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  :مد�ر املركز الوطين لتعلمي أ�مازیغیة �كشف

 أ�مازیغیة س�تك�ب بثالثة خطوط

 

ٔ�كد ٔ�س�تاذ ا�لسانیات و�لوم الرتمجة ومد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لساين لتعلمي أ�مازیغیة، عبد الرزاق 

دوراري، ٔ�ن �مة ا�ٔاكدميیة اجلزا�ریة �لغة أ�مازیغیة س�متثل يف انتقاء أ�عامل املنجزة حول هذه ا�لغة من 

ة الثالثة لٕالذا�ة الوطنیة، اعترب أ�س�تاذ اجلامعي، ٔ�ن ويف مدا�� � �رب ٔ�مواج الق�ا. �الل ٕا�ادة توجهيها

ا�ٔاكدميیة اجلزا�ریة �لغة أ�مازیغیة س��كفل �نتقاء مجیع أ�عامل املنجزة ٕاىل �د ا�ٓن وٕا�ادة توج�ه هذا 

و�ش�ٔن احلروف املس�تعم� يف تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة، ٔ�كد . املكسب �ون أ�مازیغیة ٔ�حضت لغة رمسیة

ه انطالقا من م�دٔ� التنوع الثقايف وا�لغوي �تلف م�اطق الوطن ال ميك�نا ٕار�ام الناس �ىل خط دوراري ٔ�ن

و�رى . حمدد ، معتربا ٔ�ن ٔ�اكدميیة ا�لغة أ�مازیغیة یفرتض ٔ�ن تعمل �خلطوط الثالثة الالت�ين والعريب وتیف�ناغ

تعرتف �الخ�الف وتصفه ق�ل �نتقال دوراري ٔ�ن معل ا�ٔاكدميیة جيب ٔ�ن یقوم �ىل م�ادئ ا�لسانیات اليت 

ٕاىل ضبط املتغريات مث معرفة ما ٕاذا اكنت هناك �ا�ة ٕاىل لغة مو�دة، مشريا ٕاىل ٔ�نه من الرضوري �شك�ل 

و�ىل صعید �ٓخر، ٔ�وحض . مدونة �امة �لغة أ�مازیغیة �ىل ٔ�ساس املتغريات و�شك�ل معجم �اص �لك م�غرية

مدفو�ة أ�جر یعد رمزا قو� �رس� ٕاىل ا�متع من ٔ��ل و�دته وبقائه، املت�دث ٔ�ن �كر�س ینا�ر یوم عط� 

وف� یتعلق . مضیفا ٔ�نه هبذا القرار ا�و� اجلزا�ریة �رست جزا�ر�هتا الضاربة يف معق التارخي و هو�هتا احلقة

وزارة الرتبیة الوطنیة والیة، ٔ�شاد أ�س�تاذ �ملهنجیة اليت ت��عها  38بتدر�س ا�لغة أ�مازیغیة ا�ي �شمل �الیا 

واكن الوز�ر أ�ول ٔ�محد ٔ�وحيىي قد . اليت هتمت كثريا �جلانب البیداغو� والعلوم ول�س �ٕالیدیولوج�ا والس�یاسة

عقد االثنني املنرصم جملسا وزار� مشرتاك خصص لتفعیل تدر�س ا�لغة أ�مازیغیة وٕا�داد مرشوع القانون 

ریة �لغة أ�مازیغیة طبقا لتعل�ت رئ�س امجلهوریة �الل جملس الوزراء العضوي املتضمن ٕا�شاء ٔ�اكدميیة جزا�

من �ة ٔ�خرى، س�مت تنص�ب مجمو�ة معل وزاریة مشرتكة �ى مصاحل الوز�ر . د�سمرب الفارط 27املنعقد یوم 

  .أ�ول تتوىل �مة ٕا�داد مرشوع قانون متهیدي حول ٕا�شاء ٔ�اكدميیة ا�لغة أ�مازیغیة


