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 تصنيف متازيغت يف تراتبية اللغات يف اجلزائر أو متازيغت بني ضرورة �يئتها و مستلزمات دميومتها السوسيو
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  مداخالتلتقدمي دعوة 

نوفمرب 29و 28الذي سينعقد يومي لتقى ملللمشاركة يف ا

تعليم االمازيغية و ترقيتها؟  هي االنعكاسات علىما :  األملغات لتعليمية 

انتشارهاتشجيع يف  ما هو دور الرقمنةو 

اليت نظمت يف عدة مدن جزائرية الدوليةللملتقيات  هو تكملةو  يعد هذا امللتقى احلادي عشر

اجلزائر(جبامعة جباية  2017نوفمرب  19و  18امللتقى العاشر املنعقد بتاريخ 

تصنيف متازيغت يف تراتبية اللغات يف اجلزائر أو متازيغت بني ضرورة �يئتها و مستلزمات دميومتها السوسيو

�ملكتبة الوطنية �حلامة 2016 نوفمرب 7و  6التاسع املنعقد بتاريخ 

 » الكتابة االمالئية إىللوف أمن التدوين امل

اجلزائر(جبامعة �تنة  2015أكتوبر  7 إىل 5امللتقى الثامن املنعقد من 

 ». ة للغات ذات االنتشار الضعيف

حول  )اجلزائر(بغرداية  2013نوفمرب  30 إىل 28امللتقى السابع املنعقد من 

  » املعلوماتية و مسارات �يئة اللغات ذات االنتشار الضعيف

اجلزائر(ببومرداس  2012فريل أ 28 إىل 26امللتقى السادس املنعقد من 

 » رقمنة، معايري، و حبوث: على االنرتنيت

حول )اجلزائر(بتيبازة  2010جوان  3 إىل 1امللتقى اخلامس املنعقد من 

 » االنتشار الضعيف مثل متازيغت

« بتيبازة حول 2009 جوان 1 إىلماي  30امللتقى الرابع املنعقد من 

 » تعليم و تعلم اللغات
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�لشراكة مع  خمرب �راغراف 

للمشاركة يف ا

تعليمية  من أجل«

يعد هذا امللتقى احلادي عشر

  امللتقى العاشر املنعقد بتاريخ

تصنيف متازيغت يف تراتبية اللغات يف اجلزائر أو متازيغت بني ضرورة �يئتها و مستلزمات دميومتها السوسيو

  »   لسانية

  التاسع املنعقد بتاريخ امللتقى

من التدوين امل :االجتماعي

  امللتقى الثامن املنعقد من

ة للغات ذات االنتشار الضعيفاملصطلحات الرتمجي

  امللتقى السابع املنعقد من

املعلوماتية و مسارات �يئة اللغات ذات االنتشار الضعيف

  امللتقى السادس املنعقد من

على االنرتنيتالضعيف 

  امللتقى اخلامس املنعقد من

االنتشار الضعيف مثل متازيغت

  امللتقى الرابع املنعقد من

تعليم و تعلم اللغات مناهج
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  و الرقمنة و املكتبة  هيئة اللغويةالت«  بتيبازة حول 2008ماي  29و  28مي امللتقى الثالث املنعقد يو

 .» الرقمية الرببرية و التعليم االلكرتوين

  ما  :تعليم االمازيغية يف اجلزائر « حول) راجلزائ(بتيبازة  2007نوفمرب 28 إىل 26امللتقى الثاين املنعقد من

 » دماجاالاسرتاتيجية  هي 

  متازيغت لغة وطنية يف حول  «  )اجلزائر(بسيدي فرج  2006يسمرب د 7 إىل 5املنعقد من  األولامللتقى

 .» و اشكالية التهيئة استعراض احلالة الراهنة :اجلزائر

  :اشكالية امللتقى

حول  هدوء أكثرموضوعية و  أكثر أفكار بتقدميزيغت االتجربة الطويلة نسبيا لتعليم مت لنا هل تسمح 

 كلغة وطنية ورمسية  كانتهامل البد أن يكون ؟�يئتهالتعليمها و  مالءمة األكثراملسائل املتعلقة �ملناهج 

و اليوم أكثر من أي وقت . �ثري على تعليميتهامن جهة اخري تطور املواقف االجتماعية و من جهة 

حسب املناطق و �نيا  ومةغات األملأوال حتدي تنوع : ت اسرتاتيجية�حتد أماممضى، االمازيغية 

 الشديد تعلقهمل، األوىللغتهم  خبصوصاملتكلمني  األشخاصو احتياجات  التطلعات حتدي

 برامجثقايف يدفعنا اىل اعادة اعتبار  واقع السوسيول� التذكريهذا . ةو الثقافي خبصوصيتهم اجلهوية

يف الواقع، . املقبلني اإلداريةاالطارات و املدرسني و واملاستري  احلاصلني على الليسانسكونني تكوين امل

غري مطابقة لواقع امليدان  أل�ا تزايد مستمر يف املعلمنيبني التوقعات اخلاصة للمتعلمني و اهلوة 

