
  يف حواره  :مد ر املركز الوطين البيداغو� لتعلمي �مزيغت عبد الرزاق دوراري

 8ىل ا6ٔاكدميية املنتظر 1ٔن خترج من الفكري التوح*دي لٔ(مازيغية8ىل ا6ٔاكدميية املنتظر 1ٔن خترج من الفكري التوح*دي لٔ(مازيغية8ىل ا6ٔاكدميية املنتظر 1ٔن خترج من الفكري التوح*دي لٔ(مازيغية8ىل ا6ٔاكدميية املنتظر 1ٔن خترج من الفكري التوح*دي لٔ(مازيغية----

        يلىب بتعدديتهيلىب بتعدديتهيلىب بتعدديتهيلىب بتعدديته    1ٔن1ٔن1ٔن1ٔنا?لغة مطلب اج>عي جيب ا?لغة مطلب اج>عي جيب ا?لغة مطلب اج>عي جيب ا?لغة مطلب اج>عي جيب ----

 مولود معمري مل  كون لسانيا و 1ٔجروم*ته اكنت Eقصةمولود معمري مل  كون لسانيا و 1ٔجروم*ته اكنت Eقصةمولود معمري مل  كون لسانيا و 1ٔجروم*ته اكنت Eقصةمولود معمري مل  كون لسانيا و 1ٔجروم*ته اكنت Eقصة----

Eشد 1ٔسTتاذ التعلمي العايل يف 8لوم ا?لغة و الرتمجيات عبد الرزاق دوراري، مد ر مركز متازيغت 1ٔعضاء 

ا6ٔاكدميية املنتظرة، برضورة الرتكزي 8ىل م^د1ٔ التعددية ا?لغوية و الثقاف*ة يف اجلزاYر، مع Wبتعاد عن الفكر 

ة، جيب 1ٔن kراعى 8لميا 8ىل مسTتوى اhاgر التوح*دي لٔ(مازيغية اليت ختضع حسTبه لثالثة 1ٔمناط اج>عي

و اج>عيا 6ٔننا 1ٔمام 8مل ا?لسانيات Wج>عية 8ىل اعتبار 1ّٔن ا?لغة ق^ل لك يشء مطلب اج>عي جيب 

 .1ٔن يلىب كام طلب

يطرح موضوع kرسTمي ا?لغة Wمازيغية 8ديد القضاy الهامة املرتبطة مبسTتق^ل هذه ا?لغة ا?لصيقة tلهوية 

 ة، 1ٔمهها موضوع اخ�يار احلرف �Wسب لك�ابة Wمازيغية، ما ر1ٔيك يف املوضوع؟الوطني

جتدر إالشارة انه بعد kرسTمي ا?لغة Wمازيغية 1ٔشار املرشوع انه البد من 1ٔن تقوم ا6ٔاكدميية بعمل ا�هتيئة 

إالداري و ا?لغوية ?لغة ا6ٔمازيغية املوجودة م�ذ قرون �ارج ا�ال الصوري، 1ٔي ا�ال العلمي و 

اذا نظرE اىل التارخي النه وا�د من العوامل اليت . السTياسTية و لك ما � 8القة tلك�ابة بصورة �اصة

تد�ل يف هذا املوضوع، فٕان ا?لغة Wمازيغية 1ٔول ما كت�ت tلتيف*ناغ و يه الك�ابة اليت تعود اىل اكرث 

 املغرب تعود اىل مخسة قرون ق^ل من مخسة قرون ق^ل امليالد، و هناك 1ٔلواح مك�وبة موجودة يف

يف تو�س، و هذا احلجز يتضمن معود ن وا�د مك�وب “ ثو�ا”امليالد، و هناك كتابة موجودة يف جحر 

tحلرف التف*ناغ و العمود املقابل � مك�وب tحلرف الالت¥ين و وفق هذه الطريقة توّصل الباح£ون ٕاىل 

رف التيف*ناغ هو لصيق 6ٔtمازيغية من ح*ث الهوية و من و 8ليه حف.ٕاعطاء القمية الصوتية لت¦ الرموز

 .ح*ث ا6ٔصول

1ٔما احلرف الثاين ا»ي كت�ت به �مازيغت فهو احلرف العرباين املربّع، ا»ي اسTتعمل يف م�طقة الشلوح 

