
بجامعة تيزي وزو” من أجل تعليمية اللغات األم

جرد تجربة تعليم األمازيغية في الجزائر

سري� «و ”8” جبامعة �ر�س  ”�راغراف
حنو تعلميیة ا�لغات أ�م، ما يه �نعاكسات 

بة تعلمي ؟ مع اس�ت�الص ا�روس من جتر 

، �لملتق�ات ا�ولیة اليت نّظمت يف �دة مدن جزا�ریة، �ٓخرها ذ� املنعقد يف نومفرب املايض جبامعة جبایة
التدين املضاعف يف تصنیف متازیغت يف �رات��ة ا�لغات يف اجلزا�ر، ٔ�و متازیغت بني رضورة هتی�هتا 

تتلخص ٕاشاكلیة امللتقى يف طرح �ساؤل �اص �لتجربة الطوی� �س��ا لتعلمي متازیغت، وهل قدمت ٔ�فاكرا ٔ�كرث 
  ملسائل املتعلقة �ملناجه ا�ٔكرث مالءمة لتعلميها وهتی�هتا؟

ولتطّور املواقف �ج�عیة من �ة  
الیوم ؤ�كرث من �ٔي وقت مىض حتد�ت ٕاسرتاتیجیة، ٔ�والها حتدي 
تنوّع لغات أ�م حسب املناطق، و�نیا حتدي التطلعات واح�یا�ات أ�ش�اص املتلكمني خبصوص لغهتم أ�وىل، 

ر �رامج لتعلّقهم الشدید خبصوصیهتم اجلهویة والثقاف�ة، وهذا التذكري �لواقع السوس�یو ثقايف یدفع ٕاىل ٕا�ادة اعتبا
   .�كو�ن املكونني احلاصلني �ىل ا�ل�سا�س واملاس�تري واملدرسني وإالطارات إالداریة املق�لني
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من أجل تعليمية اللغات األم”الملتقى الدولي  

 جرد تجربة تعليم األمازيغية في الجزائر

�راغراف” ، �لتعاون مع خمرب”متازیغتاملركز الوطين البیداغو� لتعلمي 
حنو تعلميیة ا�لغات أ�م، ما يه �نعاكسات ”بتزيي وزو، ملتقى دولیا بعنوان ”مولود معمري

؟ مع اس�ت�الص ا�روس من جتر ”�ىل تعلمي أ�مازیغیة و�رق�هتا؟ وما هو دور الرمقنة ل�شجیع ان�شارها
  ”مولود معمري”  نومفرب اجلاري جبامعة

جيمع امللتقى �ح�ني جزا�ریني ؤ��انب 
ٔ�خصائیني، ٕاىل �انب ذوي مسعة �لمیة 
مرموقة يف جمال البحث العلمي يف ش�ىت 
كام یطرح التطور احلايل 
�لمصطل�ات والرتمجة واملعاجلة ا��لیة �لغات 
نت، مع التعّرف �ىل �ٔ�ر أ�نرتنت �ىل 
ان�شار وحامیة ا�لغات، ؤ�س�ئ� تتقاطع فهيا 

  .مقار�ت خمتلفة �كون م�فا�� ٔ�ح�ا�
یعد هذا امللتقى احلادي عرش، �مك� 

�لملتق�ات ا�ولیة اليت نّظمت يف �دة مدن جزا�ریة، �ٓخرها ذ� املنعقد يف نومفرب املايض جبامعة جبایة
التدين املضاعف يف تصنیف متازیغت يف �رات��ة ا�لغات يف اجلزا�ر، ٔ�و متازیغت بني رضورة هتی�هتا 

  .”ومس�تلزمات دميومهتا السوس�یولسانیة
تتلخص ٕاشاكلیة امللتقى يف طرح �ساؤل �اص �لتجربة الطوی� �س��ا لتعلمي متازیغت، وهل قدمت ٔ�فاكرا ٔ�كرث 

ملسائل املتعلقة �ملناجه ا�ٔكرث مالءمة لتعلميها وهتی�هتا؟موضوعیة ؤ�كرث هدوء حول ا
 یمت احلرص �ىل ٔ�ن �كون لٔ�مازیغیة ماك�هتا لكغة وطنیة ورمسیة من �ة،

