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) مكرر 3املادة (ٕاىل لغة وطنية  تعد �رق,ة أ+مازيغية ٕاىل لغة رمسية مبوجب دستور فربا!ر الفارط بعد �رسميها

 .2016من ٔ>مه القرارات السياسية اليت مزيت سنة 

 Q<ٔ1980ريل (ؤ>وحض حمند وامعر ٔ>وسامل ٔ>ستاذ جبامعة مولود معمري بتزيي وزو ؤ>Gد صناع الربيع أ+مازيغي 

تقدما هاما ح,ث يعطي قاWدة قانونية تفUح 

مد!ر املركز البيداغو^ [لسانيات و تعلمي أ+مازيغية 

الرتق,ة القانونية و ا�ستورية [لغة أ+مازيغية ٕاىل مصاف لغة وطنية       

تقدما يف “ ويعتقد هذان اجلامعيان ٔ>نه رمغ ذp يبقى الكnري يف انتظار حتق,قه لتجسيد هذا القرار اfي يعد

ا~ال القانوين و ل|س يف الواقع طاملا ال �زال هيئة ٔ>اكدميية هامة مل جتسد هذا القرار ا�ستوري يف امليدان  

م�دٔ> املساواة بني ”واعترب ٔ>وسامل ٔ>ن 

ا[لغتني الوطني�ني العربية و أ+مازيغية مل يتجسد لكيا و ال جيب ٔ>ن يبقى هذا القرار Wىل صعيد إالصالح 

لغة الوطنية و اليت مت تقر!رها تواز� مع 
�رشط ٔ>ن يت�اوز هذا أ+�ري “ قرارا صائبا

مجع و وصف     (Gدود معل إالدارة و ٔ>ن �متكن خمتلف الهيئات من الرشوع يف ٕاجناز حبث Wلمي حق,قي 
 .كون ركزية يعمتد Wلهيا Wىل املدى البعيد يف احلفاظ Wىل هذه ا[لغة كام >ٔضاف

ٕا�شاء ٔ>اكدميية Wلمية مع أ+�ذ بعني 
  ”.)وق ا[لغاتس( عتبار إالطار الفلسفي السيايس [¥و¤ اجلزا£رية املتاكم¡ و املطلب  ج�عي 
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تعد �رق,ة أ+مازيغية ٕاىل لغة رمسية مبوجب دستور فربا!ر الفارط بعد �رسميها

من ٔ>مه القرارات السياسية اليت مزيت سنة  �2002الل مراجعة ا�ستور يف سنة 

ؤ>وحض حمند وامعر ٔ>وسامل ٔ>ستاذ جبامعة مولود معمري بتزيي وزو ؤ>Gد صناع الربيع أ+مازيغي 

تقدما هاما ح,ث يعطي قاWدة قانونية تفUح ”ازيغية يعد يف هذا الصدد >ٔن قانون ا[لغة الوطنية و الرمسية لٔ�م

مد!ر املركز البيداغو^ [لسانيات و تعلمي أ+مازيغية  عبد الرزاق دوراريعبد الرزاق دوراريعبد الرزاق دوراريعبد الرزاق دوراريو±شرتك “ .

الرتق,ة القانونية و ا�ستورية [لغة أ+مازيغية ٕاىل مصاف لغة وطنية       ”مع الرٔ>ي السابق ح,ث >ٔوحض ٔ>ن 

 ”.مسية يعد خطوة برية حنو أ+مام

ويعتقد هذان اجلامعيان ٔ>نه رمغ ذp يبقى الكnري يف انتظار حتق,قه لتجسيد هذا القرار اfي يعد

ا~ال القانوين و ل|س يف الواقع طاملا ال �زال هيئة ٔ>اكدميية هامة مل جتسد هذا القرار ا�ستوري يف امليدان  

واعترب ٔ>وسامل ٔ>ن . حسب دوراري“ املطلب ا�ميقراطي [لمواطن

ا[لغتني الوطني�ني العربية و أ+مازيغية مل يتجسد لكيا و ال جيب ٔ>ن يبقى هذا القرار Wىل صعيد إالصالح 

”. 

لغة الوطنية و اليت مت تقر!رها تواز� مع و�متثل وسائل �رق,ة أ+مازيغية يف است´داث هيئات لرتق,ة هذه ا[
قرارا صائبا”قرار �رق,ة أ+مازيغية ٕاىل لغة وطنية و رمسية اfي اعتربه ٔ>وسامل 

Gدود معل إالدارة و ٔ>ن �متكن خمتلف الهيئات من الرشوع يف ٕاجناز حبث Wلمي حق,قي 
كون ركزية يعمتد Wلهيا Wىل املدى البعيد يف احلفاظ Wىل هذه ا[لغة كام >ٔضافمن ش¶ٔنه ٔ>ن !

ٕا�شاء ٔ>اكدميية Wلمية مع أ+�ذ بعني ”ؤ>شار مد!ر املركز البيداغو^ [لسانيات و تعلمي أ+مازيغية ٕاىل ٔ>مهية 
 عتبار إالطار الفلسفي السيايس [¥و¤ اجلزا£رية املتاكم¡ و املطلب  ج�عي 

تعد �رق,ة أ+مازيغية ٕاىل لغة رمسية مبوجب دستور فربا!ر الفارط بعد �رسميها

�الل مراجعة ا�ستور يف سنة 

ؤ>وحض حمند وامعر ٔ>وسامل ٔ>ستاذ جبامعة مولود معمري بتزيي وزو ؤ>Gد صناع الربيع أ+مازيغي 

يف هذا الصدد >ٔن قانون ا[لغة الوطنية و الرمسية لٔ�م

.ا~ال ٕالماكنية تطو!رها

مع الرٔ>ي السابق ح,ث >ٔوحض ٔ>ن 

مسية يعد خطوة برية حنو أ+مامو ر 

ويعتقد هذان اجلامعيان ٔ>نه رمغ ذp يبقى الكnري يف انتظار حتق,قه لتجسيد هذا القرار اfي يعد

ا~ال القانوين و ل|س يف الواقع طاملا ال �زال هيئة ٔ>اكدميية هامة مل جتسد هذا القرار ا�ستوري يف امليدان  

املطلب ا�ميقراطي [لمواطن و مل يمت بعد تنف,ذ

ا[لغتني الوطني�ني العربية و أ+مازيغية مل يتجسد لكيا و ال جيب ٔ>ن يبقى هذا القرار Wىل صعيد إالصالح 

.”الرمزي ملطلب الهوية

و�متثل وسائل �رق,ة أ+مازيغية يف است´داث هيئات لرتق,ة هذه ا[
قرار �رق,ة أ+مازيغية ٕاىل لغة وطنية و رمسية اfي اعتربه ٔ>وسامل 

Gدود معل إالدارة و ٔ>ن �متكن خمتلف الهيئات من الرشوع يف ٕاجناز حبث Wلمي حق,قي 
من ش¶ٔنه ٔ>ن !) …و تفصيل

ؤ>شار مد!ر املركز البيداغو^ [لسانيات و تعلمي أ+مازيغية ٕاىل ٔ>مهية 
 عتبار إالطار الفلسفي السيايس [¥و¤ اجلزا£رية املتاكم¡ و املطلب  ج�عي 


