء ليدػا ب

ال يذجع عمى التػسع في تقارب السداجج..والذعب كحلظ بعيج عغ التحخج مغ  نفدو السالكي
طخة لمسداجج ىشاؾ مختمفة مشيا ! كسا أف الش واألقجـ الرالة في أي مدجج،ويخى األولػية لْلبعج

،وتؤدي نفذ عشج عامة الشاسعطيسة  لشفذ األسباب، فالسداجج تحطى بقجسية نػعا ما؛
ىي في سائخ عيػد اإلسالـ ؼيسا عجا الجانب العدكخي وإعجاد الجشج  وضائفيا كسا

وتشطيسيع،وتقجس مغ كل ما يتشافى مع قجاستيا إلى درجة مػغمة في الحداسية 
والػسػسة،ويتعب الذخز مغ بيئتشا ججا بل سيجج معاناة عشج قزاء الحاجة والػضػء في 

ضع الححاء في أماكغ مخررة سداجج والسداكغ،حيث يزصخ لػ ال السػاضئ السمحقة بكل
بعيجة عغ الجورات فزال عغ بعجىا عغ حـخ السدجج؛بل سيزصخ لخمع حتى الذخاب،ولغ 

يدتفيج مغ مجة السدح السباحة لو حزخا وسفخا!! وذلظ ألف الصخيق بيغ أماكغ حفظ األححية 
خة ودورات السياه بالط  أو سخاميظ مبمل بالساء،ولغ تحرل عمى شبذب خاص إال داخل حج

دورة السياه وال يجػز إخخاجو مشيا،وإنرافا ليع فيحه الصخيقة ىي نفديا السعسػؿ بيا في كل 
،ومغ أصعب حاالتيا عجـ وجػد رخ سػريا األردف  السغخب الدػدافالجوؿ العخبية التي زرتيا:م
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الذصافات حتى في دورات مياه الفشادؽ والبيػت والذقق فزال عغ الجورات السمحقة 
ىػ أمخ عائج ألمخيغ:أحجىسا التأثخ بالثقافة الفخندية البعيجة عغ روح الشطافة،مسا بالسداجج،و 

جعميع يذتيخوف برشاعة العصػر فالحاجة أـ االختخاع،واآلخخ:الفقو السالكي الحي يتذجد ججا 
العخبي كمو ال زاؿ العسل ؼيو جار عمى  ،وليحا تجج السغخبفي مدألة ىجر الساء لمػضػء

رغع السذقة الستحققة مغ ذلظ داخل األبشية ومع تػفخ السغاسل  !ق لمػضػءاستعساؿ األباري
والسدخؼ قج يتػضأ بعذخة أباريق،بيشسا السقترج الػاعي والسدئػؿ قج الحجيثة وصشابيخ السياه..!!

 يدتيمظ في وضػئو بالرشبػر أقل مغ نرف لتخ ماء .
عة والفجخ قبمو بداعة أو والسداجج تددحع بالسرميغ قبل األذاف بشرف ساعة أو ربع سا

أكثخ،ولػ رميت فييا اإلبخة لدسعتيا مغ الخذػع والصسأنيشة والبعج عغ أسباب التذػير،ولع 
أالحظ وجػد األشفاؿ إال نادرا،وإف حزخ مشيع أحج فمغ تدسع لو ىسدا..وبعج الرالة مباشخة 

الحظ في والتحايا..ولع أتبجأ تالحظ بػادر الكالـ الخارج عغ الرالة مغ الدالـ وتبادؿ األخبار 
فييا أمخا مختمفا سػى في عجد كمسات األذاف واإلقامة وقخاءة ورش  سائخ السداجج التي صميت

القخاءة  في الخميج كسداجج..والحطت مدججا أو مدججيغ ألنيع مالكية والتدميسة الػاحجة
والتدميع تساما،ولع أالحظ أي مطيخ مغ مطاىخ البجعة والخخافة والترػؼ في أي مدجج مغ 

انتذار السداجج التي صميت فييا في السجف التي زرتيا،والحطت أمػرا بعكذ ما كشا ندسع :
انتذار الجسعيات الخيخية وحمقات تحؽيظ القخآف،وحخية تامة لمعسل الخيخي ودعسو بال حجود،و 

 كسا الحطتحذسة الشداء والتداـ غالبيتيغ بالحجاب والشقاب،وقمة الدائقات،و و ؿ المحى، شػ 
كساتتػقف !،ويـػ الجسعةغخوب الذسذبعج  واألشفاؿ الشداءمغ  خمػ الذػارع واألماكغ العامة:

فالشاس ىشاؾ معتادوف عمى نسط الحياة بعج الغخوب؛ االقترادية،والتجاريةكحلظ الحخكة 
 تػافق سشغ الكػف والحياة كالشػـ ليال والعسل صباحا. الصبيعية التي

والسجتسع بذكل عاـ محافظ ججا وبديط ومتػاضع ولجيو وازع ديشي قػي ججا يػالػف هلل ويعادوف 
،ولكغ فئات كثيخة ألي سبب ماديلتسييد العشرخي مغ أجمو وبعيجوف  ججا عغ مطاىخ الكبخ وا
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وال تسشع وجػد قمة لمسجتسع ،الدسة الغالبة  سبق ىػما ،و ...مشو، مبتمػف بكثخة شخب الجخاف
 .. مغ الستفخنديغ وأذناب االستعسار حجيغ والستصخفيغ والعشرخييغشاذة مغ السم
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 (3) ممحهظات عامةحادي عذر: 
 الكرم والسائجة الجزائرية والمباس..!

