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 شكر و تقدير

 

 والعزيمة. الصحة وألهمني البحث هذا إتمام في وفقني الذي وجل عز هللا نحمد

طيلةة  بتوجيهات المشرف " أحمد بوطبه"  الذي لم يبخل علي أستاذي الجزيل إلى بالشكر أتقدم أن يشرفني

، نون رئةي  القسةم "نرنةوني سةليم"  و إلى أسةتاذي الاةاني  و  ،لي طريقي أنارت والتي مسيرتي الدراسية

  أن أنسى أستاذ اللغة األمازيغية الذي بمساهماته يسرت لي انجاز هذا العمل.

 إلةى االبتدائي الطور منذ الكرام أساتذتي الدراسية حياتي في بحرف واحد ولو تلقيني في ساهم من كل إلى

 الجامعة.

 صالحة. نعوة أو بكلمة لوو بعيد أو قريب من ساعدني من لكل بشكري أتقدم كما



 اإلهداء

 

 إلى من احمل اسمه بكل فخر و عزة, إلى روح أبي الزكية الطاهرة.

إلى مالكي في الحياة... إلى معنى الحب إلى معنى التفاؤل و الحنان..إلى بسمة الحياة و سر الوجون إلى 

مي الحبيبة أطال هللا في من كان نعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى ما في الوجون أ

 عمرها.

صديقاتي  من قريب و بعيد ، نون أن أنسىإخوتي و جميع أفران عائلتي و  إلى سندي األكبر أخواتي

 القريبات من قلبي.الغاليات 
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 المقدمة :

انتمةاه   تحةدن التةي و األخةر،، الشةعو  بةاقي عةن تميةز  التةي بةه الخاصةة هويتةه الشةعو  مةن شةعب لكل

 لشةمال األصةليون السةكان هةم األمازيغيةة الشةعو  أن التةاريخ كتةب معظةم تؤكةد إذ والحضةاري، القةومي

 سةاحل ومةن الكنةاري، جةزر إلةى مصةر غةر  من الممتدة الجغرافية المنطقة في إفريقيا، ويعيش األمازيغ

 . جنوبا ومالي النيجر في ،الكبر الصحراه أعماق إلى الشما األبيض المتوسط البحر

 كةل في الصدارة يحتل مفهوم الهوية عن الحديث أصبح العالم، يشهدها التي المتسارعة التحوالت ظل في 

 الاقافيةة للهيمنةة محةاوالت مةن العالم يشهد  ما مع النقاشات وتضاعفت هذ ، جميع الملتقيات وفي النقاشات

 ولألوطةان, التةي تقابلهةا لألمةم الهوياتيةة الخصوصةيات لىع للقضاه تسعى عولمة مع مظاهر تترافق التي

   .لهجاتها وعلى الشعبية المجتمعات المحلية وثقافات لغات على للحفاظ تدعو نداهات األخر، الجهة في



 اللغةةو الهويةة أي الاالثةة المفةاهيم هةذ  وتشةكل ارتباطةا شةديدا، وبالاقافةة ةباللغة الهويةة مسةألة تةرتبط إذا

 ، و الدولةالدول بناه مسوغات حول يدور الذي النقاش في مهما عنصرا وتعدن معانيها هاتتداخالب والاقافة،

العربيةة و  المتعةدنة لغاتهةاب الوطنية هويتهاعلى  الحفاظتشكل نموذجا للدراسة و هي  تعمل على الجزائرية 

 هةذ  مناقشةة وتقتضةي .تصةانيوالاقةافي واالق السياسي أمنها على سعيا منها لتحقيق االستقرار  األمازيغية

 وعلةم واللسةانيات اللغةة علةوم ماةل اإلنسةانية، انجازاتهةا فةي العلةوم علةى االعتمةان أيضةا الاالثةة العناصةر

 و األناروبولوجيا. والتاريخ وعلوم االتصال النف  وعلم االجتماع

 

 

 

 

 

 

 لالندماج ووسيلة ستال  والتبعيةواال االختراق من والهوية الذات لتحصين وأناة للاقافة مرآة اللغة مانامت

 التنوع . حيث تعرف وقبول االنفتاح على التي تقوم الحقيقية وحدته وبناه ذاته وتحقيق القومي المجتمع في

 جةدا، كايةرة يةةلمح لهجةات افة إلةىضةباإل والفرنسية، األمازيغية العربية، اللغة يشمل لغويا تنوعا الجزائر

 مكونةا األمازيغيةة واللغةة العربيةة اللغةة مةن كةل لغوية".وتمال- سوسيو" بخصوصية تتميز يجعلها وهو ما

 مشةته األمازيغيةة اللغةة أن المعلةوم فمةن متةأخرا، أتى القاعدة هذ  أن إنراك غير الوطنية، أساسيا للهوية

المجتمةع  ناخةل عظةيم شةر  لحةدو  معةززا - اإلقصةاه ربمةا أو– التهمةيش هةذا بةات عديةدة حتةى لعقةون

 .والهوية الاقافة باسم شر  هو الجزائري،

 سياسات في تسويغ عجز وعن متجان  غير لغوي تخطيط عن األساس في نجم الذي لهذا الوضع وتفانيا 

نةولي   أن البةد كةان .رصةيد الاقةافي الجزائةريلا الغناه واستامار  اللغوي التنوع هذا استغالل تضمن لغوية

 الاقافةة تتعةدن اللغةة وتشةتتها فبتعةدن صةة فةي نراسةتنا هةذ  ،خا اللغةة األمازيغيةة بمتغيرهةا الشةاوي عنايةة

 األمة. أبناه بين الرابطة األوصال وتتفرق

 األتي: باإلشكالومن هنا خرجنا 

 ؟فيما يتمثل واقع اللغة األمازيغية بمتغيرها الشاوي في المؤسسات التربوية في منطقة باتنة

 ت الفرعية و المتمالة في:و على ضوهها نجد أنفسنا أمام مجموعة من التساؤال

    من هم األمازيغ؟ و ما هي اللهجات األمازيغية؟ 

    متى تم إنراج اللغة األمازيغية في المؤسسات التربوية؟ 

   ما هي األفاق المستقبلية للغة األمازيغية؟ 

 



 وعليه ارتأينا في معالجتنا لبحانا هذا إلى وضع فرضيتين أساسيتين أال وهما :

 اللغة األمازيغية هي امتدان اللغة الليبية. :ولىالفرضية األ

 مستقبل اللغة األمازيغية مرهون بإرانة النظام.  الفرضية الثانية:

 

 :منهجية الدراسة

 المتعلقة الحقائق الراهنة نراسة تتضمن التي و الوصفية البحو  ضمن الدراسة هذ  تصنف 

  . ذلك شابه ما أو موقف أو ظاهرة بطبيعة

 و هنةا تحليةل أقةوال المبحةوثين  اسةتخدامه مةن والهةدف المضةمون تحليةل لى تقنيةةاالعتمان ع

 استنتاج النتائج. 

