
 :"املساء‘‘ا�كتور عبد الرزاق دوراري مد�ر مركز تعلمي مثازيغث لـ 

    4رس2مي ا1ٔمازيغية يضفي الهدوء (ىل ا'متع4رس2مي ا1ٔمازيغية يضفي الهدوء (ىل ا'متع4رس2مي ا1ٔمازيغية يضفي الهدوء (ىل ا'متع4رس2مي ا1ٔمازيغية يضفي الهدوء (ىل ا'متع
، ٔ=ّن "تعلمي مثازيغث"ٔ=كّد ا1ٔس2تاذ عبد الرزاق دوراري، مد�ر املركز الوطين البيداغو6 وا5لغوي لـ

املقرتLة يف املرشوع اHمتهيدي ملراجعة ا�س2تور اجلديد، تعّد " متازيغت"النقطة املتعلقة برتس2مي 
خطوة ٔ=ساس2ية اكن ي]Zغي ٔ=ن تمت مXذ زمن طويل، ممثنا هذا املسعى اRي من شOٔنه ٔ=ن يضفي (ىل 
ا'متع و(ىل حرfيته نو(ا من الهدوء، ذe ٔ=ّن مطالب c(رتاف aلهوية اكن هوسا ٔ=كرب من هوس 

قال عبد الرزاق دوراري . لتقّدم cقoصادي وcجnعي وmريهامالتحصيل العلمي ٔ=و هوس ا
ميكن " متازيغت"، ٔ=ّن 4رس2مي "املساء"، يف Lديث لـ"2"ٔ=س2تاذ يف (مل ا5لسانيات جبامعة اجلزاtر 

�ميقراطية ا5لغوية هو يشء ٕاجيايب }دا، ما a اعتبارها من ح�ث ما �سمى يف ا'متعات املتقدمة
غرب الكZري تطالب aال(رتاف بذواهتا، يعين ٔ=ّن اجلزاtر م�ل املغرب وتو�س فoئت ا'متعات يف امل

ولي��ا، دول مoكّونة ٔ=صال من شعوب ٔ=مازيغية، (ىل الرمغ من ّلك الروافد إال�سانية وا5لغوية 
 .والثقاف�ة اليت }اءت (رب القرون

ٔ=ن تضيع وتضم�ل وهذا ما ؤ=ضاف املت�ّدث ٔ=ّن الهوية ٕان مل 4ربط 5aلغة والتقّدم ا5لغوي، ميكن 
وٕاىل يومXا هذا، ويف �سعي]�ات القرن  L1962دث aل]س2بة 5لمجمتع اجلزاtري، حنن م�ال مXذ (ام 

املايض بصورة  اصة، اكن ا'متع اجلزاtري mري حمصن من ح�ث هويته، من �ح�ة 4رس2ميها ومن 
mل وتغول يف =ٓن واLد لفكر بتو "ح�ث املؤسسات اليت تتكفل حبام�هتا وتطو�رها، ا1ٔمر اRي مسح 

، واس2تطرد؛ "هو»يت غريب }دا عن طريق ما �سمى aلفكر السلفي اRي نعرف نتاجئه
واليوم وصلنا ٕاىل c(رتاف .. فا1ٔمازيغية يه الركزية ا1ٔساس2ية اليت تقوم (لهيا ا�و اجلزاtرية"

ل رمزي س2يايس ³ (القة بقضا» الرمسي هبذه ا5لغة، يبقى ٔ=ن هذا c(رتاف ³ }انبني خمتلفني، ا1ٔوّ 
الهوية وإال اء ومحلة الوطن وا'متع، واجلانب الثاين هو اجلانب التطبيقي اRي حيتاج ٕاىل الوقت 
طويل �س��ا من ٔ=}ل اHمتكّن من cس2ت¼ابة ³ (ىل مس2توى ا�و و(ىل مس2توى ٔ=ية مؤسسة من 

