
  
 جيب بناء اخلطوات الس�یاس�یة �ىل فكرة املواطنة املدنیة

، �مة �دا، ٔ�هنا �رتبط مبس�تق�ل ”املساء
ف�نا�ر معرتف به . وطننا اجلزا�ر، مضیفا ٔ�نه مت جتس�ید اخلطوة أ�وىل �لقضیة أ�مازیغیة واملتعلقة ��سرتة

رمسیا �عید وطين جزا�ري، وهو العید ا�ي حيتفى به يف م�طقة شامل ٕافریق�ا، وقدميا اكن حيتفل ٔ�یضا به 

يف هذا الس�یاق، اعترب دوراري ٔ�ن اخلطوة أ�وىل املتعلقة �ٔ�مازیغیة، يف الطریق اجلید، كام ٔ�هنا �ّرست 
، ف�نا�ر یعّد ٔ�قدم أ�عیاد الفالح�ة اليت اكن حيتفي به إال�سان اجلزا�ري 
حباث اجلی��ة، مضیفا ٔ�نه ٕاذا �رست ا�و� هذا الرمز بصورة قانونیة، جيب ٔ�ن �كون 
�لقوانني وا�س�تور ماكنة يف ا�متع، ٔ�ي جيب ٔ�ن تعّشش يف جممتع دميقراطي یؤمن �سلطة القانون وا�س�تور، ویتوقّف هنا 
زا�ریة، ٕاميا� مهنا ب�ٔن �لجزا�ر رموزها، �اصة ٔ�ن 
هذه الرموز قدمية �دا، فالشعب اجلزا�ري مّر مبرا�ل �رخيیة قدمية �دا، و�رب ثقافات خمتلفة، حبر م�وسطیة وف�نیق�ة ویو�نیة 

كو�ت الشعب اجلزا�ري ٔ�ضاف ا�كتور ٔ�ن لك هذا املزجي من الثقافات هو من م
ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نعطي ام�دادا �راغامتیا يف ا�متع ملثل هذه اخلطوات 

فالشعب اجلزا�ري هو . القانونیة، �لینا ٔ�ن نب�هيا �ىل فكرة املواطنة املدنیة، اليت تق�يض �خ�الف وتق�يض كذ� �حتاد
ري، ومن مثة � احلق يف ٔ�ن ی�متي ٕاىل �ات خمتلفة لها ممزياهتا الثقاف�ة وا�لغویة، ؤ�ن �كون هناك تعدد ثقايف معرتف به �ىل 

  .”وتعمل به مؤسسات ا�و� بصورة �اصة وزارات الثقافة والرتبیة والتعلمي العايل وكذ� الشؤون ا�ی��ة
رة الرتبیة، وٕاىل �د �بري، لهذه الفكرة، �عتبارها ٔ�ول من ٔ�طلق �ح�فال الوطين ب��ا�ر يف لك 
املدارس، كام ٔ�د�لت هذه ا��رى يف الربامج ا�راس�یة، ٕاضافة ٕاىل جزء من التارخي اجلزا�ري القدمي، ابتداء من س�یفا�س 
ذا التنوع ال�رشي والثقايف ا�ي �متّزي به اجلزا�ر، مس�تطردا 

، واملتعلقة ”املواطنة املدنیة«حنن ن��ظر ٔ�ن تقوم وزارة الثقافة ٕ�د�ال �رامج دامئة و�ري مومسیة، تعمتد �ىل ما مسیته بـ
 اجلزا�ر القدمي وما ق�ل التارخي، فرنى، �لشخصیة اجلزا�ریة، ن��ظر كذ� من وزارة التعلمي العايل ٔ�ن تعود ٕاىل تدر�س �رخي

أ�حباث واحلفر�ت أ��رية يف م�طقة سطیف، بی�ت ٔ�ن الرت�یبة ال�رشیة �لشعب اجلزا�ري قدمية �دا وراخسة يف هذا 