 أهمية الموضوع : 

 تلقا  ،وما الجزائرية الساحة في روحةطالم المواضيع أهم من بالهوية وارتباطها األمازيغة موضوع يعتبر

بكيةان  المسةاس يعنةي الوطنيةة بالهويةة المسةاس ألن الوطنية؛ بالهوية عالقتها في متزايد اهتمام من القضية

 يسةاهم ونراسةتها الظةاهرة وتحليةل كبيةرة، أهميةة ذا الموضةوع اعتبةار يمكةن ولهةذا ذاتهةا، حةد فةي  الدولة

 . التعبير صح تهميشها إنو  األمازيغة حول اللغة  القائم الخلل فهم في بشكل فعال

 المجتمةع الجزائةري لهةا يتعةر  التةي التحةوالت ظةل فةي الهويةة حةول أثيةرت التي القضية ألهمية ونظرا

 اللغة بموضوع أن نهتم الالزم من فكان ، الوطنية الهوية تواجه أصبحت تحوالت وهي والعولمة، كالحداثة

 .األمازيغية

 : الموضوع اختيار مبررات

 موضوعية، و تتمال في: أخر، و ذاتية أسبا  في الموضوع هذا اختيار مبررات تنحصر

معةالم  يمة  األمازيغةة موضةوع بةأن عميقةة ذاتيةة لقناعات الموضوع لهذا اختيارنا تم قد : الذاتية اباألسب

 و انتمائه وطنه على غيور شخص كل اهتمام ينال شك نون من فالموضوع ،  بشكل كبيرا الوطنية الهوية

 عمةق فةي البحةث إلةى يأخةذنا الةذي العلمةي بةدافع الفضةول وأيضةا شةعبه، وحةدة و التةاريخي و الحضةاري

 .األمازيغة الحركة التي مرت المهمة األحدا  في أكار والمعرفة التطلع محاولة و التاريخ

 الخةو  يتعةين و يجب التي األبحا  و الدراسات صميم في يدخل فالموضوع : الموضوعية األسباب أما

 بخاصةة و واضةحة، إجابةات نون مةن كانت طالما لتساؤالت الواضحة الرؤية يعطي بشكل فيها وتفسيرها

 معةالم تفسةير فةي مهمةة حلقةة تشةكل التةي المواضةيع هةذ  مال إلى للتطرق الباحاين قبل من هناك تحفظ أن

 . الوطنية الهوية

 :الدراسة هدف

 األمازيغية اللغة تهميش ساهمة في التي واألسبا  المعطيات أهم معرفة الدراسة في األساسي الهدف يبقى

 مام بها رغم أنها ركن أساسي ال يتجزأ من الهوية الجزائرية.و عدم االهت ,في الجزائر



 عينة الدراسة:

 والتةي البحةث مةن مجتمةع المختةار الجزه بأنها تعرف التي العينة تحديد من بدكان ال  الدراسة هذ  إلنجاز

مةازيغ الةذين يقطونةون فةي واليةة ألهةم ا هنةا البحةث ومجتمةع.الخصةائص و الحجم حيث من له ممالة تكون

 في المؤسسات التربوية. األمازيغيةو التالميذ الذين يدرسون اللغة  الشاوية األمازيغيةباتنة الذين يتكلمون 

 اإلطار المكاني:

تحةيط . وآري  بريكة  ،عين التوتة: ، من أهم مدنهااألوراس في والية باتنة: هي والية من واليات الشرق 

، مةن الشةمال والمسةيلة سةطيف ، ومن الشمال الغربي واليتةيووالية أم البواقي والية خنشلة بها من الشرق

ومةةن أشةةهر ثوارهةةا  "الاةةورة الجزائريةةة"د تعتبةةر مهةة .بسةةكرةومةةن الجنةةو   واليةةة أم البةةواقي الشةةرقي

 . علي النمرو  الحاج لخضر عبيدي ،مصطفى بن بولعيد العقيد

 للدراسة: الزمني اإلطار

 .26/06/2021ذكرة في تسليم المعند تحديد المواضيع في الجامعة إلى غاية  2021من نهاية شهر فيفري 

 

 الدراسات السابقة:

 إلى موضوع اللغة األمازيغية بمتغيرها الشاوي في المؤسسات التربوية. تعرضت نراسات هناك ليست

 مازيغ و تاريخهم:عن األ تلكن هنالك بعض الدراسات التي تكلم

  باط.، الر1988"ثالثة و ثالثون قرن من تاريخ األمازيغيين" لمحمد شافيق ، سبتمبر 

  ،مصر.2011أيام أالمازيغ أضواه على التاريخ السياسي االسالمي لنهى الزيني ، 

 Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Identity by 

Cynthia Becker, 2006. 

 The Berbers: The Peoples of Africa by Michael Brett 1997. 

 Inventing the Berbers: History and Ideology in the Maghrib (The 

Middle Ages Series) by Ramzi Rouighi, 2019. 
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 اإلطار التاريخي و المفاهيمي للدراسة



 المفاهيمي للدراسة التاريخي و : اإلطار Iالمحور 

 . تعريف مصطلح األمازيغ:1

 :التسمية .أ

 "يعنةي  ازيغن" ومؤناهةا "تمازيغةت" وتجمةع "تزمةازيغين".أمازيغ" كلمة أمازيغية تجمةع علةى "إيمة

 .اللفظ في اللغة األمازيغية اإلنسان الحر النبيل

  البربر أو البرابرة اسم التيني، ويعني المتوحشين أو الهمجيين البدائيين، أُطلق الرومةان هةذا االسةم

 .1ألبيض المتوسطعلى كل األجانب وبينهم األمازيغ، وذلك في غزواتهم لبلدان حو  البحر ا

 

وتمتد "الجغرافيا األمازيغية" من واحة سيوة المصرية شرقا إلى المحيط األطلسي غربةا، ومةن البحةر 

ويوجةد األمةازيغ فةي مةالي وفةي النيجةر وشةمال .األبيض المتوسط شماال إلى الصحراه الكبةر، جنوبةا

إضةافة إلةى جةزر الكنةاري،  بوركينا فاسو. ويطلق أمازيغ الصحراه الكبر، على أنفسهم "الطوارق"،

 ."2التي ال تزال فيها مجموعات أمازيغية، تطلق على نفسها "الغوانش

 

 :األصول .ب

 يةةر، الةةبعض أن أصةةل األمةةازيغ يعةةون إلةةى أوروبةةا، اسةةتنانا إلةةى معطيةةات لغويةةة: أصةةل أوروبةةي 

مةن مأو لةه صةلة بالونةدال  (gaulois) وبشةرية تةوحي بةأن اإلنسةان األمةازيغي مةن نسةل الغةاليين

 .سبق لهم أن استعمروا شمال أفريقيا

 ور على أوليستند البعض إلى كشوفات علم اآلثار والفنون القديمة، مفانها أنه تم العا :أصل محلي 

شةمال  إنسان في التةاريخ فةي بعةض منةاطق أفريقيةا، وبالتةالي فاإلنسةان األمةازيغي لةم يهةاجر إلةى

 .أفريقيا ولكنه وجد فيها منذ البداية

 هةم ويذهب اتجا  آخر إلى ربط سكان هذ  المنطقة بالمشرق وجزيرة العةر ، حيةث إن :أصل عربي

 .نزحوا من هناك إلى شمال أفريقيا نتيجة لحرو  أو تقلبات مناخية وغيرها

 يميل المؤر  عبد الرحمن بن خلدون إلى اعتبةار األمةازيغ كنعةانيين مةن ولةد كنعةان  :أصل كنعاني

 .3الكنعانيون ليسوا عربا، وليسوا من أبناه سامبن حام بن نوح عليه السالم، ف

 

 التاريخ: .ت

تةةوطن البربةةر شةةمال إفريقيةةا ، وتحديةةدال المغةةر  العربةةي ، منةةذ بدايةةة التةةاريخ المسةةجل وحتةةى الفتوحةةات 

اإلسةةالمية فةةي القةةرن الاةةامن المةةيالني شةةكلت المجموعةةة العرقيةةة المهيمنةةة فةةي منطقةةة الصةةحراه. يماةةل 