  .البيداغوجي

يف التكوين  أماكن لتوطنينظرا االمازيغية غري القبائلية،  تنوعاتبعني االعتبار تعليم  األخذ عدم إن

طري الرتبوي مظهرا خاصا، أيف الت يرتتب عنهاملكونني اغلبهم �طقون �لقبائلية،  لكونمنطقة القبائل و 

على املواقف االجتماعية للناطقني و  األخرى للمتغرياتيؤثر على املعرفة العلمية والبيداغوجية و 

  .خبصوص هذا التعليم أخرىنوعات تب

بعني  األخذطريقة بيت معيار أو معايري التعليمية و زد على ذلك أن االمازيغية تعرتضها مشاكل تث

بعني  لألخذالطرق  أفضل نبحث عنأن كذلك جيب . متنوع جهوياالعتبار اخللفية الثقافية لكل 

حاليا، اليت تتعايش مع االمازيغية منذ  األغلبيةالعربية اجلزائرية، لغة  هيو  أالالثانية  األماالعتبار اللغة 

بيداغوجية  إىلكذلك يشكل تعليم االمازيغية لغري الناطقني �ا حتد آخر يتطلب اللجوء . عدة قرون

  . مغايرة
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تعليمية تعليم  من خالل اللغة األوىل للمتعلمني غري الناطقني �المازيغية جيب االخذ بعني االعتبار

بديال من بني  املدرسة حاليااللغات  تتابعيكون  أنهل ميكن . ينبغي دراستها دراسة جيدةخاص 

  لتعليم االمازيغية لغري الناطقني �ا؟ البدائل األخرى

بني اللغات  العالقة، تدور حول اتنيالس السوسيو املختصون يف اليت تقدم �ااألفكار احلالية 

�ستعراض  األمريتعلق  .ضرورةأصبح تعليم لغات األمومة حاجة و  .العلوموالثقافات وهيكلة التعليم و 

  .حد الساعة إىل اليت أجريتالدراسات تظهره مجيع اللقاءات العلمية و اليت  احلالة الراهنة

السوسيولساين اجلزائري الثقايف  للمظهركواجهة  حاليا أصبح يظهرو  التعدد اللغوي يف اجلزائر يتحرر 

على  تطبيقهانظرة جديدة جيب علينا أن نشكل  الذي نالحظه هذا التنوع اللساينأكثر من و . املتعدد

احلصول ، بل و أخرىلغة تعلم يف  حتميادورا هاما و  األمومةتلعب لغة . اشتغاهلاو  يالبيداغوج القسم

 من جهة، ،استطعنا...«   :قائلنيسوسيو تعليمية يف ال اخصائيون ابرزهما ك على معلومات موسوعية

، بني املعرفة امليتالسانية املكتسبة خبصوص ةغري ص تمهما كان عالقةاقامة عجز التلميذ عن  أن نربز

العالقة عندما  هاالجيابية هلذ اآل�رابراز بتعلمها، و  يبدأاليت  األجنبيةو ما يتعلق �للغات  األملغته 

و  1979بورغينيون،  كدا�ن و . ل(  » أخرىمن جهة  ،تقام بفضل املمارسات السليمة

1982.(  

الناطق ( أوال قبول اآلخر: كثريةاألم   ايف تعليم لغا�الصعو�ت اليت تواجهها اللغة االمازيغية خاصة ن ا

 وسيلة يفا و وسيطو  أساساو  مكسبا حتميا لغته األمخصوصيته للجعل من مع ) آخر امازيغي نوعتب

تعليم نوعي  إىلاالرتقاء ميكن  بعدئذ، . التكوين النفسي املعريف للمتعلمنيو  املعارفتعلم و  اكتساب

دي الرقمنة وتكنلوجيا االعالم حت، ميزة عصر� و أخريا. االمام إىلممتاز للدفع �ملدرسة اجلزائرية و بل 

ال �س به يف هذا التحديث  تسهم اسهاماالتعليم، جيب ان الرتبية و دمة خل املسخرين االتصالو 

  .اجلزائرية األماملرتقب من التعليمية للغات 

املعلمني  لفت انتباه إىلنسعى : "جتاوزها ليس بعيد املناللكن و حتد�ت كثرية تنتظر�  هناك

لدى الطفل اك امليتالساين االدر تطوير  إىلتيار فكري حايل يهدف  إىل ...التعليمية  يفنياملختصو 

  ).1992: دا�ن زلوي" (معا األجنبيةاللغات على لغة االمومة و  ىر يت جتانطالقا من النشاطات ال

من التجربة  استخالص الدروسوكيفية تعليم االمازيغية يف اجلزائر واقع تدور اشكالية هذا امللتقى حول 

تنوع تبار التعدد اللساين داخل البعني االع لألخذاملنهج الذي نتبعه  ما هو .حد الساعة إىل يشةاملع

االمازيغية و العربية اجلزائرية؟ كيف �خذ بعني االعتبار تعليم لغات تنوعات وبني الاللغوي الواحد 
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و التحد�ت  كتبها املدرسيةو تعليمها و  مناهجلغة وطنية و رمسية على بصفتها  هااالمومة؟ ما هو �ثري 

