
 

" تف"ح النقاش حول مسائل كتابة ٔ�قدم لغة يف اجلزا�ر"خلربا  

    احلرف العريب هو أ)+سب لك"ابة أ)مازيغيةاحلرف العريب هو أ)+سب لك"ابة أ)مازيغيةاحلرف العريب هو أ)+سب لك"ابة أ)مازيغيةاحلرف العريب هو أ)+سب لك"ابة أ)مازيغية
 

 

، وبعض املؤرAني ا@لسانيات>رى :دد من اخلرباء و5خ"صاصيني يف 
RشPٔن احلروف أ)فضل لك"ابة ا@لغة أ)مازيغية بعد “ اخلرب”اJ>ن Iاورهتم 

يه أ)+سب لك"ا[هتا، لكهنم اقرتحوا ٕارXاء  WرسUميها، ٔ�ن احلروف العربية
مسgٔP الفصل هنائيا يف هذه القضية، وWرdها @لمسUتقbل وهذا الطرح قد 

  .>كون َمخرXًا من احلروب ا@لّغوية، ولكن >كون لفرتة زمiية معّينة
 
         ””””:لينا ٔ�ن نبقي :ىل التعدد يف حروف كتابة أ)مازيغية:لينا ٔ�ن نبقي :ىل التعدد يف حروف كتابة أ)مازيغية:لينا ٔ�ن نبقي :ىل التعدد يف حروف كتابة أ)مازيغية:لينا ٔ�ن نبقي :ىل التعدد يف حروف كتابة أ)مازيغية““““

، ٔ�نه جيب مرا:اة ثالثة مقايzس عند احلديث عن مسgٔP ٔ�وحض اvكتور عبد الرزاق دوراري
احلروف اليت Wك"ب هبا ا@لغة أ)مازيغية، ويه املق�اس الب��وي املتعلق بب��ة ا@لغة، واملق�اس 

   .5ج�عي ا@لغوي الشامل، ٔ�ما املق�اس الثالث فهو املتعلق �جلانب ا@لغوي احمليل ٔ�و اجلهوي

، مد>ر املركز الوطين البيداغو� وا@لغوي لتدر�س أ)مازيغية، ٔ�ن ب��ة ٔ�وحض اvكتور دوراري
والفصي� ا@لغوية اليت ت�متي ٕا�هيا ا@لغة أ)مازيغية يه احلام�ة . ا@لغة Wرتبط �الن�ء ٕاىل فصي� لغوية

وجند مضن هذه الفصي� ا@لغة العربية الكbرية Xدا، ”السام�ة، ٔ�و أ)فرو ٔ�سUيوية، ؤ�وحض قائال 
¡شرتك يف     لك هذه الفصي�. والك�رية 5ن�شار، وا@لغة الرس�نية وا)ٓرام�ة والقbطية وأ)مازيغية

ٔ�ما حروف الك"ابة vهيا . مجمو:ة من املواصفات الب��وية الصوتية مهنا واملعجمية والصوتية والرت£ي¢�ة
ة الصوتية هو ٔ�ن خمارج مفا جيمع لك هذه الفصي� ا@لغوية من الناح�. فرتتبط بنظام ا@لغة الصويت

من ®ح�ة ٔ�خرى، ا@لغات أ)خرى الهندو ٔ�وروبية جندها . ٔ�صواهتا بPٔلبzهتا من وراء اجلهاز الصويت
 .”اخل...يف مقدمة اجلهاز الصويت :ىل غرار الفر+سUية، 5سUبانية، 5يطالية 

الف�نيق�ة أ)وىل  و>رى اvكتور دوراري، ٔ�ن لك حروف الك"ابة العاملية يه جمرد Wك�يف @لك"ابة 
ٕاذن الك"ابة العربية يه جمرد Wك�يف @لحروف الف�نيق�ة أ)وىل من أ)جبدية مرورا بطريقة الك"ابة، ”



مجيع ا@لغات اليت ت�متي اىل نفس الفصي� ومبا ٔ�هنا ¡شرتك يف املرياث الصويت، جيب ٔ�ن ”: ؤ�ضاف
ىل درXة £برية من الناح�ة ¡سUتعمل نفس حروف الك"ابة، فºiد م�ال احلرف العريب يتطابق إ 

وٕاذا A�ٔذ® املق�اس الب��وي فاكن :لينا ٔ�ن خنتار من مج� . الصوتية مع النظام الصويت أ)مازيغي
الك"ا�ت املوجودة Iاليا ٕاما العربية ٔ�و العربية ٔ�و ريها، لكن الصوت أ)قرب نظرا @لتعا�ش التارخيي 

  .”ف العريب ٔ�قرب لك"ابة ا@لغة أ)مازيغيةالقدمي Xدا بني أ)مازيغية والعربية جيعل احلر 
 

وخبصوص املق�اس 5ج�عي ا@لغوي الشامل، >رى اvكتور دوراري، ٔ�ن اÁمتع اجلزا�ري حتّول :رب 
التارخي من جممتع ®طق يف ٔ�لبz"ه �ٔ)مازيغية اىل جممتع ®طق �لعربية اجلزا�رية أ)قرب ٕاىل اÁال 

القرن الثالث عرش م�الدي حتّول اÁمتع اجلزا�ري وساكن مiطقة  ٕاذ بداية من. الناطق �لعربية
ٔ�ضف اىل ذÇ ٔ�ن . املغرب الكbري من م"لكمني �ٔ)مازيغية ٕاىل م"لكمني �لعربية اجلزا�رية ٔ�و املغاربية

ا@لغة املهمينة ا)ٓن يه ا@لغة العربية، لكهذه املقايzس 5ج�عية ا@لغوية الثقاف�ة تؤدي ٕاىل اخ"يار 
وRشPٔن املق�اس ا@لغوي احمليل ٔ�و اجلهوي، قال اvكتور دوراري، ٕان . رف العريب مرة Éنيةاحل

. التجربة التارخيية يف بالد® جعلت أ)مازيغية يف خمتلف تنو:اهتا ا@لغوية تتËذ ٔ�شاكال خمتلفة @لك"ابة
ف العريب، ففي مiطقة القbائل، احلرف الغالب هو احلرف الالتzين، ويف مiطقة الشاوية احلر ”

ومبا ٔ�ن اvوg اسUتºابت ملطلب شعيب �ل�سUبة ٕال:الء ماكنة ا@لغة والثقافة . وعند التوراڤ التف�ناغ
ففي مر�I ٔ�وىل ي�bغي ٔ�ن نبقي :ىل التعدد يف . أ)مازيغية، فعلينا ٔ�ن +سUتجيب @لمجمتع كام يطلب

�د، و:ىل ا)ٔاكدميية ٔ�ن هتÑ حروف الك"ابة كام نبقي :ىل تعدد التنو:ات ا@لغوية، فال داعي @لتوح 
هو التوصل ٕاىل ”واملقصود حسب اvكتور دوراري . “لك تنوع لغوي يف لك مسUتو�ته :ىل Iدا

 �Iخول ٔ�كرث يف فضاء املواطنة واحلداثة حىت خنرج من مرvنوع من الهدوء يف املطالبة �لهوية، وا
 .”طية واملواطنةال�شUنج ا@لغوي، و¡شUنج الهو�ت وتقوية راك�ز دوg اvميقرا
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