معاصةةرون والممارسةةون الاقةةافيون أقليةةة فةةي شةةمال إفريقيةةا ، علةةى الةةرغم مةةن أن المتحةةدثون األمةةازيغ ال

المجموعات البربرية تعتبر من نسل سكان المنطقة قبل العر . يشار إليهم في معظم النصوص الكالسيكية 

باسم الليبيين. مجموعة عرقية متنوعة وموزعة على نطاق واسع ، تحد  البربةر القةدماه مجموعةة فرعيةة 

                                                             
 ."األمازيغ أو البربر.. التسمية واألصول" مقالت الجزيرة،  1

 https://www.aljazeera.net/specialfiles/2016/2/10/ لواألصو-التسمية-البربر-أو-األمازيغ  
 
 "، أشياه ال تعرفها عن األمازيغ7مقاالت الحرة،" 2

 https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2016/11/21/7%C2%A0 األمازيغ-تعرفها-ال-أشياه
 مقاالت الجزيرة، نفس المرجع السابق. 3



اللغات األفرو آسيوية ، المرتبطة لغويلةا بلغةة المصةريين والكوشةيين والعةر  والسةوريين وقبائةل الشةام من 

والصوماليين. يُعرف األمازيغ بأنفسهم باسم األمازيغ ، ويأخذون اسمهم األكار شةيوعلا مةن الكلمةة الالتينيةة 

barbarus ا فةةي معظةةم أنحةةاه )البربريةةة( ، وهةةي محاولةةة رومانيةةة لتمييةةز المجتمعةةات القبل يةةة األقةةل تطةةورل

أوروبا وأفريقيا عن حضارتهم المستمدة من اليونان. ليبيا هي كلمة يونانية مشتقة مةن عنةوان إقليمةي ، وقةد 

 جاه المصطلح ليتم استخدامه بالتبانل مع مفهوم إفريقيا.

 أصول الليبيين:

تشةير  ي الكهةوف الصةحراوية ، حيةثيتجلى وجون الشعو  البربرية البدائية من عصور مةا قبةل التةاريخ فة

الصةحراه  اللوحات الصخرية التي تصور الحياة الحيوانية الضخمة المتنوعة إلى أنلة على أنه قبةل تصةحر

ألساسةيان ، كانت شمال إفريقيا منطقة خصبة وغنيةة بةالموارن يسةكنها مجتمعةات الصةيد والجمةع. اإللهةان ا

ة المصةرية يتشابهان بشكل فضفا  مع اآللهة -واآلخر القمري الشكل الشمسي  -لعلم الكونيات األمازيغية 

قبةل  430، مما يشير إلى أصل ثقافي مشةترك. وفقلةا لهيةرونوت ، الةذي كتةب فةي تاريخةه عةن البربةر عةام 

 الميالن.

تقاليةد على غرار شعو  الشرق األوسةط قبةل اإلبراهيميةة ، كانةت أهميةة الصةخور موضةوعلا رئيسةيلا فةي ال

ي ، الذي بعض األضرحة المنحوتة بالحجر ، مال ضريح موريتانيا الملكي من العصر الروماناألمازيغية. 

ة ، كةل الحجريةةبنةا  ملةةوك البربةر علةةى الطةراز التقليةةدي ، ال تةزال سةةليمة اليةوم. كةةان تبجيةل األمةةازيغ للهيا

ل بممارسات مال الحةج جةر إلةى الح النبطةي والذي شمل نفن الموتى تحت النتوهات أو اآلثار المقامة ، شبيها

مةا. تشةير األسون في الكعبة بمكة المكرمة وعبانة شعب الحوطي العربي للصخرة العظيمة الولي أبو روزو

 ت.أوجه التشابه في التقاليد واللغة إلى مركز ثقافي أفرو آسيوي قديم تشتت منه هذ  المجموعا

 العالقات مع مصر:

 كن المغةر شر قبل الميالن وجون قبائل شبه بدوية قوية تسةالحظت السالالت المصرية منذ القرن الاالث ع

، أصةبح  العربي. بعض هؤاله انخرطوا في نزاع مسلح مع المصريين ، وبالتالي بين السةالالت الفرعونيةة

هةةي  يُنظةةر إلةةيهم بشةةكل سةةلبي وُصةةنفت مجتمعةةاتهم علةةى أنهةةا بربريةةة. أبةةرز المجموعةةات فةةي هةةذ  الفتةةرة

ة ام الكتابةةة التةةي اشةةتق منهةةا المصةةطلح اليونةةاني الالتينةةي ليبيةةا. تةةم تطةةوير نظةةالمشةةويش وريبةةو ، واألخيةةر

األكاةر  الهيروغليفية من قبةل األمةازيغ األوائةل ، ومةن الواضةح أنةه مشةتق مةن النظةام الخةاص بالمصةريين

المةةيالن  للاالةث قبةتعقيةدلا مةن الناحيةة الكتابيةة ويةدل علةةى التةأثير الاقةافي القةوي لمنطقةة النيةةل. شةهد القةرن ا

 لفينيقية.اتحوالل أنبيلا حيث بدأ الليبيون في تشكيل نصهم الخاص استنانلا بشكل أساسي إلى األبجدية 

ا إلى النظر إلى المصةريين علةى أنهةم أعةداه ، مةع ذلةك ، مةن حية نوا ث أنهةم كةالم يكن الليبيون يميلون نائمل

دأ ي القةةرن السةةانس قبةةل المةةيالن ، بةةعلةةى اسةةتعدان لتحمةةل مسةةتو، معةةين مةةن الحمايةةة مةةن الفراعنةةة. فةة

 ايز باور.المستعمرون اليونانيون بتأسي  وجون أكبر في مدينة قورينا الليبية. وفقا للمؤرخة سوزان و

ا فةةي القةةرن الاةةاني قبةةل المةةيالن: نوميةةديا  وموريتانيةةا. قرطةةاج ، ظهةةرت المجتمعةةات الليبيةةة األكاةةر اسةةتقرارل

سةعة مةن األر  وخةارج شةبه الجزيةرة التونسةية ولةم يكةن لسةاحل شةمال كدولة مدينة ، لم تحتل مساحة وا

إفريقيا تأثير مباشر كبير. وهكذا تمتعت الممالك الليبية للنوميديين والموريين ، على األقةل لمعظةم تةاريخهم 

ةةا مجموعةة نيموغرافيةة رئيسةةية  إلةى جانةب قرطةاج ، بعالقةةة تجاريةة مسةتقلة. كةةان البربةر النوميةديون أيضل

قرطاج نفسها ، على الرغم من احتالل الفينيقيين لطبقات النباله والتجار ، مما أن، إلى إبعان السةكان  ناخل

األصليين بشكل أساسي عن القنانة والتجنيد العسكري. خالل هذا الوقت بدأ اليونانيون بتوثيق شمال إفريقيةا 



هةا بقرطةاج ، وكةانوا أول مةن أشةار إلةى وممالكها ، وسلطوا مزيدلا من الضوه على القبائل البربرية وعالقت

 1شعو  المغر  العربي على أنهم ليبيون.