مشياج القخآف : الكـخ عشج الجدائخييغ شبع وليذ تصبع وفصخة وسجية بال تكمف وال ترشع عمى 
التػسط واالعتجاؿ؛ وليحا ال تذعخ بأي ضيق أو حخج وأنت في ضيافتيع، ذلظ أف الزيافة 

الستكمفة والسبالغ فييا تدعج الزيف وتخىق السزيف،وتدبب الشفخة وال تعيغ عمى التكخار 
 والسعاودة،بعكذ الزيافة السعتجلة وغيخ الستكمفة..

وال تختمف السائجة الجدائخية كثيخا عغ بؿية نطيخاتيا في الجوؿ العخبية غيخ الخميجية،فالسائجة 
الخميجية عامة والدعػدية خاصة باذخة وال تشافذ بأخخى،وال يشقع عمييا سػى اإلسخاؼ والتبحيخ 

ي بيجؼ إكخاـ الزيف والتفاني في إسعاده وإمتاعو ولػ أنفق جسيع ما يسمظ وما ال يسمظ ف
!وعشجىع حجة متجاولة عشج الدؤاؿ عغ دواعي إعجاد أجل ىحاسبيل ذلظ،إذ قج يدتجيغ مغ 

أصشاؼ مغ الصعاـ لغ تسذ ولغ تؤكل؛فإنيع يخدوف عميظ:بأف الشاس اليـػ إنسا تأكل 
وىحه الرػرة بعيػنيا..وليحا ال بج أف يكػف ما يطيخ أماميع مالئا لعيػنيع فػؽ بصػنيع..!!

 فة في ثقافة حالة الكـخ الجدائخي أيزا.مػجػدة بشفذ الفمد
وتتدع السائجة الجدائخية بالتشػع بيغ المحػـ بأنػاعيا والخزار والدمصات بأنػاعيا واإليجامات 

والسحاشي بأنػاعيا والفاكية بأنػاعيا والحمػيات بأنػاعيا ،وحبيع لمحمػيات وولعيع بيا عجيب 
الحخيخة )الذخبة( ويعج المحع والكدكدػ والبصاشذ و إلى درجة أنيا الفصػر السفزل لغالبيتيع..!! 

ولكشو ليذ شبقا رئيدا..وشبعا أىمشا في الجشػب ال تداؿ  ؛قجـيو  ػجج األرزيمغ أساساتيا..و 
الحبائح عشجىع كالخميجييغ تساما ىي الدسة البارزة التي تسيد ضيافتيع،باإلضافة لبؿية 

 مدتمدمات السائجة الجدائخية  الستشػعة عامة.
أما بالشدبة لمسالبذ فال يػجج مشيا ما يسيد شخرا عغ اآلخخ أويذيخ إلى ىػيتو الجدائخية و 

كالخميجييغ تساما، ويكاد يكػف عاما  )القسيز( غيخ البخنذ والعسامة،ويكثخ عشجىع لبذ الثػب
فييع ، وليحا ال أنرح أي سائح مغ الخميج بتغييخ شيء مغ لبدو السعتاد سػى الذساغ 

جدائخيػف عامة غيخ مػلعيغ بالتجقيق في الشاس وترشيفيع مغ خالؿ لبديع أو والعقاؿ،وال
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والسخوءة..وإذا كشت كالميع أو جشدياتيع ؛ بل مثل ذلظ يعج عيبا عشجىع قادحا في األخالؽ  
جدائخيا مغتخبا فقج تجج مغ يعيبظ بعجـ إجادة الجارجة الجدائخية أو المغة الفخندية ؼيكػف الخد 

نظ  مغتخب مػلػد وتعير خارج الجدائخ،وتجيج العخبية الفرحى والتارؾية وىسا السفحع عميو:أ
المغة الخسسية لمجدائخ ولدت فخنديا،ومغ أبخز سساتيع قبػؿ الحق واالعتخاؼ بالخصأ وعجـ 
السكابخة واالعتحار عغ الخصأ، فقمػبيع قمػب أشفاؿ ونفػسيع سيمة ليشة في حاؿ الخضا،فإذا 

خصخ ججا وإياؾ أف تقتخب مشو إال بسا  والعسالقة آخخ مغ الجبابخة غزب أحجىع فيػ إنداف
 يصفئ نار غزبو..