يف املغرب و كت�ت به كتاtت كثرية ٕاذا ما ق¥س مبا كتب حبرف تيف*ناغ، ح*ث كت�ت مجمو8ة ¯برية من 

 . ئد و اhطوطات tلعربيةالقصا



1ٔما اخلط الثالث ا»ي كت�ت به ا6ٔمازيغية فهو اخلط العريب ا»ي كت�ت به خمطوطات كثرية ³دا و هذه 

، 1ٔي 1ٔن احلرف ..الك�اtت م�علقة معوما tلفقه و يف الفرتات كت�ت به املادة ا6ٔدبية اكلقصائد و احلاكyت 

و يف “ تلمسان”^ائل و الشاوية و يف م�طقة الغرب عند الزEتة العريب اسTتعمل ºشلك ¯بري يف مطنقة الق 

مك�وبة “ امطاون اينقاغن“يف م�طقة بين مزاب م£ال جند 8ىل س�*ل املثال ا�مو8ة الشعرية. املغرب 

 .tلعربية

1ٔما احلرف الالت¥ين 1ٔول ما اسTتعمل من ق^ل املسTتعمر ن لك�ابة بعض القصص و القوانني العرف*ة اليت 

موجودة يف م�طقة الق^ائل، و بعض اجلزاYريني املعربني 1ٔيضا كتبوا Wمازيغية tحلرف الالت¥ين 8ىل  اكنت

من ºسكرة و اكن م�لكام tلعربية اجلزاYرية و ل¥س tالمازيغية وهو ا»ي كتب “ بلقامس gن سد رة”غرار 

من ا6ٔوروبيني و اجلزاYريني ، و �ريه “سعيد بوليفة”1ٔول درس يف Wمازيغية tحلرف الالت¥ين و بعده 

ا» ن كتبوا حبوث يف املعامج و يف القصص الشعبية tالتيÂ*ة 1ٔي ان احلرف الالت¥ين اكن � اسTتعامل شTبه 

 .�رخيي لك�ه يÆٔيت بعد العربية و العربية و التف*ناغ

د 8لهيا اليوم لكن ملود معمري kرك مؤلفات تضمنت قوا8د ا6ٔمازيغية tحلرف الالت¥ين 1ٔال ميكن Wع>

 لك�ابة ا6ٔمازيغية؟

حصيح 1ّٔن مولود معمري و هو �1ٔد 1ٔمعدة الثقافة ا6ٔمازيغية يف بالدE و هو 1ٔديب و tحث يف 

1ٔي ا6ٔجروم*ة “ اجرومث ن>زيغت”ا6ٔونرتوبوج*ا و ل¥س لساين 8ىل إالطالق، قام بوضع ما سامه 

كتب قوا8د النحو العريب قدميا، و معمري �ذا �ذوه و مسى ٕانتاج  ا6ٔمازيغية، الن اgن ٕاجروم ا6ٔمازيغي

، و هو مؤلف اسايس ينظر اليه �tرتام ¯بري يف ا�ال Wمازيغي رمغ انه و³ه “1ٔجروم*ة �مازيغت”حبثه 

gك£ري من النقد من ق^ل اhتصني يف 8مل ا?لسانيات النه ³اء بنقائص ¯برية، ومع ذÒ بقي ÑسTتعمل يف 

 .تعلمي و الرتبية ٕاىل �ري ذÒجمال ال 

 

 هذا من Eح*ة التارخي، لكن ¯يف ميكن ان نÂشئ الرتات�*ة لهذه احلروف؟

يÂ^غي ان نعرف اننا �ني Öربط ا?لغة �tمتع يعطينا مقاÑس و اخ�يارات معينة، و عندما �Eذ ا?لغة يف �د 

 .ذاهتا مكياكÖزمات و بناء لساين فقط ف�حن Öكون يف موقف 1ٓخر



�Eذ املوقف Wول هنا لك م�طقة ختتار حرف من احلروف ففي م�طقة الق^ائل املنÚرش و املق^ول �ني 

�اليا و املعمول به يف جمال تعلمي Wمازيغية هو احلرف الالت¥ين، و يف م�طقة الشاوية هناك م*ل اىل 

تقدÑسTية ?لعربية و  احلرف العريب و ايضا عند املزابيني ا» ن يقدسون احلرف العريب ح*ث هناك 8القة