 

 

 

ين القرطةاجي كانت موريتانيا ، الواقعة إلى الشرق مةن شةبه الجزيةرة التونسةية ، تتةاجر بكاافةة مةع مطالبةات

ل قبة 148-238)على ساحل شمال إفريقيا. بقيانة ملوك القبائل ، انضم الموري إلى قوات ماسينيسا نوميةديا 

هةةو  Mauriالمةةيالن( خةةالل الحةةر  البونيقيةةة الاانيةةة ، وتوحيةةد القةةوات ضةةد قرطةةاج. المصةةطلح الرومةةاني 

 الذي استخدم في القرون الالحقة لإلشارة إلى سكان شمال شرق إفريقيا. Moorsمقدمة لمصطلح 

ا مةن سةالح ال ا كبيرل   الل الحةروخةفرسةان القرطةاجي تم تقدير النوميديين لروسيتهم ، وبالتالي شكلوا جزهل

انيةة. نيقيةة الاالبونيقية. ومع ذلك ، تغير مكانة المملكة النوميديةة مةع قرطةاج بشةكل كبيةر خةالل الحةر  البو

 وتهةا أمةامماسينيسا ، االبن القوي لزعيم نوميةدي وحليةف لقرطةاج ، خةان المدينةة عنةدما رأ، أنهةا تخسةر ق

ن. نتيجة لذلك قبل الميال 206. انضم إلى الجمهورية الرومانية عام قوات سكيبيو في شبه الجزيرة األيبيرية

ا التةي وساعد على هزيمة القرطاجيين فةي معركةة زامة، حصل ماسينيسا على نعم روماني لعرش نوميديا 

ا. أنهةى النصةر الحاسةم الحةر  البونيقيةة الاانيةة وأضةفى الشةرعية علة  ى نوميةدياتم فيهةا أسةر حنبعةل أخيةرل

سةا ل حكةم ماسينيفي ظةعميلة رومانية. على الرغم من تقييد الوالية القضائية الرومانية على نوميديا كدولة 

و  ن إلةى أسةل، فقد أنت إلى تقدم تقنةي للمجتمةع النوميةدي األمةازيغي القبليةة ، حيةث انتقةل معظةم المةواطني

 متنامي.حياة زراعي مستقر بالكامل وشاركت الدولة في مجال التجارة المتوسطي ال

خالل السنوات من إعانة التنظيم اإلمبراطوري ، تةم تغييةر الواليةة القضةائية الرومانيةة علةى موريتانيةا مةن 

عالقة الدولة العميلة إلى الضم اإلقليمي. لم تتغير الهوية السياسية لألمازيغ النوميديين بشكل ملحةوظ خةالل 

وف الالتينية ، إن وجدت ، بةين القبائةل علةى الةرغم مةن الفترة الرومانية. كان هناك القليل من الكتابة بالحر

 -أن القةةانة كةةانوا عمةةاله مخلصةةةين واسةةتجابوا بشةةكل جيةةد للحكةةةم الرومةةاني. فقةةط الةةديانات اإلبراهيميةةةة 

هي التةي سةتغير بشةكل جةذري طريقةة الحيةاة البربريةة ، وحتةى ذلةك الحةين ،  -المسيحية أوالل ، ثم اإلسالم 

 2من التقاليد القديمة.ستبقى وتزنهر العديد 
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 مختلف اللهجات: .أ

يتوزع األمازيغ جغرافيا بكاافة في كل من المغر  والجزائر، كما أنهم أيضا يتواجدون بليبيةا وتةون  

ا، باإلضافة إلى النيجر ومالي ال يعةرف بالتحديةد عةدن السةكان ذوي األصةول  .وموريتانيا ومصر أيضل

األمازيغية اليةوم فةي شةمال إفريقيةا بسةبب تخةالط العةيش واألنسةا  بةين المكونةات العرقيةة المغاربيةة، 

غير أن هناك تقديرات تقول بأن ثلث سكان المنطقة هم أمازيغيون إذا استانينا مصر التي ال توجةد بهةا 

زيغ بشةمال إفريقيةا، تتعةدن طوائةف األمةا .سو، نسبة ضئيلة جدا من األمازيغ تنتشر بالحةدون مةع ليبيةا

حيةةث لكةةل واحةةدة منهةةا لغةةة محليةةة، فنجةةد الةةريفيين والسوسةةيين والطةةوارق والقبةةايليين وغيةةرهم مةةن 

فةةي بدايةةة القةةرن الجةةاري لتوحيةةد مختلةةف ” معياريةةة“وقةةد تةةم اسةةتحدا  لغةةة  .المجتمعةةات األمازيغيةةة

 1.”تيفيناغ“لهجات األمازيغ، تكتب بحرف 

 
 :  خريطة توزيع الطوائف األمازيغية1رسم توضيحي 

 https://www.sasapost.com/amazigh-in-north-afriqueالمصدر: 

أثةةارت العالقةةة بةةين اللغةةة الليبيةةة القديمةةة المنةةدثرة و اللهجةةات األمازيغيةةة المعاصةةرة و ال تةةزال جةةدال بةةين 

د من قةرن مةن الةزمن بةين مةن يعتقةدون بوجةون عالقةة الباحاين االناروبولوجيين و الفقهاه اللغويين منذ أزي

األصل بالفرع بينها و بين من ير، فيها لغات مختلفة تعايشت و احتكت في بالن المغر .و إذا قضت اللغة 

الليبيةةة نحبهةةا منةةذ ذاك , اسةةتمرت اللهجةةات األمازيغيةةة و تطةةورت بشةةكل مسةةتقل لتصةةل إلينةةا بالشةةكل الةةذي 

 2نعرفها اليوم.

   يبية )األمازيغية القديمة(:اللغة الل . 
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 جن  أو بشع شكل في واعية بوحدتها لمجموعة انعكاسا يجعلها الذي بالشكل أمازيغية لغة اليوم يوجد ال

 مةازيغاأل وجةون اسةتمرار أن إال  كةل المختصةين حولهةا يتفةق التةي السةلبية الوضةعية هةذ  ورغةم أمازيغي

  في. نقاش ضيق الأ نطاق على وكلغة أوسع نطاق على وثقافة كشعب

 األلسنية علماههان المشتركة القديمة جدا، ال توجد إال في أذ le Libyque الليبية  أو ٬ األمازيغية اللغة إن

 لةىإ النيةل األفريقةي مةن الشةمال عمةوم فةي منتشةرة وكانةت ٬ اليةوم لهجةات عةن تتميةز أنهةا ريةب وال ٬

 . (Téda)اتيد لغة معقل هي التي تبستي جبال عدا ما ,األطلنطي

لخةط الليبةي هةي ا كتابيةة منظومةة البربةر( قةدماه )أو القةدامى األفريقيةون اسةتعمل األفريقةي الشةمال هذا في

 القةديم لتيفنةاغو ا (Le Libyque) الليبية النقوش أن هو ذلك على والدليل ٬ التوارق تيفناغ منه انباق الذي

 لغةر ا منطقة وفي شرقي الجزائر شمال وفي  تون في( تماما مستعربة اليوم هي مناطق في عليهما عار

  الشمالية(. الصحراه وفي المغر  في وطنجة

 منةذ جهةتوا قةد٬ منهةا السةاحلية الخصوص وعلى البربر بالن من الشمالية في المناطق الكتابة هذ  وكانت

 نقبةل يجعلنةا ذيالة الحةد إلةى ٬ بعد فيما الالتينية ثم البونية الكتابة طرف من كبر، الفنيقيين منافسة وصول

 عنةد لخصةوصا وعلةى أهلهةا عنةد النسةيان طواهةا المناطق تلك في الليبية الكتابة أن مفان  باالستنتاج الذي

  السابع. القرن في اإلسالم انتشار مع العربية حلول اللغة

 كان يلتا الكناري جزر حتى امتدت بل محفوظة ظلت فقد عن المنافسة البعيدة الصحراوية المناطق في أما

 أمازيغيا. ) Guanchesالقديم القونش ) شعبها

 أصةيلة كتابيةة األمةازيغ منظومةة ألسةالف كةان معينةة تاريخيةة فتةرة فةي بأنةه التأكيةد يمكةن أنةه والخالصة

   1النيجر. إلى المتوسط البحر من انتشارهم مال منتشرة

 
 ) االتينية، العربية و التيفيناغ(: الحروف األمازيغية 2رسم توضيحي 

 العربي عقون،"األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في األصول و الهوية".المصدر: 

 

 :ثة تجهل الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين والماقفين الفرق بين هذ  األشياه الاال

  باإلنجليزية”األمازيغي –الليبي “الحرف ،: Libyco-Berber قدم حرف أمازيغي على ، وهو أ

اإلطالق وهو الذي توجد نقوشه بالمغر  تحديدا وباقي العالم األمازيغي بما فيه جزر الكناري. 