 (4) ممحهظات عامةثاني عذر : 
 في الجزائر الدياحة

بامتياز،وبمج ميزـػ ومغبػف ومطمػـ سياحيا وإعالميا..  ةدياحال يستمظ مقػمات بمج خالجدائ
لتشػع شبيعتو وتزاريدو حيث الصبيعة الخالبة والسشاضخ الداحخة عمى شػؿ مجف الداحل 

كع ، ويبمغ عخضو في ٕٓٓٔ،السستج شخقا إلى حجود تػنذ وغخبا إلى حجود السغخب،بصػؿ 
والحياة  لسشاشق لعذاؽ الصبيعةكع تقخيبا،والدياحة في ىحه آٓ٘-ٓٓٗبعس السشاشق مغ 

والصعاـ الصازج، حيث السجف العتيقة واألثخية والتاريخية الحجيثة والسخزخمة والتي جسع  الخيؽية
معطسيا بيغ معالع األصالة والسعاصخة مغ متاحف وآثار مغ العيج الخوماني والعيج اإلسالمي 

امع والجامعات والسكتبات والسالعب والعثساني والفخندي وما بعج االستقالؿ،مغ السداجج والجػ 
والفشادؽ والشدؿ والسصارات الجاخمية  والسالىي الحجيثة الستشدىاتالحجائق و و والسدارع والبداتيغ 

متشػعة ورخيرة مغ والجولية وشبكة شخؽ سخيعة ىي األولى أفخيؿيا،وشبكة مػاصالت عامة،
وخجمات متكاممة..وقج حباىا هللا جساؿ  قصارات وحافالت وسيارات األجخة والتخاـ والتمفخيظ،

الصبيعة الستسثمة في الذػاشئ الجسيمة والفديحة والشطيفة والجباؿ الجميجية في مػسع الذتاء، 
 حساماتء واألنيار والعيػف والذالالت و والحجائق الغشاء والغابات والسدصحات والسخاعي الخزخا

والسغارات العجيبة والقخى فاء والعالج الصبيعي ،لالستذ مشابع السياه السعجنية الكبخيتية الحارة



 م/مرتضى األنصاري0202رحلتً للجزائر الحبيبة 

 

21 

 alnasri7@gmail.comللتواصل الربيد اإللكرتوين/ 

 

الخيؽية البجيعة،والسحاصيل الدراعية الصازجة ومشتجات الثخوة الحيػانية التي تخعى السخاعى 
 الصبيعية،والذعب الكخيع السزياؼ ، واألمغ واألماف والخخاء،ورخز السعيذة والدياحة ...

ء التي تستج بعج ذلظ إلى حجود مػريتانيا ثع تتػفخ سياحة الريج  واالستكذاؼ في الرحخا
تقخيبا،وما تتستع بو تمظ الرحخاء مغ شبيعة ساحخة  كعٖٓٓٓ بعسقومالي والشيجخ وليبيا 

وعجيبة شجت أنطار الدػاح وسحخت ألبابيع بجساليا وتشػعيا حيث الجباؿ والتالؿ والػدياف 
الشخيل واليشابيع العحبة،وأفزل  والذعاب واليزاب والخماؿ الحىبية والػاحات الخزخاء ومدارع

وأميد مشاضخ لذخوؽ الذسذ وغخوبيا،وىي سياحة تػفخ متعة االستكذاؼ والسغامخة في وقت 
 واحج..

ومع كل ىحا الجساؿ والتسيد والتشػع يتداءؿ الشاس ،لساذا تختفي الجدائخ كجولة سياحية 
 بامتياز؟!

ة في الجدائخ ىي فقط السخػلة والجػاب ربسا يكتشفو شيء مغ الغسػض،والجيات الخسسي
 باإلجابة الذاؼية عشو؛ ولكغ مغ خالؿ ما رأيت يسكششي اإلدالء بخأيي في األمخ :

أوال : الجدائخ في الدابق ال تدتيجؼ الدياحة كسػرد ومرجر مغ مرادر الجخل ألنيا دولة 
الحيػانية أو بسعشى السائية والدراعية و و  الرشاعية غشية بالسػارد الصبيعية مغ نفط وغاز والثخوة

 آخخ عجـ الذعػر بالحاجة إلييا كسرجر مغ مرادر الجخل..
ثانيا: الجدائخ حاليا تدابق الدمغ لمجخػؿ في االستثسار الدياحي لغشاىا بسعالع الدياحة 

كػنيا وجية سياحية مفزمو لمبعس،رغع أنو يفػؽ بعس الجوؿ التي اشتيخت ب ومرادرىا بذكل
 لدياحة غيخ بعس األبشية مغ مػالت وناشحات الدحاب..!اليػجج فييا مغ معالع ا

ثالثا: الذعب الجدائخي شعب محافظ بامتياز ولحخوبو الجيادية الصػيمة ضج السدتعسخ حتى 
تحخر،اكتدب حداسية معيشة مغ ) األجشبي = الكافخ ( وىع غالبية زبائغ بخامج 