 .هنا 8لينا ان نعرف ان احلرف ال  رتبط t?لغة و امنا هو رمز و ا?لغة ميكن ان kك�ب tي حرف اكن

 .و يف م�طقة الزيي يعتربون حرف التف*ناغ رمز هوية Ûى الطوارق

 اذا ف�حن امام ثالثة جممتعات و tلتايل ثالثة 1ٔمناط لغوية ؟

�منوذج الصهنا� مييلون اىل احلرف االت¥ين ب¥Ü الشاوية و الزEتية و املزابية فعال فا?لغة الق^ائلية تÚ^ع ا

و 8ليه مفن الناح*ة Wج>عية ا?لغوية جيب ان  كون .ف�تبع ا�منوذج الزEيت، و مييلون ?لحرف العريب

 .Wمر تعددي

 ماذا عن الناح*ة ا?لسانية ؟

منوذج ا?لغوي Wمازيغي فهو ش�*ه اىل در³ة ¯برية ³دا t?لغة من الناح*ة ا?لسانية احملضة فاذا نظرE اىل ا� 

 .العربية و ا?لغة الق^طية و ا?لغة العربانية وهده الÜذج ا?لغوية مل توضع هكذا اعتباطيا

و هو الÚشابه .. بل انطالقا من الÚشابه يف Wصوات، بني العربية و العربية و الق^طية و Wمازيغية 

و 8ليه وضعت هذه ا?لغات يف نفس ا�منوذج، و هذا معناه ان التقارب .. و رصيف الصويت و kرا¯ييب 

و لكن هذا من الناح*ة .البÂ*اوي يؤدي هبا اىل Wقرتاب من احلرف العريب و ل¥س من احلرف الالت¥ين

  .البنوية

 

 هذا من الناح*ة البÂ*وية اhربية لكن ا?لغة مطلب اج>عي؟

فعال �ني خنرج من اhرب و نوا³ه ا�متع فهناك قضية اخرى، Öكون امام ا?لسانيات Wج>عية الن ا?لغة 

 .يطا�هبا هبا ا�متع و ينطق هبا ا�متع و 8ليه فكام طلب جيب ان يلىب طلبه

t تغلTشæ اكدميية املنظرة انW لعقل و و 8ليه ف*جب ان خنرج هنائيا من الفكر التوح*دي 1ٔي انه 8ىل

ل¥س بعاطفة الن اجلزاYريني Ûهمي مواقف م�عدد خبصوص ا?لغة Wمازيغية و 8ىل املشTتغلني 8ىل 



مسTتوى Wاكدميية �Wذ بعني Wعتبار هذا التعدد ا?لغوي و الثقايف اجلزاYري و 8ىل ا�مع ان يعمل 

ق^ل الن يفصل العمل بني 8ىل kمنيق هذه ا?لغة انطالق من م^دا التعدد 8ىل ان يرتك ا�ال ?لمسTت 

Wجتاهات الثالثة مبا سTيë�Âه لك اجتاه من انتاج فكري ثقايف حضاري و هو ما سTيفرض مسTتق^ال حرفا 

 .من احلروف الك�ابية

 لكن هناك من  رحج كفة احلرف العريب ا»ي ال ميكن ان ننكر انه مل يطور نفسه ؟

�د ذاهتا الن احلروف تعطي صورة عن ا?لغة و  هناك فرق ¯بري بني حرف كتابة لغة معينة و ا?لغة يف

“ 0و 1”ا?لغة ميكن ان kك�ب tي حرف اكن، احلواس¥ب ال kك�ب g Wرمز ن . لكهنا ل¥ست يه ا?لغة 

و 8ليه فال يÂ^غي 1ٔن نعطي ?لحرف  0و  1و لك لغة من لغات ال�رش  ك�هبا احلاسوب ºسلسالت من 

بط tالفاكر فان طورW Eفاكر تتطور ا?لغة ðام اكنت احلروف اكرث مما Ûيه من قمية ا?لغة يه اليت kرت 

اليت æسTتعمل و ان بق*ت ا?لغة م�اخرة و هو �ال العربية و العيب ل¥س يف حروفها وامنا يف Wنتاج 

الفكري الن ا�متعات العربية ال ت�Âج ال فكرا و ال �زبا و ح*ث kكون ا?لغة �ري م�تëة فهñي تÚس�ب يف 

  . عات اليت æسTتعمل ت¦ ا?لغة�خر ا�مت
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