مهیة ��رتاف �لتنوع الثقايف يف اجلزا�ر، و�ع�د �ىل ال�س�یري ا�ميقراطي �لمجمتع، ٕاذا 
ٔ�رادت ا�و� ٔ�ن �كون هناك ام�داد �راغاميت لهذه القرارات الس�یاس�یة وا�س�توریة، لیف�ح قوسني وهي� فوز �دجية �ن محو، 
ال، وم�قف جزا�ري �نیا، �رسه لك ما �ّرس اجلزا�ریني �ام اكنت املنطقة 

  .”جزا�ریة اجلزا�ر«اليت ی�متي ٕا�هيا، مضیفا ٔ�ن هذه ا�ميقراطیة و��رتاف �الخ�الف وٕاظهاره، ید�ل ف� �سمى بـ
فلن یُعرتف ال ب��ا�ر وال �لصفات إال�سانیة 
�ل�رشیة، لیعود ویصمم �ىل ٔ�مهیة اع�د ا�متع �ىل الفكر العلمي، ول�س �ىل اخلطاب ا�یين ا�ي ما زال جيرت ٔ�فاكرا �لیة تعود 
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  :�كتور عبد الرزاق دوراريا

جيب بناء اخلطوات الس�یاس�یة �ىل فكرة املواطنة املدنیة
املساء” اعترب ا�كتور عبد الرزاق دوراري ٔ�ن ٕاشاكلیة هذا املوضوع اليت طرحهتا جریدة

وطننا اجلزا�ر، مضیفا ٔ�نه مت جتس�ید اخلطوة أ�وىل �لقضیة أ�مازیغیة واملتعلقة ��سرتة
رمسیا �عید وطين جزا�ري، وهو العید ا�ي حيتفى به يف م�طقة شامل ٕافریق�ا، وقدميا اكن حيتفل ٔ�یضا به 

  .ل الیو�ن وٕایطالیايف ب�ان البحر املتوسط، م�
يف هذا الس�یاق، اعترب دوراري ٔ�ن اخلطوة أ�وىل املتعلقة �ٔ�مازیغیة، يف الطریق اجلید، كام ٔ�هنا �ّرست 

، ف�نا�ر یعّد ٔ�قدم أ�عیاد الفالح�ة اليت اكن حيتفي به إال�سان اجلزا�ري ”جزا�ریة اجلزا�ر” 
حباث اجلی��ة، مضیفا ٔ�نه ٕاذا �رست ا�و� هذا الرمز بصورة قانونیة، جيب ٔ�ن �كون وا�ي اكن ٔ�مازیغیا م�لام تث��ه ا�ٔ 

�لقوانني وا�س�تور ماكنة يف ا�متع، ٔ�ي جيب ٔ�ن تعّشش يف جممتع دميقراطي یؤمن �سلطة القانون وا�س�تور، ویتوقّف هنا 
زا�ریة، ٕاميا� مهنا ب�ٔن �لجزا�ر رموزها، �اصة ٔ�ن هل يه جمرد مراو�ة س�یاسویة ٔ�و ٔ�هنا خطوة قامت هبا السلطات اجل

هذه الرموز قدمية �دا، فالشعب اجلزا�ري مّر مبرا�ل �رخيیة قدمية �دا، و�رب ثقافات خمتلفة، حبر م�وسطیة وف�نیق�ة ویو�نیة 
ٔ�ضاف ا�كتور ٔ�ن لك هذا املزجي من الثقافات هو من م. ”ورومانیة وبزينطیة وعربیة و�ر�یة و�ريها

ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نعطي ام�دادا �راغامتیا يف ا�متع ملثل هذه اخلطوات ” احلدیث، فهو �الصة للك هذه التفا�الت إال�سانیة، لهذا
القانونیة، �لینا ٔ�ن نب�هيا �ىل فكرة املواطنة املدنیة، اليت تق�يض �خ�الف وتق�يض كذ� �حتاد

ري، ومن مثة � احلق يف ٔ�ن ی�متي ٕاىل �ات خمتلفة لها ممزياهتا الثقاف�ة وا�لغویة، ؤ�ن �كون هناك تعدد ثقايف معرتف به �ىل 
وتعمل به مؤسسات ا�و� بصورة �اصة وزارات الثقافة والرتبیة والتعلمي العايل وكذ� الشؤون ا�ی��ة