 3000إلى  2500بما بين  Libyco-Berber ”األمازيغي –الليبي “ويقدر تاريخ ظهور الحرف 
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ليبيا / ”لمعنى القديم لـقبل الميالن(. وا 1000قبل الميالن أو  500عام قبل اليوم، )أي حوالي عام 

 .هو: األمازيغ” الليبيون

  باإلنجليزية”تيفيناغ الطوارق“حرف ، : Tuareg Tifinaghن ، وهو مستعمل حاليا في بال

بيه أمشتق ومتفرع من ” تيفيناغ الطوارق“الطوارق فقط ولم يتواجد تاريخيا بالمغر . حرف 

لزمن وقد بالتأكيد قرون عديدة من ا” وارقتيفيناغ الط“األمازيغي. ولكن عمر  –الحرف الليبي 

تعملونه م ويسحافظ عليه األمازيغ الطوارق في جنو  الجزائر ومالي والنيجر وجنو  ليبيا إلى اليو

 .في الرسائل العائلية والنقوش والزينة

  باإلنجليزية”تيفيناغ الجديد“حرف ، Tifinagh-Neo:  وهو فرع مستحد  من تيفيناغ الطوارق ،

وأضافوا إليه حروفا جديدة اخترعوها  20احاون وماقفون جزائريون منذ ستينات القرن طور  ب

 ”Neo-التيفيناغ الجديد“وحذفوا منه حروفا طوارقية أصيلة منقطة )متكونة بأكملها من نقط(. وهذا 

 Tifinagh )هو الحرف الوحيد الذي يروجه اآلن المعهد الملكي للاقافة األمازيغية )اإليركام

 1.غر بالم

 التوزع اللغوي األمازيغي في الجزائر:   .ت

 تتفّرع عن اللغة األمازيغية بالجزائر لهجات عدة، هي:

نتشةةرة فةةي نسةةبة إلةةى منطقةةة القبائةةل الواقعةةة إلةةى الشةةرق مةةن مدينةةة الجزائةةر العاصةةمة، وهةةي م :القبائليةةة 

ل مةةن حيةةث الواليةةات تيةةزي وزو وبجايةةة بالشةةرق، والبةةويرة وبةةومرناس بالوسةةط، وهةةي األكاةةر  عةةدن. تحةةدثا

ل علةى أسةاس  ل انفصةاليا . "لغةويالتميَةز ال"وأطلةق قطةاع مةن سةكان هةذ  المنةاطق، قبةل سةنوات عةدة، تنظيمةا

اليةةات ، فةةي حةةين يطلةةق علةةى سةةكان الو"جزائريةةون"ويتعامةةل التنظةةيم مةةع سةةكان بقيةةة منةةاطق الةةبالن بةةأنهم 

يظهةةرون وكتابةةة لهجةتهم بةةالحرف الالتينةةي،  . ويةةدافع هةةؤاله بقةوة عةةن"قبةائليين"األربةع المةةذكورة مسةةمى 

 .حساسية سلبية بالغة تجا  العربية

صل بها إلةى في مدينة تمنراست ومحيطها بأقصى جنو  الجزائر، ويمتد التواتنتشر  : الطرقية أو التارقية

لهةم اج، وشمال مالي وبعض مناطق النيجر. ولقد اختلطت القبائل الطرقية في هذ  البلةدان عةن طريةق الةزو

هةم الهويةة، وتمايل في البرلمان الجزائري. وهؤاله األمازيغ ليست لهم منطلقات سياسية في مسائل اللغةة و

يةةر فةةي يفَضةةلون العربيةةة علةةى األمازيغيةةة، وبقيةةت ثقةةافتهم منحصةةرة فةةي التةةرا  والاقافةةة.وللطرقيين وز

 .الحكومة هو وزير السياحة حسن مرموري

لعاصةمة(. اكلةم جنةو   600مدينة غرناية ) "عاصمتها"لى منطقة المزا  ونسبة إ : المزابية أو الميزابية

بيةة، عرقية ولغويةة ومذه احرب" 2013و 2011وكانت بلدات عدة قريبة من غرناية، قد شهدت بين عامي 

 ي. ذهب المالكالتابعين للم "شعانبة"بين أمازيغ المنطقة الذين يتبعون المذهب اإلباضي، وعربها المسمون 

لحةدون ا، وهي قريبةة مةن "بوابة الصحراه"أيضا، في منطقة واني سوف التي تعرف بـ "المزابية"ر وتنتش

 التونسية.

 .في بشار )غر  البالن( وشينوي في تيبازة غربي العاصمة :الشلحية 

المنتشةةرة شةةمال شةةرقي الةةبالن، فةةي محةةيط مةةدن باتنةةة وتبسةةة وخنشةةلة وسةةوق أهةةراس بالشةةرق،   :الشةةاوية

 2.لمناطق لم يطرحوا أبدال لهجتهم كبديل للعربية على عك  سكان القبائلوسكان هذ  ا
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 بلهجتها الشاوية: األمازيغيةاللغة  . 

،وهةي مةن الجزائر شةرق األوراس فةي  بالغةة األمازيغيةة الناطقونهي لهجة يتحد  بها   اللهجة الشاوية:

 .أفريقيا في شمال األمازيغية لنسبة األكبر من اللهجاتالتي تنتمي إليها ا الزناتية األمازيغية اللهجات

 ق الحضةريةولكن اللهجة الشاوية بدأت بالتراجع بسبب استعمال اللغة العربية الدارجةة وخاصةة فةي المنةاط

شةةاوية ويعةزو الةةبعض ذلةةك إلةةى ان مسةتخدمي اللهجةةة يعزفةةون عةةن التحةةد  بهةا اعتقةةانا مةةنهم أن اللهجةةة ال

شةاوية سب إلى أصحا  القةر، والمداشةر بينمةا العربيةة الدارجةة إلةى المدينةة والحضةارة وصةار بعةض التن

 يخجلون من لهجتهم.