تشفخ مشيسا مخوءة السػاشغ الجدائخي بأمخيغ  وعقمو الباشغ الدياحة،وارتبصت الدياحة في ذاكختو
 ديانة وحذسة : الغانية والكأس..!
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ما سبق أؤكج أف الدياحة الشطيفة والبخيئة والسستعة إنسا يجتسع شسميا ويشتطع عقجىا في كل ول
 .خ والعػائلالجدائخ بعج مكة والسجيشة والصائف والباحة وأبيا البيية،خاصة لْلس

إنو ال يػجج بمج في الجنيا يسكغ أف يدتستع الدائح ؼيو بجسيع معالع ومطاىخ  قمت: وال أبالغ إذا
الدياحة ويتجػؿ في ربػعو دوف استشداؼ ميدانيتو وجيبو بعج الدعػدية إال الجدائخ خاصة إذا 

كاف لمدائح عالقة وثيقة ببعس السػاششيغ الجدائخييغ الحيغ سيحتزػنو ويغسخونو بؽيس كخميع 
ويحسػنو مغ أي استغالؿ قج يتعخض لو مغ بعس ضعاؼ الشفػس سشة! ٕٓمغوكأنيع يعخفػنو 

 الحيغ ال يخمػ مغ مثميع أي بمج ميسا بمغ أىمو مغ السخوءة وكـخ الشفػس..
رابعا:يطل الياجذ األمشي لجى الجولة ربسا ىػ األساس ومعيا كل الحق ؛فال تأمغ بعس 

سخقة بعس اآلثار ػؾ وأخالؽ السجتسع،و لدمبي عمى سمالدػاح الغخبييغ تحجيجا في التأثيخ ا
والستاحف السشتذخة ،والتجدذ عمى بعس السشجدات والسرانع الػششية العتيجة،وزرع بؤر الفداد 

 والترشت والترػيخ ألغخاض مذبػىة
كاألحجار  نؽيدة سخقة مػاد :ومغ السخاوؼ الحؿيؿية تجاه الدائح األجشبي الغخبي تحجيجا

مثل الحىب والشحاس والسجػىخات وغيخىا مغ السعالع األثخية الغشية بيا  الكخيسة والسعادف الشؽيدة
 ومشعخجات قج تأوي مشذآت عدكخية الجدائخ مع ترػيخىع ألماكغ حداسة مغ جباؿ شاىقة

 وأخخى مشجسية ونفصية...الخ
مجف الجدائخ الػاقعة عمى الداحل السستج شخقا إلى تػنذ وغخبا إلى وبرفة عامة :
والسشتجات الدراعية الصازجة الجساؿ وسحخ الصبيعة ومعالع الحزارات واآلثار، السغخب،تتشافذ
وكمسا حجدت مجيشة مشيا وميدتيا بذيء ثع جئت غيخىا نديت األولى وىكحا  عالية الجػدة،

دواليظ،ولعل أبخز ما يسيد الدياحة فييا: ىػ التشػع الحي يبعج عشظ السمل ويجعمظ دائسا في 
 اشتياؽ

 :تقف عشج بعس معالع الدياحة في الجدائخوإذا شئت أف 
وحجائق  الستسثمة في الخزخة والغصاء الشباتي السستج مغ غابات وأشجار جساؿ الصبيعة:-ٔ

مغ أنيار  والساء اء عمى مج البرخ،خزخ ومخاعي  وبداتيغ ومدارع ومتشدىات ومالىي حجيثة
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وقخى ريؽية جسيمة ججا وتتػفخ فييا  وعيػف وشالالت ومشابع السياه السعجنية الكبخيتية الحارة
 الحياة الصبيعية السخيحة بعيجا عغ ضجيج السجف.

حزارات:قخشاجية، نػميجية،رومانية،بيدنصية،إسالمية  عجةسياحية لو  تاريخية ومعالع آثار -ٕ 
 ،ومعالع عطيسة مغ مشجدات نيزة ما بعج االستقالؿوأنجلدية خاصة 

 مغ خالؿ الحسامات التي تقاـ عمييالالستذفاء  الحارة الكبخيتيةالسعجنية  مشابع السياه وفخة -ٖ
 شبكة شخؽ سخيعة،ومػاصالت متشػعةورخيرة  -ٗ
 وفخة الفشادؽ والشدؿ والذقق بأسعار مشاسبة-٘
 الجدائخية داخل الجدائخ األمغ والخخز والقػة الذخائية لمعسمة-ٙ

 (5)ممحهظات عامة ثالث عذر : 
 تشاقزات تراكسية!

