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ا�ریل ٔ�ن دسرتة ا�لغة أ�مازیغیة  20املصادف لیوم    ٔ�كد خمتصون عش�یة اح�اء ذ�رى الربیع �مازیغي - تزيي وزو    
 .اجلزا�ر ٔ�مام حتد ٔ�اكدميي من ٔ��ل جتس�ید هذه الصفة  لكغة وطنیة و رمسیة تضع

يف هذا الصدد، رصح أ�س�تاذ يف �لوم ا�لسانیات و �لوم الرتمجة و مد�ر املركز الوطين البیداغو� و ا�لساين لتعلمي 
�ٔمام �ح�ني مدعوون اىل (...) یضعنا الیوم �ٔمام حتد�ت تطرح " هذا التقدم    أ�مازیغیة دوراري عبد الرزاق �ٔن

  ".لتدر�سها+ النظر�ت العلمیة و املناجه النوعیة+ مسؤولیاهتم لكیا يف الق�ام بعمل يف اطار   حتمل

�الندماج يف خمتلف "ا�لغة ا�ي �سمح لها " ضبط" وحسب الس�ید دوراري فانه من الرضوري الق�ام بعمل 
یدور بطبیعة احلال حول ا�ٔاكدميیة املس�تق�لیة �لغة    "مضیفا ٔ�ن معل البحث هذا" مؤسسات ا�و� و ا�متع

فعال �لبحث العلمي و العمل مكرجعیة يف هذا " تعز�زها بقانون �سمح لهذه املؤسسة �لق�ام    س�مت �مازیغیة اليت
  ".ا�ال

يف نفس الس�یاق، ٔ�وحض املتد�ل ٔ�ن ا�د مه الت�د�ت املطرو�ة �الیا �ىل �رسة العلمیة �مكن يف تفادي 
لغة "من ٔ��ل اس�ت�داث ) اویة واملزيابیة و�ريهاالق�ائلیة والش(توح�د خمتلف له�ات أ�مازیغیة " خف" السقوط يف 

  ".و لن یتلكمها اي اكن   مو�دة لن تفهم

مبختلف (و �مازیغیة + ��له�ة اجلزا�ریة  العربیة+یمت �جلزا�ر التلكم بلغتني وطنی�ني و هام "كام ٔ�ضاف قائال 
لغة مصطنعة یمت فرضها مبا ٔ�ن لك  تتعدى الوا�دة �ىل أ�خرى ٔ�و اس�ت�داث  و انه من �ري العادي ٔ�ن) ٔ�نواعها

  ".ب�� لها تنوعها اخلاص و لغهتا �م املمتسكة هبا  م�طقة من

    =ا�لغة �ك�ب حبروفها اخلاصة =  
الباحث يف املركز الوطين �لبحوث    و�ى التطرق ملس�ٔ� احلروف اليت جيب اع�دها لك�ابة ا�لغة �مازیغیة، ٔ�كد 

  ".ا�لغة �ك�ب حبروفها اخلاصة"ور ما ق�ل التارخي و �مل ��سان والتارخي، �سني س�یدي صاحل لواج ٔ�ن يف عص

املدرسة يف اجلزا�ر، ح�ث قال    و �ساءل هذا الباحث عن س�ب �ون مس�ٔ� الك�ابة مل تطرح �ىل ا�لغات أ�خرى
یكونون احرار يف اس�تعامل احلروف اليت تناس�هبم ان الباح�ني س�    تعلمي �مازیغیة جيب ان �كون �لتیف�ناغ كام"ٔ�ن 

  )".التی��ة او عربیة(



و�ٔشاد الس�ید دوراري ب�ٔ�د رواد ا�لغة �مازیغیة مولود معمري، مشريا اىل ان هذا الاكتب و �امل �ج�ع قد قام 
  ".أ�ساس ا�ي ش�یدت �لهيا الهویة اجلزا�ریة   الرب�ریة يه"ال�راز �ٔن " نضايل"بعمل 

، �ري "�شادة به بطریقة �اصة  جيب"كام اعترب هذا الباحث ان العمل �نرثوبولو� و �ديب �لس�ید معمري 
�كن �امل يف ا�لسانیات معرتفا انه قام بعمل رائد یتوجب �ىل   ٔ�ن مع� ا�لغوي یطرح اشاكال �ون هذا أ��ري مل

  .حتس��ه   ا�تصني �خر�ن

    =بدایة مسار ��رتاف الرمسي ��لغة �مازیغیة , 1990=  
��لغة �مازیغیة لكغة و ثقافة    و شلك مطلع س�نوات ال�سعی��ات من القرن املايض بدایة مسار ��رتاف الرمسي

تان ا�ل  1992مث بب�ایة س�نة  �1990مازیغیة جبامعة تزيي وزو س�نة    ٔ�وال �ف�تاح قسم ا�لغة و الثقافة, و هویة
م�ت�ني قدرا هاما من    �لبحث �لتطور و �قرتاح اطرو�ات و مذ�رات حول ا�لغة و الثقافة و ا�متع  اكنتا �سم�ان

  .الو�ئق يف جمال البحث

اليت بد�ٔت مطلع �لف�ة الثانیة عن طریق " النوعیة"ذ�ر الس�ید دوراري �لفرتة , و�الل مر�� ��رتاف الرمسي
  .2016لغة وطنیة اىل �ٔن �ٔصبحت رمسیة يف ا�س�تور املعدل يف فربا�ر   2002یة س�نة دسرتة ا�لغة �مازیغ 

اكنت ها�ن املر�لتان �امستني ٔ�ن �مازیغیة د�لت من ٔ�وسع �بواب يف الثقافة "وخمت ذات الباحث �لقول 
ازیغیة و ادراج ینا�ر عید ر�ٔس املغاربیة أ�مازیغیة بعد �رس�مي �م  اجلزا�ریة كام ٔ�ن ا�و� قد تصاحلت مع هو�هتا

  ".الس�نة أ�مازیغیة يف رز�مة �عیاد الوطنیة املدفو�ة أ�جر

 