 :التوزيع الجغرافي  

وواليةةة  ،واليةةة أم البةةواقي ،وواليةةة باتنةةة الةةذي يضةةم األوراس تنتشةةر اللهجةةة الشةةاوية باألسةةاس فةةي إقلةةيم

 .1،والية قسنطينةوالية بسكرة ،فوالية سطي والية تبسة ،هراسأسوق  وتتحدثها نسب ضئيلة في ،خنشلة

 واألميةرة فاطمةة الشةقراه))آري عاصةمة الملكةة نايةا) باتنةة وتعمل حاليا العديد من الجمعيةات الاقافيةة فةي

علةى الحفةاظ علةى المةورو  اللغةوي للمنطقةة )تازوقاغت( خنشلة وسيداس بعمق أوراس النمامشة (مروانة

تعةد  .باألمازيغيةة وإعانة إحياه  في ظل تغير السياسة الحكومية إزاه المطالب الاقافيةة للمجموعةات الناطقةة

،أوالن ،أوالن علةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةابور،النمامشةةةةةةةةةةةةة،أوالن سالمالجبايليةةةةةةةةةةةةة بلةةةةةةةةةةةةديات أعةةةةةةةةةةةةراش

ت أهم الناطقين بالشاوية، على الرغم من انتشةار العربيةة فةي وغيرها من المكونا ،الحراكتة،إيسقنينسلطان

فةي  ،خنشةلة،أم البواقيباتنةة التلفزيون العمومي واإلذاعة، وقد تم افتتاح إذاعات ناطقة بالشاوية في واليةات

يعملةةون علةةى  األوراس ر السياسةةة الحكوميةةة لترقيةةة اللغةةة األمازيغيةةة، كمةةا ان الكايةةر مةةن الفنةةانين فةةيإطةةا

،ميهو  بةن عبةد جمةال صةابري ،ماسنيسةاعلي شةيبان برزهمالحفاظ على الكلمات االمازيغية في أغانيهم، أ

 .2،نيهيا، مسعون نجاحي، مركوندة،عميروش إغونامالسالم
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 : بالد الشاوية في الجزائر3رسم توضيحي 

 https://tafukt.blogspot.com/p/blog-page_1.htmlالمصدر: 

 

 الشاوية باللهجة الكلمات بعض

  gتنطق ق  :توضيح

  

 أمقّاز إيض = سعيدة ليلة ؟ هلّيذ ماتّا = ؟ كحال كيف

 ؟ هخسذ ماتّا = ؟ تريد ماذا ؟ هاّلم ماتّا = ؟ حالكم كيف

 )مؤنث( نّم / )مذكر( نّك اسم ماتّا = ؟ اسمك كيف فاّلون آزول = عليكم السالم

 )مؤنث( فاّلم / )مذكر( فاّلك اورفهيمغش = أفهمك لم لخير ن آنزاكث أو تيفاوين = الخير صباح

 آبريذ سينغش اور = الطريق أعرف ال لخير ن آمدّيث أو تيمدّيوين = الخير مساه

 

 

  :الزمن في المستعملة الكلمات بعض

 

 سقاس نو إشت : واحد عام أصبحيث : صباح



 سقاسن اي سن : عامين أعشويث : مساه

 عدان إي قور : الماضي الشهر إيض : ليل

 يقورن قاسأس : القانم العام آس : نهار

 ييض ن انصاف : الليل منتصف أسناط : أم 

 واس ن انصاف : النهار منتصف إيضلي : البارحة

 قور : شهر آسا : اليوم

 أسقاس : عام أتشا/أذتشا : غدا

  اسمانت : أسبوع  اساعث : ساعة

 :األلوان

 

 أزيزا = أخضر   أْوراغْ  أصفر=

   أَماللْ  = أبيض    أبَْركان = أسون

   أزوقاغْ  = أحمر أتْشيني = رتقاليب

 

  الضمائر:

نَا نتش = مران أسمي أنا / ماال نَتْشْ  = أنا  ذَْوماثْن نشني = إخوة نحن / ماال نَْشني = نحن مران إْسمز

 ذَْوماثْن كنوي = إخوة أنتم / ماال َكْنوي = أنتم علي إْسَمنَكْ  شك = علي أسمك أنت / ماال َشكْ  = أنت

 كنماي = أخوات أنتن / ماال َكْنْمازي = أنتن سارة إسمنَمْ  شم = سارة أسمكي أنت / ماال َشمْ  = أنتز 

 تَْوماثزينْ 

 ذَْوماثْن نهني = إخوة هم / ماال نَْهنزي = هم محمذ إْسَمْن ْ  نت = محمد اسمه هو / ماال نَتَ  = هو

 إسمن  نتا  = صليحة إسمها هي / ماال نَتا ْ  = هي

 صليحة

 تَْوماثزينْ  نهاي = أخوات هن / مال اينَهْ  = هن

  :الماضي في "فعل" فعل تصريف

  gتنطق ق

 

 هيقيم كنوي = فعلتم أنتم فعلتما, )مذكر( أنتما إيقيغ نتش = فعلت أنا

 هيقيمت كنمتي = فعلتن أنتن فعلتما, )مؤنث( أنتما نيقا نتشني = فعلنا )مذكر( نحن

 ييقا نتّا = لفع هو نيق نتشنتي = فعلنا )مؤنث( نحن

 هيقا نتّا  = فعلت هي هيقيذ شك = فعلت اأنت

  هيقيذ شم = فعلتي أنتز 



 يقينت نهنتي = فعلن هن فعلتا, )مؤنث( هما يقين نهني = فعلوا هم فعال, )مذكر( هما

 

  :المضارع في "أراد" فعل تصريف

 

     خسمتهتّ  كنمتي = ترنن أنتن تريدان, )مؤنث( أنتما تّخسغ نتش = أريد أنا

 يتّخ  نتا = يريد هو نتّخ  نتشني = نريد )مذكر( نحن

 هتّخ  نتا  = تريد هي نتّخ  نتشنتي = نريد )مؤنث( نحن

 تّخسن نهني = يريدون هم يريدان, )مذكر( هما هتّخسذ شك = تريد أنت

 تّخسنت نهنتي = يرنن هن تريدان, )مؤنث( هما هتّخسذ شم = تريدين أنت

 هتّخسم كنوي = تريدون أنتم تريدان, )مذكر( أنتما

  gتنطق ق

 

  ييق آذ نتّا = سيفعل هو آذيقغ نتش = سأفعل أنا

 آتّيق نتّا  = ستفعل هي آنّيق نتشني = سنفعل )مذكر( نحن

 آذيقن نهني = سيفعلون هم سيفعالن, )مذكر( هما آنّيق نتشنتي = سنفعل )مؤنث( نحن

 آذيقنت نهنتي = ستفعلن هن ستفعالن, ()مؤنث هما آتّيقذ شك = ستفعل أنت

 آتّيقمت كنمتي = ستفعلن أنتن ستفعالن, )مؤنث( أنتما آتّيقذ شم = ستفعلين أنتز 

 آتّيقم كنوي = ستفعلون أنتم ستفعالن, )مذكر( أنتما

 

  :الحاضر في "تكلّم" فعل تصريف

 

 هتّوثاليم كنوي = تتكلمون أنتم تتكلمان, )مذكر( أنتما تّوثاليغ نتش = أتكلم أنا

 هتّوثاليمت كنمتي = تتكلمن أنتن تتكلمان, )مؤنث( أنتما نتّوثالي نتشني = نتكلم )مذكر( نحن

 يتّوثالي نتّا = يتكلم هو نتّوثالي نتشنتي = نتكلم )مؤنث( نحن

 هتّوثالي نتّا  = تتكلم هي هتّوثاليذ شك = تتكلم أنت

  هتّوثاليذ شم = تتكلمين أنتز 

 نهني = يتكلمون هم يتكلمان, ر()مذك هما

 تّوثالين

 تّوثالينت نهنتي = يتكلمن هن تتكلمان, )مؤنث( هما

 

  :األمر في "قال" فعل تصريف



 إيني شم = قلي أنتز  إيني شك = قل أنت

 إينيمت كنّمتي = قلن أنتن قال, )مؤنث( أنتما إينيتّ  كنوي = قولوا أنتم قال, )مذكر( أنتما

 

  :الحاضر في" "قال فعل تصريف

 