رصجـ بو الدائخ ليحا البمج ىػ شجة اعتدازىع بجياد اآلباء واألججاد وتزحياتيع يأغخب ما سمغ 
ضج السدتعسخ حتى  حقق هللا ليع ما جاىجوا مغ أجمو بصخد السدتعسخ ، فكاف السشتطخ أف 

يكػف حجع بغزيع لمسدتعسخ البػيس مداويا لحجع بغزيع لتخكتو التخاكسية السكتدبة،وحجع 
تدازىع بالجياد والسجاىجيغ اآلباء مداويا لحجع اعتدازىع  بتشفيح وتفعيل كافة الؿيع افتخارىع واع

سميػف شييج الوالسثل والسبادئ  التي جاىجوا وناضمػا مغ أجميا  وضحػا بسميػف ونرف 
لتحؿيقيا،والتي عمى رأسيا بعج الجيغ اليػية والمغة العخبية،وىع ؼيسا يتعمق بالجيغ عمى تزحيات 

ال يدالػف معتجيغ بيػية ولغة  ،غ وهلل الحسج،ولكشيع في جانب اليػية والمغة والثقافةالسجاىجي
االستعسار في الكثيخ مغ مطاىخ الحياة والبيئة مع األسف ، فتجج االعتداز بمغة السدتعسخ 

القاىخ،وىػيتو وثقافتو ،ىي الدسة الغالبة عمى األسساء والسدسيات لكل شيء عجا اإلنداف ..! 
غيخ مشدجع مع ما ستالحطو مغ بغزيع الذجيج لمسدتعسخ واعتدازىع الكبيخ بجياد  وىػ أمخ

 اآلباء ضجه..
وستالحظ أف المغة الجارجة ىي عبارة عغ مديج مغ العخبية السكدخة والسحخفة نصقا مع كمسات 

معخبة مغ لغة السدتعسخ ،وستجج أف جل السصبػعات بمغة السدتعسخ أو متخجسة تخجسة مددوجة 
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الفخندية والعخبية،وستجج أف جل المػحات التعخيؽية بالسحالت التجارية مكتػبة بالفخندية بيغ 
وأحيانا دوف تخجسة عخبية لمعشػاف ، وقج لفت نطخي إحجاىا أماـ جامع كبيخ في إحجى السجف 

الخيؽية ،وفي أحج األحياء الذعبية فدألت مخافقي عغ تخجستيا فأفادني أنيا عبارة عغ : مكتبة 
فدألتو ىل يػجج فخنديػف في ىحه السجيشة وفي ىحا الحي الذعبي فأجابشي بالشفي  !خشاسيةلمق

قصعا ! فتعجبت وقمت لو : لسغ كتبت ىحه المػحة إذف !؟ أ لسػاششيغ غيخ مػجػديغ أصال  ؟ 
فجىر مغ مالحطتي وانتابو الحخج فذتع البخدعة وتخؾ الحسار ..!وقل مثل ذلظ في لػحات 

ت بيغ بعس السجف ،لع تحظ حتى بسجخد التخجسة إلى العخبية..!وقل مثل عمى شخؽ ومدافا
ذلظ في حبيع وولعيع بالخبد الفخندي األبيس والكخواسػف،وليتو  لػ كاف يرشع مغ القسح 

،وقل مثل ذلظ في اإلجساع الدكػتي  يق األبيس غيخ الرحيالرحي الكامل، وليذ مغ الجق
البمج مغ خالؿ األسعار التفزيمية لو في الثخوات بيغ الشخب عمى نيب السدتعسخ لخيخات 

مرخاعييا دوف مشافذ لترجيخ كافة الدمع و عمى صبعية ، وسػؽ البمج السفتػحة أمامو ال
السشتجات الفخندية الخديئة إلييا دوف أية مدايا إضاؼية عغ غيخه كديارات البيجػ سيئة الدسعة 

 ؟مغ الجوؿ السرجرة لمديارات وغيخىا ..! عالسيا..!وفي بمج كاف السفتخض حدابيا أف يكػف 
 (1) شخريات وأسساء سعجت بمقائها (6) ممحهظات عامةرابع عذر : 

 ابغ العع وعرابة الخأس الذيخ واإلمام والعالمة الجكاترة جسال بن عسار األحسر األنراري 
رمزاف ،ولج في العذخ األواخخ مغ شخرية عطيسة مغ عمساء األمة العخبية واإلسالميةوىػ 
يحسل درجة الساجدتيخ في العمـػ االقترادية والدياسية،والجكتػراة ىػ،عالع مػسػعي ،ٜٖٚٔعاـ 

يجيج سبع في عمع اجتساع التشسية،وأخخى في عمع الشفذ االجتساعي،وأخخى في أصػؿ الجيغ،و 
عجة تخررات : الذخيعة،المغة  تاذية،محاضخ فيلغات تحجثا وكتابة،أستاذ جامعي بجرجة األس

عمع الشفذ،الخياضيات لعخبية،األدياف والسحاىب السعاصخة،عمع االجتساع،عمع االقتراد،ا
التصبيؿية،باإلضافة إلى كػنو مغ الجعاة واألئسة والخصباء السفػىيغ،ومارس العسل 

