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اعترب مد7ر املركز الوطين البيداغو1 وا0لغوي لتعلمي أ�مازيغية دوراري عبد 
الرزاق اسDتCابة ا�و� ملطالب @!رتاف �ٔ�مازيغية و@ح<فال ب:ٔعيادها 

 .Pٔمرا جOدا، و7كشف بداية طريق العقالنية ورموزها 

 0لقaاة إالذاعية أ�وىل Pٔمس Pٔن“ ضيف الصباح”وPٔوحض دوراري، يف TرSمج 
@!رتاف هبذه الرموز jينا7ر عيد وطين 0لجزاhريني اfي حيتفل به يف توbس 

  .وليOqا واملغرب وبعض املرصيني Pٔمر جOد ٔ�نه ميثل رمز 0لو�دة الوطنية

!لهيا ا�ٓن Pٔن }سDتعيد ) اح<فاالت وwريها(ٕاذا اكنت ا�و� اجلزاhرية اسرتجعت رموز الو�دة الوطنية “ : وPٔضاف 
يه جمرد فكرة ومل �كن موجودة يف املايض . wري موجودة �اليا لكغة مو�دة) أ�مازيغية(نو!اهتا ٔ�هنا أ�مازيغية يف ت 

سDنة وو�دت اجلزاhر وبعض مaاطق توbس  55مملكة ماس��aسا اليت دامت (ٔ�ن املامليك أ�مازيغ ق�ل امليالد 
يف }سDيري شؤون ا�و� بل اكنت }سDتعمل ومملكة سDيفاقس ويوغرطة وwريها مل }سDتعمل ا0لغة أ�مازيغية ) واملغرب

  .“ا0لغة البونيفOة Pٓنذاك اليت تعد فر!ا من ا0لغة الفOنيقOة، وPٔحOاS }سDتعمل ا0لغة الالتي�Oة حسب أ�وقات

وPٔعتقد Pٔن . تصوري jباحث يف ا0لغة Pٔن هن� لغو� أ�نواع ا0لغوية كام يه موجودة يف الواقع”: و�بعاملت�دث ذاته
�و� وقد ا§هتت مaه تقريبا خصوصا (املسDتوى أ�ول قانوين . 0لتمنيط Pٔو ا هتيئةهناك مسDتو�ن �وهذا أ�مر مرتبط 

ٕالخراج ) دراسة ومجع الرثاء ا0لغوي أ�مازيغي(  وهذه ا�ٔاكدميية سDتكون جرسا  هتيئة املدونة). بعد ٕاbشاء ا�ٔاكدميية
�  .“اللية والرتjيOqةالقوا!د والقوام�س والرصف والنحو وwريها واملسDتو�ت ا

مد7ر املركز الوطين البيداغو1 وا0لغوي لتعلمي أ�مازيغية دوراري عبد الرزاق ٕاىل Pٔن اجلزاhر توا°ه حتد�   وPٔشار 
jبريا يف �كو7ن وخترحي الباح·ني لتدر¶س هذه ا0لغة وتعمميها !ىل اكفة مaا² احلياة إالج±عية خصوصا بعد إال!رتاف 

ة، مشريا يف السDياق ٕاىل Pٔن ما يمت �كوينه �ملعاهد اجلامعية أ�ربعة من Pٔساتذة و}سDتعني هبم هبا لغة وطنية ورمسي
“ والوزارة مضطرة f¿“ وزارة الرتبية لتدر¶س هذه ا0لغة ل�سوا Sطقني �0لغة أ�مازيغية ٕامنا Sطقون �لق�ائلية فقط 

  .حسب تعبريه

�حث م<خصص يف ا0لسانيات، ولو  150حبا°ة ٕاىل ) bPٔ 2003يشء يف(وPٔضاف املت�دث Pٔن املعهد اfي 7رPٔسه 
من اخلارج �راسة هذه التنو!ات املوجودة يف ا0لغة أ�مازيغية !ىل �دى ٔ�نه نتاج �رخيي، وميكن لÆٔاكدميية Pٔن 

فا�ٔاكدميية حتتاج �ٔكرث من دكتور Pٔي Tروف�سور ٔ�ن هناك تنوع واخ<الفات . ختطو خطوات jبرية يف هذا اÉال
�ل�سDبة 0لغة أ�مازيعية وا0لغات أ�خرى، وجيب Pٔن ننطلق من هذا املنطلق، لكن اÉمتع اجلزاhري   ثقافOة ولغوية 

 Sرية يه اليت تو�دhنتج لغات 0لو�دة، فا0لغة العربية اجلزاPٔ ٔنتج هذا التنوعP م·لام. 