  قّارغ نتش = أقول أنا

 نقّار نتشنتي = نقول )مؤنث( نحن نّقار نتشني = نقول )مذكر( نحن

 هقّارذ شم = تقولين أنتز  هقّارذ شك = تقول أنت

 هقّارمت كنمتي = تقلن أنتن تقوالن, )مؤنث( أنتما هقّارم كنوي = تقولون أنتم تقوالن, )مذكر( أنتما

 هّقار نتّا  = تقول هي ّقاري نتّا = يقول هو

 قّارنت نّهنتي = يقلن هن تقوالن, )مؤنث( هما قّارن نهني = يقولون هم يقوالن, )مذكر( هما

  :الماضي في "رأى" فعل تصريف

 

  زريغ نتش = رأيت أنا

 نزرا نتشنتي = رأينا )مؤنث( نحن نزرا نتشني = رأينا )مذكر( نحن

 هزريذ شم = رأيتي أنت هزريذ شك = رأيت أنت

 هزريمت كنمتي = رأيتن أنتن رأيتما, أنتما)مؤنث( هزريم كنوي = رأيتم أنتم رأيتما, )مذكر( أنتما

 هزراا نتا  = رأت هي يزرا نتا = رأ، هو

 زرينت نهنتي = رأين هن رأتا, )مؤنث( هما زرين نهني = رأوا هم رأيا, )مذكر( هما

 

  :الماضي في أراد فعل تصريف

 

 نخ  نتشني = أرننا نحن خسغ نتش = نتأر أنا

 هخسذ شم = أرنتي أنت هخسذ شك = أرنت أنت

 هخسمت كنمتي = أرنتن أنتن أرنتما, )للمؤنث( أنتما هخسم كنوي = أرنتم أنتم أرنتما, أنتما

 هخ  نتا  = أرانت هي يخ  نتا = أران هو

 خسن نهني = أرانوا هم  أرانا هما

   خسنت نهنتي = أرنن هن )للمؤنث( هما

 



  pronoms Lesالضمائر

 :األسماء

 المذكر االسم.1 

 )أ ) تعريف بأناة عانة يسبق المذكر االسم

ْرياز،  = رجل / مال َل ََ ََ ََ َ  أْهيويْ  = طفل أ

 المؤنث االسم.2 

  ( ) التعريف عانةبأناة يسبق المؤنث االسم

 ثَْهيويثْ  = فتات ، ثََمطو ْ  = امرأة  /مال

 :األسماء جمع

 إَرياْزن = أْرياز / مال ن( ) األخير في ونضيف  إ( ) إلى )أ( نحول المذكر االسم علجم

 ثيدّار - ثَدار ْ  = بيت / مال التأنيث ثاه ونحذف  ثيـــ( ) إلى َ ( ) ل نحو المؤنث االسم لجمع

 :الحروف

ْهياراماال : مع   ذز

 عمر نهيارا   إروح  = عمر مع ذهب/ 

يماال : من َز   /سز

وسيغدْ  = لمنزلا من أتيت َُ َُ ُ  ثداْر  سي أ

 لَقالْمْفطابلة = الطاولة على القلم ْفماال/:  على:

 ْسلكدرْ  َعْيَضغْ  = بقوة صرخت  /ْسماال : بــ

يماال/ : في  الماشينة ذي َرْكَبغْ  = فيالقطار ركبت ذز

 األعداد:

  ويط ، يج = واحد

   َسنْ  = اثنان

 1 كر   =ثالثة

 

 :عائلية عالقات

 

  خامثث = األسرة

ا = أمي  بلابَا = أبي يامَّ

 نانّا = جدتي نَانّا = جدي

 يَـــــلزّــــي = إبنتي َمـــْمـــــمي = إبني

 وتما = أختي أّومــــــا = أخي
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 جسم: أجزاء

 : اإلنسان

 

 إيـــَمـــــْجــي = أذن *اقلقول = رأس

 إيـــــْلــــــ ْ  = لسان *اكنتور = جبهة

ــ = العين  أوذَمْ  = الوجه يــــطْ ثـز

 طا  =أصبع الحنك = خد

ــــــي = فم  أضـــــَارْ  = قدم إيــــــمز

 فــــــُوسْ  يد= ثــيـــغَّمــــْســـتْ  = الّسن

ــــيــــقــــَاْزلـــْثْ  = كلية   ثـز

 ga  = ق 

 

 أعـــَدْيــــز ْ  = بطن ثــــُوراويين = الرئتين

 إغـــَــ ْ  = العظم

 *اقحقوح =ظهر

 أعـــَدْيــــز ْ  = بطن

 ثبعوجــــْثْ  = السرة

  أُولْ  = قلب

 : متفرقات

 

 إيمكلي = غداه ماتّا = كيف

 أمنسي = عشاه ماني = أين

 ثغنجاو  = الملعقة ذا = هنا

 أجنوي = السكين هين ذي = هناك

 أمان = ماه كان = فقط

 أمشوار = بعدين آر ، إيزم = أسد

 أيا ، أ = اي أغيول = حمار

     إينو أمداكل = صديقي إيسلمان = سمك

 

 :األوصاف

 

 ثــَمـــطـــُو ْ  = إمرأة أْزْروالْ  = الزرقاه العيون صاحب



 أمـــْــغــَارْ  = العجوز   ga =ق حيث  أقــزيـــاللْ  = القامة قصير

ارْ  = القامة طويل ََ  يــــَـْزهـــَــا = فرحان   ga = ق / أْزقــْـــرز

 إضــــَــ ْ  = يضحك أَزَوارْ  = سمين

 إثــْــبــَــســــامْ  = يبتسم أْزناذْ  = نحيف

 يــــَــقـــْـــلَـــقْ  = غضبان أَزحــَافْ  = أعرج

 يـــــزيــــــلْ  = يبكي  ْ ل أضــَــْرغــــَــا = أعمى

 يــــَهـــْــبـــَــلْ  = مجنون  ga = ق / أعــَـــقــون = أبكم

 ذانَْرويـــــشْ  = غبي أبــَــكــْــوشْ  = أصم

 ثــَمـــطـــُو ْ  = إمرأة ســــُوعـَــديـــ  = الحامل المرأة

 أمـــْــغــَارْ  = العجوز ألــْــدوفــــَانْ  = الرضيع

 يــــَـْزهـــَــا = فرحان  أهـــْيــــُويْ  = طفل

 إضــــَــ ْ  = يضحك أْريــــازْ  = رجل

1 
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 : IIالمحور 

 

 اإلطار التحليلي للدراسة



 اإلطار التحليلي للدراسة : IIالمحور 

 . التطور الكرونولوجي لتقنين اللغة األمازيغية رسميا:1

تقتضةي  ويستعد لها، ويخصص لهةا كةل مةا األمازيغةرأس السنة ” يناير" المجتمع الجزائري كله   فلتحي

 فال يسةةتغنى عنهةةا مةةن عةةانات المجتمةةع الجزائةةري أو مةةا يعةةرعةةانة  تالمناسةةبة مةةن تحضةةيرات،إذ أصةةبح

 .لكل منطقة خصوصياتها وتقاليدها وطريقة احتفالها ،حيث“العام  رأس“بالعامية 

 

  أخذ المطلب األمازيغي بعدا مميزا وعلنيا في شكل حركة احتجاجية في 1980 مارسفي 

( وزو تيزي اهرات طالبية في جامعةالقبائل.وكان السبب المباشر في اندالع أحدا  القبائل )مظ

 قبائليحول "الشعر ال تهيغية( إلقاه محاضرالكاتب مولون معمري )منظر األماز منع كما تم

 القديم".