ودّرس وخصب وحاضخ في عجة دوؿ،لو مذاركات أكاديسية في عجة دوؿ الرحفي،والتخجسة،
وإنجازاتو عجة صحف ومجالت في سػيدخا وأسبانيا وألسانيا،وىػ أوروبية،كتبت عشو وعغ فكخه 
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اف كاتب ومؤلف متسكغ ، وشاعخ إسالمي قجيخ، صجر لو عذخات الكتب والسؤلفات الؿيسة،وك
في شبابو مخاسال لعجة مجالت إسالمية مثل: الجعػة الدعػدية،البالغ ،واألخبار الكػيتية،مشار 

عجيجة في الجعػة إلى هللا واإلفتاء في الجاخل والخارج وقج أسمع ،ولو إسيامات اإلسالـ اإلماراتية
عمى يجيو العجيج وهلل الحسج في أوروبا،وىػ مع ىحا كمو ناشط اجتساعي وسياسي بارز في رعاية 

كسا حقػؽ السػريدكييغ خاصة والذعب األنجلدي عامة والسصالبة بحقػقيع،وإعادة االعتبار ليع،
ولو إسيامات ونذاط واسع في مػاقع التػاصل ػا بخلسانيا،ـ عزٜٜٓٔرشح في انتخابات 

مغ  في مػاقع التػاصل توا،وال تخمػ كتابامعمسا ومػجيا ومخشج،االجتساعي خاصة الؽيذ بػؾ 
 ،،ولكشو في واقعو وحياتو ومعاممتوغيخة وحسية لجيغ هللا وحخماتو،بعس الحجة والقدػة أحيانا 

ونقاء الدخيخة والبداشة ،حتى لكأنو يخيل إليظ مغ إنداف غاية في التػاضع وليغ الجانب 
تػاضعو الجع أف قمبو قمب شفل مغ البخاءة والعفػية،ويجيج استخجاـ الصخفة والسمحة في مػاقعيا 
السشاسبة مغ الحجيث،ويتسيد بدخعة البجيية وجساؿ الرػت إذا تمى قخآنا أو أنذج شعخا،وىػ في 

،وال إليو سبيال مقجاـ جدػر اليعخؼ الخػؼو رػر،أسج ى شجاع باسل،و مػاقف الحـد والجج
ومخافقتو ثالثة أياـ في جدء ميع مغ الخحمة،  التخدد..سعجت ججا وتذخفت بمقائو ومجالدتو

ونيمت مغ معيشو العمسي واستفجت مشو كثيخا،وتسشيت لػ كاف في الػقت متدع لمبقاء معو أكبخ 
كسا الكخيسة والبشو دمحم وحفيجه الذقي خدرج،  وألسختو قجر مغ الػقت فمو وافخ الذكخ واالمتشاف،

ود.سميساف  األنراري  شخيفالحاج :  األساتحة سعجت بمقاء األحبة وبشي العع إخػتو البخرة
 األنراري  وحديغ األنراري  حدغ،وبشي عسيع:األنراري  وجمػؿ األنراري  ودمحماألنراري 
الحاج والذيخ خالج لذخؼ ،و  العامخي  والجكتػر عبجهللا بدػ ،األنراري  ونػر الجيغ

 نبيل،وأشيج هللا أني أحبيع في هللا ونعع اإلخػة واألحبة. سميع،والسيشجس بػعشاني
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 (2) (  شخريات وأسساء سعجت بمقائها7) ممحهظات عامةخامس عذر : 
 الجكتهر عبج هللا بده العامري 

 ،بجامعة فخحات عباس بدصيف جامعي أستاذ، وىػ بسجيشة سصيف ٕٓٗٔمػاليج عاـ مغ 
،وىػ داعية لية لمغة العخبيةالحكاء االصصشاعي و السعالجة اآل قدع ،عمـػ الحاسب  تخرز

كبيخ لو إسيامات وششية عجيجة في نصاؽ مجيشة سصيف كفتح حمقات تحؽيظ القخآف الكخيع 
 نصاؽ عمى راتوتعميع القخاءة والكتابة لمشاشئيغ وتعميع المغات،ونذاط في الجعػة،واالستذا

وعخؼ بالشداىة ومحاربة الفداد في نصاؽ عسمو،مسا جعمو يحطى باحتخاـ مخؤوسيو،ورشح ،الجولة
نداب و التخاث اىتساـ بعمع األلبعس السشاصب ولكشو رفزيا لكثخة الفاسجيغ في محيصيا،ولو 

 ،ويعػد في ندبو إلى بشي ىالؿ ، وإلى بشي عامخ بغ صعرعةسادي في مشصقة سصيفالغيخ 
مشيع تحجيجا،وكاف لرجيقو وأخيو الحي لع تمجه أمو ابغ العع الغالي شيخي الجكاتخة جساؿ 

 ،والحي حفخ في ذاكخة األياـ،ولقائشا السستع ،فزل كبيخ في تعخيفي بو  ،األنراري األحسخ 
فمو مشي وافخ الذكخ  ،ضسغ ذكخيات رحمتي الدعيجة لمجدائخ الحبيبة ،واستحق مشي تجويشو

