
 

 ممثنا ما حتقق من ماكسب

ٕاخراج أ�مازيغية من خمالب ٕاخراج أ�مازيغية من خمالب ٕاخراج أ�مازيغية من خمالب ٕاخراج أ�مازيغية من خمالب : : : : دوراريدوراريدوراريدوراري
        الس!ياس!ينيالس!ياس!ينيالس!ياس!ينيالس!ياس!يني

    
يعرض الربوف/سور عبد الرزاق دوراري، مد(ر املركز الوطين 
البيداغوB واAلغوي لتعلمي متازيغت، حصي9 مرا8ل نضال القضية 

ويتوقف عند املاكسب احملققة وٕاىل التطلعات املرجوة الس!تكامل اسرتIاع وتعز(ز هذه  أ�مازيغية
يؤكد هذا اخلبري dىل bلزتام `حلمكة والت[ٔين .الهوية الوطنية اليت طال غياهبا عن املشهد العام

لضبط ما تبقى من تطبيقات لغوية dىل nٔرض واقع املامرسة و(رى nٔنه جيب اشهار سالح العمل 
 .حث اvي جيب nٔن خيرج من يد الس!ياس!يني اv(ن هلم جماهلم اvي يناضلون يف ٕاطارهوالب

 س!نة؟ nٔ36فريل وماذا تبقى من وجهها بعد مرور  20ماذا متثل ذ{رى 

ال بد من الوقوف عند بعض املسائل �شلك dام فق�ل  nٔ 1980فريل 20ق�ل احلديث عن �رخي 
هذا التارخي اكنت السلطة اجلزا�رية وا�و� معوما م�خوفة من شعهبا ومن ثقاف�ه ومن اAلغات اليت 

nٔفريل م¡عت حمارضة  20يت�دث هبا هذا الشعب مهنا أ�مازيغية والعربية اجلزا�رية، ويف يوم 
لرتاث أ�مازيغي واكن ما اكن ونتج عن ذ¥ نق9 نوعية و¤رت£ت عهنا Aلرا8ل مولود معمري م�علقة `

اكن هناك اسداد للك ما هو وطين جزا�ري مك�او� لفرض لغة يه من ممزيات . 8nٔداث nٔخرى
 :نقاط ويه 3املرشق nٔكرث مهنا من ممزيات املغرب و`لتايل Iاء ت 8nٔداث nٔفريل بـ

 .و¤مثيهنا وتطو(رها dbرتاف `ٔ�مازيغية -

 .dbرتاف `لعربية اجلزا�رية -

 .ٕاضفاء جو دميوقراطي dىل احلياة الس!ياس!ية والثقاف·ة -



وٕاذا ما nٔرد¼ nٔن نق/س مدى تقدم¡ا وماذا 8دث `لºس!بة لهذه املطالب الثالثة جند nٔن أ�مازيغية 
لص�افة ووسائل مراكز Iامعية لها وnٔصبحت يف ا nٔ4صبحت تدرس يف املدارس وnٔصبح هناك 

 nٔ2016صبحت لغة رمسية ووطنية مث رمست يف دس!تور  2002إالdالم املتخصصة، كام nٔهنا م¡ذ 
nٔفريل اvي nٔعطى حمتوى Aلمطالب مث حتققت النق9 النوعية لÅٔمازيغية من  20ومن هنا Äرى ونقمي 

الشارع مر�8ا ملا الناح·ة اAلغوية و`لتايل فهÆي ثورة حق·ق·ة وتغيري Iذري Aلعقليات وnٔصبح رIل 
nٔفريل اكن  20`لºس!بة ملطلب ا�ميوقراطية، جند nٔن ق�ل �رخي . حتقق يع/ش داÇل هويته املتعددة

حز` وهناك nٔيضا حصافة م�عددة بتوÉات خمتلفة  60هناك احلزب الوا8د وnٔصبح اليوم عند¼ 
اطي مل (كن م�صورا ق�ل وحصافة معارضة ومعارضة م¡ظمة وهناك موbة nٔيضا وهذا املسار ا�ميوقر 

 .لك¡ه حتقق بعد هزات جممتع جعلت النظام الس!يايس يتف�ح ويعرتف بوجود معارضة وطنية 1980