 ."مؤسسات الوطن



 من مؤّسسة ويه ا1ٔاكدميية 4كون ذات مس2توى (ال }دا ؤ=وحض دوراري ٔ=ّن هذا اجلانب ال بّد ³
من الناح�ة العلمية، وكذا من �ح�ة تصنيفها املؤسسايت يف ا�و اجلزاtرية، ويغلب فهيا الطابع 
العلمي (ىل ا1ٔمور الس2ياس2ية ٔ=و الثقاف�ة، 1ٔنّه Lان الوقت 5لمؤّسسات اليت ت]شOٔ يف ا'متع 

صصة، ٔ=ما القضا» الس2ياس2ية فهناك ٔ=حزاب معرتف هبا تقوم اجلزاtري حىت 4كون مؤسسات مoخ
ٕاذا (د� ٕاىل قضية ا5لغة العربية ٔ=و "وقال؛ . Ãشؤوهنا، ويه تعرف هذه ا1ٔمور ٔ=حسن من mريها

ا5لغة ا1ٔمازيغية، فاملهم ٔ=ن 4كون هناك مؤّسسات (لمية ذات طابع ٔ=اكدميي حمض، وٕان اكن لها دور 
ا1ٔساس، واملهم ٔ=ن نعطي ا(رتافا رمز» لهذه ا5لغات اليت يه س2يايس فليكن ش2به Çنوي ولÆس 

لغات وطنية ونقّمي هذه ا5لغات يف ا'متع اجلزاtري وحنصل الهوية اجلزاtرية ٔ=و الشخصية اجلزاtرية، 
ٕاذا كنا ننوي بناء جممتع "، وÈبع "اليت ال ميكن ٔ=ن نتصّورها  ارج الركزية ا1ٔساس2ية، ويه ا1ٔمازيغية

 دميقراطي مZين (ىل ٔ=ساس املواطنة فعلينا c(رتاف Îّلك هذه ا1ٔمور، وخنّصص لها مدين مoحّرض 
 ."ما ي]Zغي من مؤّسسات (لمية حىت تعطهيا القمية اليت �س2تحقها

و�رى املت�ّدث ٔ=نّه من احلمكة ٔ=ن �كون 4اكمل بني احملافظة السام�ة لÏٔمازيغية وا'لس ا1ٔ(ىل 5لغة 
اس2ية، 1ّٔن �شاطها ٔ=صال س2يايس، لكن ا1ٔاكدمييتني ا1ٔخريني ا1ٔمازيغية العربية مع ا1ٔحزاب الس2ي

وخبصوص . والعربية ي]Zغي حn ٔ=ن تعمال بنوع من الت]س2يق، 1ّٔن ا5لغتني موجودتني يف ا'متع نفسه
احلا}ة الوظيف�ة ٕاىل الغة ا1ٔمازيغية، رّد دوراري بOّٔن القضية مطروLة لÆس فقط (ىل ا'متع 

فالوظيف�ة والسوق ا5لغوية لها مقoضيات mري مقoضيات املطالبة aلهوية واملطالبة اجلزاtري، 
يف احلق�قة قضا» الهوية مرتبطة فقط aلشعوب املتØلّفة وي]Zغي "aال(رتاف، واسرتسل يف Lديثه 

ٔ=ن نقول ذe برصاLة ولÆس Ãشلك =ٓخر، ي]Zغي ٔ=ن نعرتف هبذا لكن املشلك }اء aل]س2بة 5لجزاtر 
ء الس2ياسات اليت اÚهتجهتا ا�و مXذ cس2تقالل والس2ياسات اليت اكنت عند ا1ٔحزاب من جرا

الوطنية قZل cس2تقالل، م�ال حزب الشعب اجلزاtري، هذا اRي جعل الناس �شعرون بنوع من 
الطلب يف جمال الهوية Ãشلك fبري }دا، فصحيح ٔ=ّن c(رتاف 5aلغة ا1ٔمازيغية لكغة رمسية 

ا}ة وهتدٔ= ا1ٔمور وتصبح الناس تبحث عن جناLات اقoصادية، وٕاىل mري ذe، س2يقلص هذه احل
 ."aلتايل سoÆعمل إالجنلزيية والفر�س2ية وإالس2بانية ٔ=كرث من ا1ٔمازيغية ٔ=و العربية
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