رة الرتبیة، وٕاىل �د �بري، لهذه الفكرة، �عتبارها ٔ�ول من ٔ�طلق �ح�فال الوطين ب��ا�ر يف لك ٔ�شار ا�كتور ٕاىل تطبیق وزا
املدارس، كام ٔ�د�لت هذه ا��رى يف الربامج ا�راس�یة، ٕاضافة ٕاىل جزء من التارخي اجلزا�ري القدمي، ابتداء من س�یفا�س 

ذا التنوع ال�رشي والثقايف ا�ي �متّزي به اجلزا�ر، مس�تطردا وماس���سسا ویوغرطة و�ريمه من ا�و� النوم�دیة، وكذا لك ه
حنن ن��ظر ٔ�ن تقوم وزارة الثقافة ٕ�د�ال �رامج دامئة و�ري مومسیة، تعمتد �ىل ما مسیته بـ

�لشخصیة اجلزا�ریة، ن��ظر كذ� من وزارة التعلمي العايل ٔ�ن تعود ٕاىل تدر�س �رخي
أ�حباث واحلفر�ت أ��رية يف م�طقة سطیف، بی�ت ٔ�ن الرت�یبة ال�رشیة �لشعب اجلزا�ري قدمية �دا وراخسة يف هذا 

  .”الرتاث، ف�نبغي �ٔن نعرتف ونف�خر مبثل هذا العمق التارخيي حلضارتنا وثقاف�نا
مهیة ��رتاف �لتنوع الثقايف يف اجلزا�ر، و�ع�د �ىل ال�س�یري ا�ميقراطي �لمجمتع، ٕاذا يف ٕاطار �ٓخر، ٔ�كد دوراري �ىل �ٔ 

ٔ�رادت ا�و� ٔ�ن �كون هناك ام�داد �راغاميت لهذه القرارات الس�یاس�یة وا�س�توریة، لیف�ح قوسني وهي� فوز �دجية �ن محو، 
ال، وم�قف جزا�ري �نیا، �رسه لك ما �ّرس اجلزا�ریني �ام اكنت املنطقة بتاج ملكة امجلال اجلزا�ریة، وینحين ٔ�مام جاملها، �ر�ل ٔ�و

اليت ی�متي ٕا�هيا، مضیفا ٔ�ن هذه ا�ميقراطیة و��رتاف �الخ�الف وٕاظهاره، ید�ل ف� �سمى بـ
فلن یُعرتف ال ب��ا�ر وال �لصفات إال�سانیة  كام ٔ�كد ا�كتور رضورة ٔ�ن یعلو العمل �ىل اخلطاب ا�یين يف ا�متع اجلزا�ري، وٕاال

�ل�رشیة، لیعود ویصمم �ىل ٔ�مهیة اع�د ا�متع �ىل الفكر العلمي، ول�س �ىل اخلطاب ا�یين ا�ي ما زال جيرت ٔ�فاكرا �لیة تعود 
 .ٕاىل القرن الثامن م�الدي، وحنن نع�ش يف القرن احلادي والعرش�ن

جيب بناء اخلطوات الس�یاس�یة �ىل فكرة املواطنة املدنیة  
اعترب ا�كتور عبد الرزاق دوراري ٔ�ن ٕاشاكلیة هذا املوضوع اليت طرحهتا جریدة

وطننا اجلزا�ر، مضیفا ٔ�نه مت جتس�ید اخلطوة أ�وىل �لقضیة أ�مازیغیة واملتعلقة ��سرتة
رمسیا �عید وطين جزا�ري، وهو العید ا�ي حيتفى به يف م�طقة شامل ٕافریق�ا، وقدميا اكن حيتفل ٔ�یضا به 

يف ب�ان البحر املتوسط، م�
يف هذا الس�یاق، اعترب دوراري ٔ�ن اخلطوة أ�وىل املتعلقة �ٔ�مازیغیة، يف الطریق اجلید، كام ٔ�هنا �ّرست 