ما  ؟اللغةتساعد يف تعليم  أنات بعض املواقف االجتماعية؟ كيف ميكن للرقمنة و تداعي تواجههااليت 

  ؟اللغةهو دور الرقمنة حلفظ و نشر 

ميكن استعراض احلالة الراهنة  .تتطلب الدعامات املوضوعة تقييما النعكاسا�ا على مستو�ت التعليم

  .التوضيحاتمن  مبزيد من افادتنا

  :احملاور التاليةرغوبة حول تدور املداخالت امل

تعليمية  إطاريف  ما هو اخليار الذي نقرره؟ أهدافهاما هي اليت نعتمد عليها و تعليمية ال ما هي .1

 .السيما مع تقدم الرقمنةعليها نرتكز  أنجيب  اليت يداغوجيةبالدعائم ال ما هيالنصوص؟ 

 البيئة االجتماعية املباشرة، تعتمد على سبقة للمتعلم اليتاملشروط العلى األم يستند تعليم لغة  .2

 .قائما بذاتهيشكل نشاطا  أنعمل فكري ميتالساين الذي ميكن  أمهية هذا يفسرو 

الثقايف للمجتمع اجلزائري التعدد اللغوي و  واقع بعني االعتبار لألخذ نتبعه الذي نهاجامل ما هو .3

لغا�م  من حيثاختالف املتعلمني و  لألمازيغية ات اللسانيةنوعتتعدد الو  الذي يتلقى تعليم االمازيغية

 .مستو�ت حتكمهم فيهاو  األم

لساين شديد التعقيد، سرعان ما يالحظ املختص يف التعليمية يف اجلزائر عدم يف ظروف تعدد  .4

 :مالءمة الوسائل البيداغوجية املقرتحة

 .ما هي التوجيهات اليت نستخلصها منهاو  ان تعيننا سوسيولسانياتكيف ميكن لل .5

 خاصة؟ األمومةلغات عليمية اللغات عامة و اليت جتريها على تما هي التوضيحات   .6

ي مثل لغة التعارض التقليدمن �حية  الوصفلسانية صعبة  ظروفما هي وسائل التحليل يف  .7

 .األمومةلغة  /أجنبيةلغة ، لغة اهلدف/املصدر

 كاسا�ا املتوقعة؟ماهي انعا�ال السوسيولساين والتعليمي؟ و  يف تعميمها ماذا يعين .8

ذات (جهوية  تنوعاتعدة كل شعلى موجودة ذا�ا  هيو ماذا يعين التعليم االجباري للغة  .9

 املتوقعة؟النتائج ما هي و يف جمتمع متعدد األلسن؟  )تنوعات متعددة

؟ ما هي املناهج اليت ينبغي نقرتحهااليت  الكتب املدرسية؟ ما هي نعتمد يةأي مقاربة تعليمعلى  .10

 اليت نباشر فيها؟ نوع التهيئة واجلهوية اليت خنتارها لكل منطقة وما ه التنوعاتاتباعها؟ ما هي 
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ما هي و ؟ ملعرفةرها�ت اما هي ؟ )يف متازيغت ليسانس(مواصفات تكوين املكونني  ما هي .11

 بيداغوجية؟التو�ت احمل

حىت تتطابق مع  �مازيغت يفماسرت /على شهادة الليسانس نباشره الذي  صالحاال ما هو .12

 ؟يتعددالواقعها و  اجلديدة الرمسية مكانتهامتطلبات 

 النفس املعريفعلم  من وجهة نظر األلسنكيف �خذ بعني االعتبار متازيغت يف الوسط املتعدد  .13

 الرتمجة؟امليتالغة و و  التحويلو  الوسيطةاللغة ، و تعلمالو  كتساباال  من �حية

االتصال يف تطوير اللغة االمازيغية بتحليل االعالم و  تاسهام تكنلوجيا إىلهذا امللتقى أيضا  يتطرق

من  نشر اللغةالرقمنة حلفظ و  ، وأمهيةشبكات التواصل االجتماعي من جهةحضورها على االنرتنيت و 

 .أخرىجهة 

 إىل�لنظر  شر اللغة االمازيغيةيف تطوير وناالتصال ان تساعد كيف ميكن لتكنلوجيا االعالم و  .14

 ؟األم التنوعات

 ما هي منهجيات اجلمع والوصف الرقمي ملدونة هذه اللغة؟ .15

 ؟�ألمازيغيةرقمية  أجنزت معطيات تكوينية ابتدائيةهل  .16

 ما هي مكانة االمازيغية على االنرتنيت؟ .17

اجتماعية بني  عالقاتاقامة و  يف تعليم اللغةاالجتماعي  التواصل ما هو دور شبكات .18

 االشخاص؟

  تاذة حماضرة جبامعة تيزي وزوسالدكتورة نورة بلقامسية، أ

 وزارة الرتبية الوطنية/ لتعليم متازيغت يغو لالاملركز الوطين البيداغوجي و  /
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