بق·ت نقطة اAلغة العربية اجلزا�رية خفالل الندوة الوطنية Aلرتبية يف جويلية الفارط نوقشت فهيا 
ز تنف·ذي أ�مر `عتباره من مس[ٔ� التدرÑس بلغة أ�م ويه املرة أ�وىل اليت يناقش فهيا Éا

الوسائط البيداغوج·ة Aلولوج ٕاىل dامل اAلغة واملدرسة واملعرفة ونتج عن ذ¥ نقاش 8اد وهو Òم يف 
اÕمتع، كام نوقشت مؤخرا جبامعة بوزريعة Çالل يوم درايس مس[ٔ� التعدد اAلغوي يف جممتعنا 

س!نة بعد تÖ  36. يل اAلغة مل تعد nٔمرا حساساوأ�مازيغية ب[ٔنواعها ٕاضافة Aلعربية والفرس!ية و`لتا
املطالب أ�ساس!ية جعلت dbرتاف هبا يضفي نوdا من الهدوء وكذا تق�ل ا�ٓخر وقل bخ�الف 

 nٔ20عترب احلصيÒ 9مة nٔنتجهتا شع9 . وظهر ما Ñسمى `لتعدد الثقايف املوجود يف اÕمتعات أ�خرى
معيقة مست `لبº·ة العقلية لٕالسان اجلزا�ري وملسريي  nٔفريل وملن ما 8nٔدثته من تغريات Iذرية

 .ا�و�

  هل حقق nٔبناء الثقافة أ�مازيغية املبتغى اكمال من Çالل جتس!يد الرتس!مي لكغة وطنية ؟

أ�مازيغية حققت اجلزء أ�وفر من املطالب ومهنا nٔن ¤كون لغة رمسية ووطنية، لكن تبقى دسرتهتا 
Þشوهبا الشوائب ق·اسا ٕاىل ما حرر يف ا�س!تور عن العربية الرمسية  2016لكغة رمسية يف دس!تور 

جند nٔن أ�مازيغية لغة وطنية ورمسية دون  d ،4لام nٔنه يف املادة "رمسية ووطنية àAو�«`لت[ٔ{يد ٕاهنا 
ومن هنا نلحظ التفريق رمغ nٔن هذه الفقرة ال تقدم وال تؤخر من اجلانب " àAو� اجلزا�رية"ٕاضافة 

حتصيل 8اصل فعندما نقول رمسية هذا (كفي ٔ�هنا " àAو� اجلزا�رية"ين ش/äا و`لتايل فٕان القانو



æلك بداهة س!تكون رمسية يف بàها طبعا ول/س يف بnٔ àج¡يب ومع ذ¥ نلحظ مدى التفاضل بني 
 .اAلغتني مما Çلق الشك يف النية احلس!نة àAس!توررمغ هذه املراوèة القانونية اليت ال معىن لها

ب/ê اكن املرشع dىل صواب يف قضية الرتيث واشرتاط ٕاشاء nٔاكدميية لÅٔمازيغية فهÆي اليت `ماكهنا 
Þس!تطيع nٔن جتعل هذه اAلغة عن طريق التدرجي تدÇل ) مؤهnٔ)9ن Þشلك سلطة Çnٔالق·ة وdلمية 

ىل nٔسس من بني أ�عامل اليت قد تقوم هبا ا�ٔاكدميية ٕاذا ما وضعت d. يف اÕاالت الرمسية حقا
سلمية ٕانتاج قوام/س ومعامج م�خصصة يف اÕاالت إالدارية والقانونية واحملامك وهذا ال مينع من 

bنتظار حىت Þس!تعمل أ�مازيغية æلك nٔنواعها يف إالدارات احمللية لتكون قريبة من املواطن èري 
dىل العمل ا�ٔاكدميي اvي  نؤكد. املمتكن من العربية nٔو الفرس!ية ليقيض 8اج�ه مع ٕادارته بلغته أ�م

 .ميكّن àAو� و`لتدرجي عكس الôرسع اvي يؤدي ٕاىل dرثات

 

    بذلت ا�و� Éودا معتربة لرتق·ة و¤مثني أ�مازيغية فك·ف ¤مثنون ذ¥ ؟

جتاوزت من Çاللها بعض العقد اAلغوية والتارخيية والثقاف·ة  حصيح ا�و� اجلزا�رية بذلت جمهودات
انطلق  1995ابتداء من س!نة ). Éاد النفس(ق�ل bس!تقالل وهذا هو اجلهاد ا�ٔكرب عند الفقهاء 

