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لرزاق اعترب مد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي أ�مازیغیة دوراري عبد ا

�ٔمرا   اس�ت�ابة ا�و� ملطالب ��رتاف �ٔ�مازیغیة و�ح�فال ب�ٔعیادها ورموزها 
 .ج�دا، و�كشف بدایة طریق العقالنیة

�لق�اة إالذاعیة أ�وىل ٔ�ن ��رتاف " ضیف الصباح"ؤ�وحض دوراري، يف �ر�مج 
هبذه الرموز �ینا�ر عید وطين �لجزا�ریني ا�ي حيتفل به يف تو�س ولی��ا واملغرب 

  .وبعض املرصیني ٔ�مر ج�د ٔ�نه ميثل رمز �لو�دة الوطنیة
�لهيا ا�ٓن ٔ�ن �س�تعید ) اح�فاالت و�ريها(الوطنیة ٕاذا اكنت ا�و� اجلزا�ریة اسرتجعت رموز الو�دة : " ؤ�ضاف 

يه جمرد فكرة ومل �كن موجودة يف املايض . �ري موجودة �الیا لكغة مو�دة) أ�مازیغیة(أ�مازیغیة يف تنو�اهتا ٔ�هنا 
س�نة وو�دت اجلزا�ر وبعض م�اطق تو�س  55مملكة ماس���سا اليت دامت (ٔ�ن املاملیك أ�مازیغ ق�ل املیالد 

ومملكة س�یفاقس ویوغرطة و�ريها مل �س�تعمل ا�لغة أ�مازیغیة يف �س�یري شؤون ا�و� بل اكنت �س�تعمل ) غربوامل
  ".ا�لغة البونیف�ة �ٓنذاك اليت تعد فر�ا من ا�لغة الف�نیق�ة، ؤ�ح�ا� �س�تعمل ا�لغة الالتی��ة حسب أ�وقات

ؤ�عتقد �ٔن . نواع ا�لغویة كام يه موجودة يف الواقعتصوري �باحث يف ا�لغة �ٔن هن� لغو� ا�ٔ : "و�بعاملت�دث ذاته
وهذا أ�مر مرتبط ��و� وقد ا�هتت م�ه تقریبا خصوصا (املس�توى أ�ول قانوين . هناك مس�تو�ن �لتمنیط ٔ�و ا�هتیئة

ٕالخراج ) يدراسة ومجع الرثاء ا�لغوي أ�مازیغ(  وهذه ا�ٔاكدميیة س�تكون جرسا �هتیئة املدونة). بعد ٕا�شاء ا�ٔاكدميیة
  ".القوا�د والقوام�س والرصف والنحو و�ريها واملس�تو�ت ا�اللیة والرت�ی��ة

مد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي أ�مازیغیة دوراري عبد الرزاق ٕاىل ٔ�ن اجلزا�ر توا�ه حتد�   ؤ�شار 
م�ا� احلیاة إالج�عیة خصوصا بعد إال�رتاف �بريا يف �كو�ن وخترحي الباح�ني لتدر�س هذه ا�لغة وتعمميها �ىل اكفة 

هبا لغة وطنیة ورمسیة، مشريا يف الس�یاق ٕاىل �ٔن ما یمت �كوینه �ملعاهد اجلامعیة أ�ربعة من ٔ�ساتذة و�س�تعني هبم 
" ��والوزارة مضطرة " وزارة الرتبیة لتدر�س هذه ا�لغة ل�سوا �طقني ��لغة أ�مازیغیة ٕامنا �طقون �لق�ائلیة فقط 

  .حسب تعبريه
�حث م�خصص يف ا�لسانیات، ولو  150حبا�ة ٕاىل ) 2003ٔ��يشء يف (ؤ�ضاف املت�دث ٔ�ن املعهد ا�ي �رٔ�سه 

من اخلارج �راسة هذه التنو�ات املوجودة يف ا�لغة أ�مازیغیة �ىل �دى ٔ�نه نتاج �رخيي، وميكن ل�ٔاكدميیة ٔ�ن 
ميیة حتتاج �ٔكرث من دكتور ٔ�ي �روف�سور ٔ�ن هناك تنوع واخ�الفات فا�ٔاكد. ختطو خطوات �برية يف هذا ا�ال

�ل�س�بة �لغة أ�مازیعیة وا�لغات أ�خرى، وجيب ٔ�ن ننطلق من هذا املنطلق، لكن ا�متع اجلزا�ري   ثقاف�ة ولغویة 
  .م�لام ٔ�نتج هذا التنوع ٔ�نتج لغات �لو�دة، فا�لغة العربیة اجلزا�ریة يه اليت تو�د� 
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