وإدارة ألجسل ندىة في  تحفشي بو مغ كـخ الزيافة وسخاء الشفذ وحدغ تشطيعأ والتقجيخ عمى ما
الرادؽ /ستاذألمازيغي المصيف األنشي مستغ لو بتعخيفي بالذاب اأكسا ،ربػع سصيف

تحفشا بيا حتى ضاؽ أيا الثسيشة التي اواليج،مزيشاه في صحبتوأوالػقت الجسيل الحي ،خكارتتك
 ،بمجية في الجدائخ ٖٚ٘ٔزار ،ميعناشط مجتسعي و دليل سياحي ،ستاذ الرادؽألاو ،بيا الحيد
 .وفى الجداء وصادؽ الػد واالحتخاـأفمو مشي 
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 (3) (  شخريات وأسساء سعجت بمقائها8) ممحهظات عامةخامس عذر : 
 سميسان بن عسار األحسر األنراري  أبهخالج الذيخ والجاعية الجكتهر

جامعة جامعي في  أستاذ األنراري،وىػىػ شقيق شيخشا الجكاتخة:جساؿ بغ عسار األحسخ و 
 .وإماـ خصيب مدجج الشػر بقدشصيشة،الفقو  ،وأستاذ لسادةاألميخ عبج القادر لمعمـػ اإلسالمية

خالج و عبج السرػر و عبج ثالثة مغ األبشاء ىع :و لو  متدوجىجخية،  ٜٖٓٔمغ مػاليج صفخ 
 .الخحسغ و بشتيغ أميسة و أسساء

خعية بسختبة األوؿ تخرز سياسة ش ة عمـػ و باحث في الجكتػرا  ةربعأتخرز جامعيا في 
جسع كثيخ مغ مغ  اإلجازات العمسية ناؿ عجدا مغ، و لقصخ الجدائخي عمى مدتػى افي تخررو 

 ..العمساء و السذايخ إجازة سساع و قخاءة و رواية و دراية في فشػف شتى مغ العمـػ الذخعية
 سشة  ٙٔسغ  وىػ فيلسخئية، و خصب في السداجج ة واحتخؼ الرحافة السكتػبة و السدسػعا

الجدائخي،ولو إسيامات  خصيب جسعة في مدجج الشػر بقدشصيشة عاصسة الذخؽ  ،و إلى اآلف 
مباركة في الجعػة ورعاية حمقات تحؽيظ القخآف الكخيع،والعسل الخيخي وتعديد بخامج كبيخة و 

الجيشية،ولو نذاط دعػي واسع الذخاكة السجتسعية مع بؿية الجوائخ الرحية والتعميسية والذئػف 
خ،يداىع مغ خالليا الؽيذ بػؾ واليػتيب والتػيت :خاصة ومحسػد في مػاقع التػاصل االجتساعي

وقج نفع هللا بيا ،صة الكتابة والرػتيات والفجيػىاتفي التػعية والتعميع والتػجيو واإلرشاد بػاس
قج استفجت مشو كثيخا،كسا سعجت يخا مغ السدمسيغ ومتابعيو،سعجت بو ججا وبسجالدتو و خمقا كث

بجاره وتمسيحه الذيخ خالج لذخؼ صاحب االبتدامة الجسيمة والخمق الخؼيع وقائجنا في جػلتشا 
 األميد واألسعج حػؿ معالع مجيشة قدشصيشة الداحخة.
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 (4(  شخريات وأسساء سعجت بمقائها  )9) ممحهظات عامةخامس عذر : 
 األنراري السحسجي رصاع ال بن الحاج بمعيج عبجالقادرأبي هذام السهشجس 

يعسل مقاوال ألىع مذاريع الجولة والجير،يستاز بالرجؽ قجيخ  ورجل أعساؿ ميشجس مجني
واألمانة والشداىة ومحاربة الفداد،مسا عخضو لمكثيخ مغ الخدائخ السادية وجعمو عخضة لمشرب 

حخص عمى يمع مؤصل،حيث واالحتياؿ والسساشمة مغ قبل بعس ضعاؼ الشفػس،وىػ شالب ع
والتمقي مشيع مباشخة جثيا عمى الخكب عمى دأب آبائو  بمجهحزػر دروس مجالذ عمساء 

وأججاده ،فيػ سميل أسخة عمسية اشتيخت وعخفت بالخيادة في التعميع واإلفتاء واإلمامة 
حقيق وىػ رياضي ماىخ وأحج أبصاؿ رياضة الكخاتيو في الجدائخ،وقج اعتشى واىتع بتوالخصابة،

وكاف والجه بعس السخصػشات العمسية التي ورثيا مغ أججاده وقاـ بتحؿيقيا وتحخيخىا وإخخاجيا،
الحاج بمعيج مجاىجا شجاعا وشارؾ في الحخب العالسية الثانية مع فخندا وكاف قشاصا ماىخا 

 ضج ألسانيا الشازية،وسقط أسيخا مرابا ،خاض الخصػب والحخوب وواجو السشايا في عجة معارؾ
إصابة بالغة في ذراعو ورجمو ،وعالج نفدو بشفدو،وال يعخؼ الخػؼ إليو سبيال،وتخوى لو 