املركز الوطين البيداغوB  2002بناء املؤسسات أ�مازيغية اكحملافظة السام·ة لÅٔمازيغية ويف 
املعهد العايل لÅٔمازيغية بتزيي وزو مث بب÷اية بعد س!نôني  1990ق�لها يف واAلغوي لتعلمي متازيغت و 

هناك nٔيضا جمهودات Þرشيعية وٕاعطاء ماكنة قانونية لهذه اAلغة مضن املنظومة . مث `لبو(رة وºÇش9
الôرشيعية، ٕاضافة Aلمزيانيات الك�رية اليت رصفت وكذا اÕهود املعترب لكن املشلك يبقى يف nٔن لك 

Iاء بعدها ٕارضاب عن املدرسة ملدة س!نة  95مل يمت بطريقة سق·ة فعندما Iاء dbرتاف س!نة ذ¥ 
كام اكن nٔيضا نô·÷ة 8nٔداث  2002واكنت ا�و� يف غىن عن ذ¥ مما nٔدى ٕاىل دسرتة اAلغة يف 

واكن ميكن تفادي لك تÖ ا8�ٔداث لو توفر التصور املس!بق  2001م¡طقة الق�ائل س!نة 
vي يضمن تفادي تÖ الصدمات ويعوضها بنوع من التطور التدرجيي dلام nٔن وbسôرشايف ا

اÕمتعات ال جيب nٔن تع/ش رIات سلبية {برية حىت تتفادى القمع d ¥vلينا اس�ôاق ا8�ٔداث 
dىل nٔسس عقالنية، وnٔرى nٔن ذ¥ اكن العيب الوح·د لتÖ الس!ياسة اجتاه الهوية ويه عيوب قد 

ا¼ خطرية dىل نفس!ية اÕمتع وdىل فكرة املواطنة كام اكن من املطلوب توفر ¤كون اس!ت�ôاdاهتا nٔح·
 .ٕاطار دميوقراطي



   هل اكن هاجس القضية أ�مازيغية هو الوصول ٕاىل سدة الرتس!مي ا�س!توري مكبلغ nٔمسى ؟

رمسية مع (دسرتة أ�مازيغية لكغة رمسية اكنت èاية Aلمناضلني وIاء يف ا�س!تور ýشلك تدرجيي 
وحلد الساdة مل تصدر القوانني أ�ساس!ية اليت  2011متاما كام 8دث يف املغرب س!نة ) التنف·ذ وقف

Äمتىن nٔن تتجنب اجلزا�ر مþل هذه الرعونة يف التعامل مع اÕمتع . Þسمح بتطبيق مادة ا�س!تور

 مصطل�ات،(و`لتايل فٕان وضع nٔاكدميية dىل nٔسس حصي�ة لالنطالق يف العمل الواحض وامللموس 
وتدÇل يف جماالت السورية nٔو إالدارية nٔو الس!ياس!ية ي�ºغي nٔن ¤كون رؤيô¡ا ) مفاهمي وèريها

Aلمس!تق�ل dىل كف�ني وهام تطو(ر العمل ا�ٔاكدميي احملض ل/س ف·ه س!ياسة وم¡اضلني بل dلامء 
ج nٔاكدمييون يعملون مضن قوانني ا�و� وأ�مر ا�ٓخر الكفة الس!ياس!ية مع nٔحزاب معمتدة لها æرام

ولها معاجلة موقف اجتاه bمازيغية ويºهتÆي معلها يف قضا� الهوية واملواطنة وتºشط مدى احلياة 
{بايق ا�ول املتقدمة وميكن nٔن نقول بلغنا املبتغى ملا (كون لالمازيغية مؤسساهتا العلمية وتدÇل 

ا املواطن ٕاال من مجيع املياد(ن، ومن Éة nٔخرى، dىل اÕمتع وضع nٔسس دميوقراطية ال حياسب فهي
 .Çالل احلقوق والواج�ات

 ¤راجع دور احلراكت النضالية مفا هو الس£ب حس!بمك؟

احلراكت هذه ظهرت واكنت يف nٔوج قوهتا وحضورها ملا اكن bسداد طاغيا لكن ملا حتققت 
nٔصبح مطا
هبا وملا تطور إالطار املؤسسايت والقانوين واس!ت÷ابت ا�و� بق�ول تÖ املطالب و`لتايل 

