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هالل ل9ست لغة القر6ٓن الكرميهالل ل9ست لغة القر6ٓن الكرميهالل ل9ست لغة القر6ٓن الكرميهالل ل9ست لغة القر6ٓن الكرمي    لغة بينلغة بينلغة بينلغة بين  
دPا عبد الرزاق دوراري ٕاىل وجوب تغيري السKياسات اIلغوية يف اجلزاEر وٕاCDة الفرصة ٕالجياد ما سامه مد�ر 

، و6ٔضاف عبد الرزاق "اSٔسطورة الوطنية اجلزاEرية"املركز الوطين البيداغوV واIلغوي لتدرUس اSٔمازيغية بـ
rالل حمارضة 6ٔلقاها مبكnبة شايب اkزا�ر jلعامصة 6ٔن التخبط اfي يع9شه اcمتع اجلزاEري اليوم هو  دوراري

نتاج اCSٔادية اليت رضهتا اkوv الوطنية uداة tسKتقالل، مؤكدا يف سKياق Cديثه 6ٔن اجلزاEر بs مnعدد 
 .تد ٕاىل 6ٓالف السKننيلغو� وثقاف ا وعقائد� jلنظر Iلحضارة العريقة لهذا البs اليت مت 

" اkار�ة"قال ٕان التعبري اfي مت ٕاضفائه Pىل " اIلغة اجلزاEرية"عبد الرزاق دوراي و kى Cديثه عن 
القصد م�ه هو احلط من قمية هذه اIلغة لصاحل لغة موCدة 6ٔرادت من rاللها اSٔنظمة السKياسKية املتعاق�ة 6ٔن 

مؤكدا 6ٔن هذا الفرض القرصي Sٔمناط التفكري 6ٔنتج لنا 6ٔزمات تفرض منطا موCدا من التفكري kى اجلزاEريني، 
للك مكو�ت الثقاف ة   هوية داعيا ٕاىل ٕاجياد دوv املواطنة عن طريق الرتوجي وٕاCDة الفرص امل�ساوية 

 .الوطنية Iلربوز والرتوجي لها لرتسKيخ اPزتاز اجلزاEريني هبو�هتم ومكو�هتم احلضارية

رضته قسم الفضاء اIلغوي يف اجلزاEر ٕاىل فضاء مفر£س وفضاء معرب مبسKتو�ت عبد الرزاق دوراري يف حما
من لغة املدرسة وما 6ٔسامه Ijلغة اجلزاEرية ويه اIلغة الوظيف ة ٕاضافة ٕاىل اIلغة tمازيغية اليت قال دوراري 

ط مشرتكة ب9هنا 6ٔنه مل يث©ت Pلميا حىت اSٓن وجود لغة واCدة لها لكن تتوفر Pىل مnغريات ميكن ٕاجياد رواب
يه الطريقة الوح دة Iلحفاظ Pىل اIلحمة الوطنية " اSٔسطورة الوطنية"rلق ما اسامه بـ  واعترب دوراري 6ٔن 

 .املرونة اليت متنح للك اجلزاEريني فرصة حتق ق مواطنهتم يف دوv القانون  لك  

اEري حضية ثقافة احnقار و6ٔضاف دوراري قائال ٕان لغة بين هالل ل9ست يه لغة القران، مؤكدا 6ٔن اجلز 
  ..تف�نت اSٔنظمة السKياسKية يف زرعها  اfات اليت 