 تجؿ عمى شجاعتو وقػتو وصالبتو التي ال تيـد وال تقيخ قرز في الذجاعة والشكاية باألعجاء
مغ ذرية اإلماـ أبػ عبج هللا دمحم بغ قاسع األنراري، الخصاع التمسداني ثع  ىحه األسخة الكخيسةو 

ىػ(  قاضي الجساعة بتػنذ ولج بتمسداف، ونذأ واستقخ بتػنذ ٜٗٛالتػندي السالكي )ت 
ىػ( وعاش وتػفي بيا،ولو فييا عقب إلى اآلف وليع اتراؿ بسغ بقػا في تمسداف إلى يػمشا ٖٔٛ)

ىحا،واقترخ في أواخخ أيامو عمى إمامة جامع الديتػنة والخصابة ؼيو، مترجرا لإلفتاء وإقخاء 
سالكي،وعائمة الخصاع مغ كخائع عائالت األنرار بسجيشة تمسداف  وعخؼ أفخادىا بالفزل الفقو ال

والسجج والشباىة،والعمع ،وججىع الحي لقب بالخصاع  كاف نجارا تسيد بالبخاعة  في الرشاعة ودقة 
الخسع عمى الخذب فعخؼ بالخصاع لجػدتو في تخصيع الخذب والخسع عميو وىػ مغ صشع باب 

الشقر  ا ىحا وىػ عمى نفذف الكبيخ والحالي مشح القخف الدادس اليجخي وإلى يػمشجامع تمسدا
،وألخي وابغ العع عرابة الخأس الجكاتخة جساؿ األحسخاألنراري وافخ والذكخ  البشاءوالخسع و 

 واالمتشاف لتعخيفي بيحه الذخرية السسيدة مغ بشي العع .
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 (5سعجت بمقائها  )(  شخريات وأسساء 11) ممحهظات عامةخامس عذر : 
 الذيخ مراد بهشاع

خالؿ جاره وصجيقو السيشجس أبي ىذاـ عبجالقادر بمعيج شخرية مػسػعية تعخفت عميو مغ 
األنراري،وكاف معمسا فتقاعج،وىػ بالحؿيقة مػسػعة عمسية فحة، يستاز بحافطة قػية تحفظ 

،سعجت بخفقتو في ندىة الكثيخ مغ الستػف ودواويغ الذعخ،فيػ فؿيو وأديب مفمق ،وخصيب مفػه
ماتعة أكخمشا بيا الذيخ السيشجس أبي ىذاـ وكانت مغ أسعج المحطات وأمتعيا،واألعجب مغ 
ىحا الذيخ الجميل تػاضعو الجع مع مغ يخجل أف يكػف مجخد تمسيح صغيخ مغ تالميحه؛بل ال 

أف يكدخ  يميق بسثمي سػى الجمػس بيغ يجيو مرػيا ومشرتا ومدتفيجا ومتمؿيا..إال أنو كاد
بدصة في العمع –ما شاء هللا  -رقبتي إصخارا مشو عمى تقبيل رأسي وهللا السدتعاف،فقج أوتي 

مع تقجـ سشو وجاللة قجره وغدارة  إكخاىي عمى ذلظ! والجدع، وأوتي قػة وصالبة استصاع بيا
فجت فدبحاف مغ جسع لو بيغ تساـ صفات الكساؿ،وبيغ التػاضع وإنكار الحات..!!وقج استعمسو 

وتعمست مشو الكثيخ رغع قرخ مجة لقائي بو؛فْلخي وابغ العع الغالي السيشجس أبي ىذاـ وافخ 
 الذكخ واالمتشاف عمى تعخيفي بذخرية مػسػعية مثل الذيخ مخاد بػشاع.

 (6)(  شخريات وأسساء سعجت بمقائها 11) ممحهظات عامةخامس عذر : 
العاصسة،ويمقي ؼيو الجروس العمسية عمى  جحج مداجأإماـ وخصيب  الذيخ دمحم ربهح بهعالم

 شابعجد كبيخ مغ شمبة العمع وسكاف الحي وجساعة مدججه في التػحيج والفقو والتفديخ.. وىػ 
بإذف هللا، درس عمى بعس  امددىخ  اعمسي مدتؿبالػقع لو ، أتمػىػب وشالب عمع كبيخ سمفي

ع جثيا عمى الخكب ثع عاد إلى الجدائخ العاصسة معمسا عمساء السجيشة السشػرة وشمب العمع لجيي
وواعطا وإماما وخصيبا ألىل بمجه،جسع بيغ العمع والتػاضع والدىج وأخالؽ الخعيل األوؿ مغ 

 العمساء وبيغ البداشة والعفػية ومكاـر األخالؽ ونقاء القمب،وسست العمساء.
مختار األنراري الحي عخفشي عميو وكل الذكخ واالمتشاف ألخي أبي أسعج الذيخ دمحمبغ 

 وجسعشي بو .