مولك  ) مهنا احلركة الربæرية(حضورها اليوم بدون Iدوى وnٔصبح شاط تÖ احلراكت وامجلعيات 
لÅٔحزاب اليت تضع الربامج و`لتايل nٔصبح مطلب bمازيغية مطلب مجيع أ�حزاب الوطنية وهذا 

 .nٔمر اكف

 مفا تعليقمك؟تت£ىن اليوم معظم املدن اجلزا�رية هذا bح�فال و`لزي التقليدي الق�ائيل 

ٕان اÕمتعات املتقدمة الراق·ة تعرتف بتقاليدها Òام اكنت م�نوdة وnٔذ{ر nٔن ساء العامصة اح�فلن 
. `خلروج æزي احلايك والع÷ار وهو (رمز ٕاىل nٔن شعبنا ذواق و8ارض مبناس!باته اليت تعكس هويته

الاكم¡ة فهيا Çاصة `لºس!بة Aلمرnٔة، وكام تظاهرت  ٕان اAلباس nٔول يشء يعكس الهوية والسلواكت
العامصيات تتظاهر الق�ائليات وكذ¥ الشاو�ت ولك أ�مازيغيات واجلزا�ر�ت ٔ�هنن بنات شعب 

مليون س!نة ومك هو مجيل nٔن  2وا8د وهذا Ñرشف اجلزا�ر اليت يه عصارة �رخي èاæر يعود ٕاىل 
 .يت£ىن هذا الرتاث Éات خمتلفة



 ¤رس!مي ينا(ر يف الرز¼مة الوطنية لٕالح�فاالت الرمسية ؟وماذا عن 

ينا(ر ذ{رى حتتفي هبا لك م¡طقة الشامل إالفريقي مبا فهيا مرص وهذه الرز¼مة تعود ملا ق�ل املس!يح 
وnٔصبحت م¡اس!بة اج�عية تؤرخ لتقطيع زمين مرتبط `لطبيعة يف أ�ساس وهو dامل مشرتك 

 .ميه ýعيد وطينوم�÷ذر و`لتايل dىل ا�و� ¤رس! 

 وماذا عن جتس!يد الشخصية اجلزا�رية ýك·ان Iامع؟

ال بد من من بناء خشصية وطنية م�نية dىل قوامئ �رخيية حق·ق·ة dاشها الشعب وم�نية dىل ماهو 
الفكري  اك�ن ول/س dىل تصورات اديولوج·ة حىت يع/ش اجلزا�ري بفخر ول/س `السô·الب

جياد جسور رابطة بيº¡ا dىل اخ�الف الثقافات اجلزئية وكذا æروز لغة  ٕ̀ والعودة جلزا�ريô¡ا Ñسمح 
جزا�رية مفهومة من احلدود ٕاىل احلدود {وس!ي9 ختاطب، وdىل ا�و� تعز(ز اAلحمة الوطنية 

ارخيية والثقاف·ة `الن�ء ٕاىل العروبة الت وال مينعنا لك ذ¥ من nٔن حنس . مبجهوداهتا املبذو�
ٕان . واحلضارية ول/س إالثº·ة كذ¥ ال مينعنا من bن�ء Aلعامل إالساليم متاما اكٔ�¤راك والفرس

 .اخلصوصية اجلزا�رية تعين و8دة الشعب رمغ bخ�الف

 هناك من يت�ذ القضية أ�مازيغية لرضب bس!تقرار والو8دة الوطنية و{رس ما nٔجنز مفا موقفمك؟

 ٔn مر طبيعيnٔ ريهاèج�عية والثقاف·ة وb القضا� Bديولوbطراف الزناع الس!يايس وnٔ س!تعملÞ ن
واكن هناك من Ñس!تغل dدم dbرتاف Aلمطالبة `النفصال لكن اجلزا�ر ل/ست قطيعا من الغمن فلنا 

هناك nٔيضا Iانب اصالح الربامج . هوية وخشصية d ¥vىل ا�و� nٔن تصون هذه املقومات
ال (مكن .  تفعل الوزارة 8اليا nٔي حامية الشخصية والهوية من bس!تغالل الس!ياسويالرتبوية كام

اخلطر فقط يف دdاة bنفصال بل nٔيضا يف دdاة املهنج الوهايب اvي هيدد الشخصية اجلزا�رية dىل 
 .اعتبار nٔنه ال يعرتف هبا

 nٔ2016فريل  19جريدة املساء
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