 رمز�
وا�ي اكن ٔ�مازیغیا م�لام تث��ه ا�ٔ    القدمي،

�لقوانني وا�س�تور ماكنة يف ا�متع، ٔ�ي جيب ٔ�ن تعّشش يف جممتع دميقراطي یؤمن �سلطة القانون وا�س�تور، ویتوقّف هنا 
هل يه جمرد مراو�ة س�یاسویة ٔ�و ٔ�هنا خطوة قامت هبا السلطات اجل” وی�ساءل

هذه الرموز قدمية �دا، فالشعب اجلزا�ري مّر مبرا�ل �رخيیة قدمية �دا، و�رب ثقافات خمتلفة، حبر م�وسطیة وف�نیق�ة ویو�نیة 
ورومانیة وبزينطیة وعربیة و�ر�یة و�ريها

احلدیث، فهو �الصة للك هذه التفا�الت إال�سانیة، لهذا
القانونیة، �لینا ٔ�ن نب�هيا �ىل فكرة املواطنة املدنیة، اليت تق�يض �خ�الف وتق�يض كذ� �حتاد

ري، ومن مثة � احلق يف ٔ�ن ی�متي ٕاىل �ات خمتلفة لها ممزياهتا الثقاف�ة وا�لغویة، ؤ�ن �كون هناك تعدد ثقايف معرتف به �ىل جزا�
وتعمل به مؤسسات ا�و� بصورة �اصة وزارات الثقافة والرتبیة والتعلمي العايل وكذ� الشؤون ا�ی��ة   مس�توى ا�و�،

ٔ�شار ا�كتور ٕاىل تطبیق وزا
املدارس، كام ٔ�د�لت هذه ا��رى يف الربامج ا�راس�یة، ٕاضافة ٕاىل جزء من التارخي اجلزا�ري القدمي، ابتداء من س�یفا�س 

وماس���سسا ویوغرطة و�ريمه من ا�و� النوم�دیة، وكذا لك ه
حنن ن��ظر ٔ�ن تقوم وزارة الثقافة ٕ�د�ال �رامج دامئة و�ري مومسیة، تعمتد �ىل ما مسیته بـ” قو�

�لشخصیة اجلزا�ریة، ن��ظر كذ� من وزارة التعلمي العايل ٔ�ن تعود ٕاىل تدر�س �رخي
أ�حباث واحلفر�ت أ��رية يف م�طقة سطیف، بی�ت ٔ�ن الرت�یبة ال�رشیة �لشعب اجلزا�ري قدمية �دا وراخسة يف هذا   م�ال،

الرتاث، ف�نبغي �ٔن نعرتف ونف�خر مبثل هذا العمق التارخيي حلضارتنا وثقاف�نا
يف ٕاطار �ٓخر، ٔ�كد دوراري �ىل �ٔ 

ٔ�رادت ا�و� ٔ�ن �كون هناك ام�داد �راغاميت لهذه القرارات الس�یاس�یة وا�س�توریة، لیف�ح قوسني وهي� فوز �دجية �ن محو، 
بتاج ملكة امجلال اجلزا�ریة، وینحين ٔ�مام جاملها، �ر�ل ٔ�و

اليت ی�متي ٕا�هيا، مضیفا ٔ�ن هذه ا�ميقراطیة و��رتاف �الخ�الف وٕاظهاره، ید�ل ف� �سمى بـ
كام ٔ�كد ا�كتور رضورة ٔ�ن یعلو العمل �ىل اخلطاب ا�یين يف ا�متع اجلزا�ري، وٕاال

�ل�رشیة، لیعود ویصمم �ىل ٔ�مهیة اع�د ا�متع �ىل الفكر العلمي، ول�س �ىل اخلطاب ا�یين ا�ي ما زال جيرت ٔ�فاكرا �لیة تعود 
ٕاىل القرن الثامن م�الدي، وحنن نع�ش يف القرن احلادي والعرش�ن