الیوم ؤ�كرث من �ٔي وقت مىض حتد�ت ٕاسرتاتیجیة، ٔ�والها حتدي  ٔ�خرى ت�ٔثري �ىل تعلميها، �لتايل تع�ش أ�مازیغیة
تنوّع لغات أ�م حسب املناطق، و�نیا حتدي التطلعات واح�یا�ات أ�ش�اص املتلكمني خبصوص لغهتم أ�وىل، 

لتعلّقهم الشدید خبصوصیهتم اجلهویة والثقاف�ة، وهذا التذكري �لواقع السوس�یو ثقايف یدفع ٕاىل ٕا�ادة اعتبا
�كو�ن املكونني احلاصلني �ىل ا�ل�سا�س واملاس�تري واملدرسني وإالطارات إالداریة املق�لني

 

 الملتقى الدولي  

املركز الوطين البیداغو� لتعلمي ” ینظم
مولود معمري”  و�امعة  ”بونطواز

�ىل تعلمي أ�مازیغیة و�رق�هتا؟ وما هو دور الرمقنة ل�شجیع ان�شارها
نومفرب اجلاري جبامعة  29و 28أ�مازیغیة، یويم

جيمع امللتقى �ح�ني جزا�ریني ؤ��انب 
ٔ�خصائیني، ٕاىل �انب ذوي مسعة �لمیة 
مرموقة يف جمال البحث العلمي يف ش�ىت 

كام یطرح التطور احلايل . ا�االت
�لمصطل�ات والرتمجة واملعاجلة ا��لیة �لغات 

نت، مع التعّرف �ىل �ٔ�ر أ�نرتنت �ىل وأ�نرت 
ان�شار وحامیة ا�لغات، ؤ�س�ئ� تتقاطع فهيا 

مقار�ت خمتلفة �كون م�فا�� ٔ�ح�ا�
یعد هذا امللتقى احلادي عرش، �مك� 

�لملتق�ات ا�ولیة اليت نّظمت يف �دة مدن جزا�ریة، �ٓخرها ذ� املنعقد يف نومفرب املايض جبامعة جبایة
التدين املضاعف يف تصنیف متازیغت يف �رات��ة ا�لغات يف اجلزا�ر، ٔ�و متازیغت بني رضورة هتی�هتا ” حول

ومس�تلزمات دميومهتا السوس�یولسانیة
تتلخص ٕاشاكلیة امللتقى يف طرح �ساؤل �اص �لتجربة الطوی� �س��ا لتعلمي متازیغت، وهل قدمت ٔ�فاكرا ٔ�كرث 

موضوعیة ؤ�كرث هدوء حول ا
یمت احلرص �ىل ٔ�ن �كون لٔ�مازیغیة ماك�هتا لكغة وطنیة ورمسیة من �ة،

ٔ�خرى ت�ٔثري �ىل تعلميها، �لتايل تع�ش أ�مازیغیة
تنوّع لغات أ�م حسب املناطق، و�نیا حتدي التطلعات واح�یا�ات أ�ش�اص املتلكمني خبصوص لغهتم أ�وىل، 

لتعلّقهم الشدید خبصوصیهتم اجلهویة والثقاف�ة، وهذا التذكري �لواقع السوس�یو ثقايف یدفع ٕاىل ٕا�ادة اعتبا
�كو�ن املكونني احلاصلني �ىل ا�ل�سا�س واملاس�تري واملدرسني وإالطارات إالداریة املق�لني



�رى املنظمون ٔ�نّه يف الواقع هناك هوة بني التوقعات اخلاصة �لمتعلمني واملعلمني، ويه يف �زاید مس�متر، ٔ�ّهنا �ري 
ذ بعني �عتبار تعلمي تنو�ات أ�مازیغیة �ري الق�ائلیة، نظرا ؤ�ضافوا ٔ�ن �دم أ��. مطابقة لواقع املیدان البیداغو�

لتوطني ٔ�ما�ن التكو�ن يف م�طقة الق�ائل، ؤ�ن املكونني ٔ��لهبم �طقون �لق�ائلیة، مما یرتتب عنه يف الت�ٔطري الرتبوي 
ج�عیة �لناطقني مظهرا �اصا، ویؤ�ر �ىل املعرفة العلمیة والبیداغوج�ة �لمتغريات أ�خرى، و�ىل املواقف �

  .ب��و�ات ٔ�خرى خبصوص هذا التعلمي
  مشالك تعرتض أ�مازیغیة

تعرتض أ�مازیغیة مشالك تث��ت معایري التعلميیة، وطریقة اعتبار اخللف�ة الثقاف�ة لّلك م�نوّع �وي، مع وجوب 
لبیة �الیا اليت تتعا�ش مع البحث عن ٔ�فضل الطرق لٔ��ذ بعني �عتبار ا�لغة أ�م الثانیة، ويه العربیة لغة أ�� 

كام �شلك تعلمي أ�مازیغیة لغري الناطقني هبا حتد �ٓخر یتطلب ا�لجوء ٕاىل بیداغوج�ا . أ�مازیغیة م�ذ �دة قرون
  .مغا�رة

یقدم أ�خصائیون يف السوس�یو لسانیات، ٔ�فاكرا تدور حول العالقة بني ا�لغات والثقافات وهیلكة التعلمي والعلوم، 
  .مر �س�تعراض احلا� الراهنة اليت تظهره مجیع ا�لقاءات العلمیة وا�راسات اليت ٔ�جریت ٕاىل �د السا�ةكام یتعلّق ا�ٔ 

یواصل القامئون �ىل امللتقى �الشارة ٕاىل ٔ�ن الصعو�ت اليت توا�ها ا�لغة أ�مازیغیة، �اصة يف تعلمي لغاهتا أ�م، 
مع خصوصیته، جلعل لغته أ�م مكس�با حمتیا ؤ�ساس�یا  )الناطق ب��وع ٔ�مازیغي �ٓخر(  كثرية، مهنا ق�ول ا�ٓخر

ووس�یطا ووس�ی� يف اك�ساب وتعّمل املعارف والتكو�ن النفيس املعريف �لمتعلمني، بعدها ميكن �رتقاء ٕاىل تعلمي 
  .نوعي، ��فع �ملدرسة اجلزا�ریة ٕاىل أ�مام

خلدمة الرتبیة والتعلمي، جيب ٔ�ن �سامه ٕاسهاما ال  مزية العرص وحتدي الرمقنة و�ك�ولوج�ا إال�الم واالتصال املسخر�ن
  .ب�ٔس به يف هذا الت�دیث املرتقب من التعلميیة �لغات أ�م اجلزا�ریة

هناك حتد�ت كثرية، لكن جتاوزها ل�س بعید املنال، �لتايل یمت السعي ٕاىل لفت ان��اه املعلمني وا�تصني يف التعلميیة 
  .ٕالدراك املیتالساين �ى الطفلٕاىل تیار فكري هيدف ٕاىل تطو�ر ا

ت��اول ٕاشاكلیة امللتقى واقع تعلمي أ�مازیغیة، واملهنج املتّبع لٔ��ذ بعني �عتبار التعدد ا�لساين دا�ل التنوع ا�لغوي 
 الوا�د وبني التنو�ات أ�مازیغیة والعربیة اجلزا�ریة، مع اعتبار تعلمي لغات أ�م وت�ٔثريها بصفهتا لغة وطنیة ورمسیة
�ىل م�اجه تعلميها وكتهبا املدرس�یة، والت�د�ت اليت توا�ها وتداعیات بعض املواقف �ج�عیة، و�یف ميكن �لرمقنة 

  .ٔ�ن �سا�د �ىل تعلمي ا�لغة ودورها يف حفظ و�رش ا�لغة
فها، وما هو ما يه التعلميیة املعمتدة ؤ�هدا” حمورا تدور يف فلكه لك املدا�الت، مهنا 18  لٕالشارة، یتضمن امللتقى

ما هو املهناج «؟ و”اخلیار ا�ي یقّرر يف ٕاطار تعلميیة النصوص، وما يه ا��امئ البیداغوج�ة، الس�� مع تقّدم الرمقنة
  .و�ريها من احملاور الهامة”ا�ي ی��ع ٕالعطاء اعتبار لواقع التعدد ا�لغوي والثقايف �لمجمتع اجلزا�ري

، ”متازیغت” دوراري، مد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي یرتٔ�س امللتقى، الربوف�سور عبد الرزاق
  .”�راغراف”  والربوف�سور عامد صاحل مد�ر خمرب

 