  أقبلت السلطة على اعتقال العديد من نشطاه  -أي في عهد الشاذلي بن جديد- 1985في عام

 .1الحركة األمازيغية

 ث فةةي بعةةض منةةاطق الةةبالن حيةة 1995الدراسةةية فةةي العةةام  أنخلةةت اللغةةة األمازيغيةةة فةةي المنةةاهج

 .البربرية هي اللغة األم واللغة األولى للمتمدرسين

  تور األمازيغيةةة فةي الدسةة ، أي فةةي عهةد الةرئي  اليةةامين زروال، تةم االعتةراف  1996فةي العةام

 .سالمالجديد المعدل في نف  السنة بوصفها مكونا للهوية الوطنية إلى جانب العروبة واإل

 د العزيز ثانية، بقرار من الرئي  عب” لغة وطنية“األمازيغية كـ  اعترفت الدولة   2001سنة  في

 .بوتفليقة

  جزائر في المانة الاالاة مكرر، اعتراف تاريخي وألول مرة في ال 2002إذ نصت تعديالت نستور 

 .األمازيغية كلغة رسمية  

  رامج  بةة تابعة لمؤسسة التلفزيون الجزائةري تبةث ، أطلقت قناة تلفزيونية حكومي2009في العام 

 .األمازيغية بكل فروعها وتعترف بمكانتها كلغة ثانية في البالن

  ي العةةام أأعلةن الةةرئي  عبةد العزيةةز بوتفليقةةة رسةميا أن ينةةاير )كةانون الاةةاني(، ،  2016فةي نهايةةة

، ا الجزائةرنيةة التةي تحتفةل بهةاألمازيغي هو يوم وعيد وطني ماله مال بةاقي األعيةان الوطنيةة والدي

ال وأصبح عيدا وطنيا وعطلةة مدفوعةة األجةر،أي عشةية االحتفة 2018يناير  12والذي انطلق من 

  . 2968أمازيغ الجزائر بالعام 

 لتعةديل ا، جةاه بهةا ”أكانيميةة تةدري  اللغةة األمازيغيةة“رئي  الوزراه أحمد أويحيى إطةالق  أعلن

ة ن طريةةق البرلمةةان. وتضةمن التعةةديل نسةترة األمازيغيةةة لغةةعة 2016الدسةتوري، الةةذي تةم مطلةةع 

 .رسمية تماما مال العربية

 واليةةات  10وزيةةرة التعلةةيم نوريةةة بةةن غبريةةت عةةن توسةةيع تةةدري  اللغةةة األمازيغيةةة إلةةى  أعلنةةت

، بعةدما كةان تعليمهةةا منحصةرا فةي واليةةات  2019/ 2018إضةافية، ابتةداه مةن الةةدخول المدرسةي 

                                                             
  "، األمازيغية لغة وطنية في الجزائرمقاالت الجزيرة،" 1

 /https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3يف-طنية-لغة-األمازيغية-ترسيم-وتداعيات

 



إنراج نصةةةوص باللغةةةة األمازيغيةةةة الجزائريةةةة فةةةي المخطوطةةةات ليةةةتم   . القبائةةةل وعةةةدنها خمةةة

م تشةجيع تةالمدرسية واألنبية، خاصة فيما يتعلق بمسةتو، اللغةة والاقافةة والتةرا  األمةازيغي، كمةا 

 1.مديرو المؤسسات التربوية على فتح أقسام لتدري  اللغة األمازيغية

 

 اللغة األمازيغية في المؤسسات التربوية:. 2

 

تعتبر األمازيغية مقوما أساسيا في الهوية الجزائرية ورافدا مهما مةن روافةدها التاريخيةة، وتعةد لغةة وطنيةة 

في الجزائر بموجب قرار نستوري، وقد انطلق تدري  اللغة األمازيغية في المؤسسات التربوية الجزائريةة 

للاقافةة والهويةة  إنصةافاتدري  اللغة  سنة، بعد سنوات من نضال "الحركة األمازيغية"، التي تعتبر 20قبل 

األمازيغيتين. تم تدري  اللغة، في البداية، في المناطق ذات األغلبيةة األمازيغيةة ك"تيةزي وزو" و"بجايةة" 

قبةل بضةع سةنوات،  محافظةة 11و"البويرة" و"باتنة" و"بومرناس"، ثم اتسعت رقعة تدريسها تدريجيا إلى 

 .248محافظة من أصل  21ليم نورية بن غبريط تعميم تدريسها في قبل أن تقرر وزيرة التربية والتع

 للغة األمازيغية: معاهد التأطير البيداغوجي. 3

بحةث العلمةي، معاهد متخصصة في اللغة األمازيغية تابعةة لةوزارة التعلةيم العةالي وال 4تتوفر الجزائر على 

 "، وهةةةي "تيةةةزي وزو" و"البةةةويرةوتتةةةوزع هةةةذ  المعاهةةةد بةةةين جامعةةةات واليةةةات منطقةةةة القبائةةةل الكبةةةر،

 .2013 نةو"بجاية"، باالضافة إلى جامعة الحاج لخضر بوالية "باتنة" شرق البالن، التي نشن معهدها س

غيةة، وقةد تخرج هذ  المعاهةد سةنويا المئةات مةن حملةة شةهانتي البكةالوريوس والماجسةتير فةي اللغةة األمازي

لةدكتورا ، اشخصةا حةامال لشةهانة  40بعة لرئاسة الجمهورية،أحصت المحافظة السامية للغة األمازيغية التا

لمؤسسةات اتغطيةة احتياجةات سيعملون مستقبال ل حاصال على الماجستير في اللغة األمازيغية 74وأزيد من 

 .التربوية من األساتذة والمؤطرين

  "هي وزو أنةيةة تيةزوبشأن المنهاج التعليمي لألمازيغية، أوضح رئي  جمعية أستاذة اللغة األمازيغية بوال

، 2002و 1995، كتا  مدرسي خاص بكل سنة، عك  ما كان عليه الحل بين 2002أصبح لدينا منذ سنة 

 ."حيث نرس األستاذة بطريقتهم وأسلوبهم الخاص

بواليةةة  1500فةةرن، فيمةا يصةةل إلةى  200عةدن أسةةاتذة األمازيغيةة بواليةةة البةويرة )شةةمال(، يقةدر   كمةا أن

 3.ببجاية 800ن تيزي وزو وأكار م

 

 نتائج الدراسة الميدانية:. تحليل 4

 المتمال في :   لقد قمنا بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات المدرسية
                                                             

 "، يغية هوية وطنية ومورو  لغوي، بين مناصر ومعار األمازالحد  بوسط، "  1

 https://www.hadathpost.com/2019/01/23 /بي-لغوي،-ومورو -وطنية-هوية-األمازيغية

 
 .ULTRA، صوت ": الواقع و المعمول نروس في اللغة األمازيغيةبوبكر بلقاسم،" 2

 /https://www.ultrasawt.comطلبة/بلقاسم-بوبكر/والمأمول-الجزائرالواقع-في-األمازيغية-تدري 

 
" ، تدري  األمازيغية في الجزائر بين طموح االنتقال من تعلم اللغة إلى لغة للتعليم مقاالت الكترونية، " 3

https://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=7204 

 



   إشمول باتنة-ثانوية الشهيد بن عكشه صالح  بن لخضر - 

 غسيرة باتنة - نواورة أحمد الشييد متوسطة-  

  ةطريق تازولت باتن -ثانوية عبد الصمد مصطفى بن مزيان- 

توعا  هةذ  بغية معرفة مستو، اسلدراسة عينة من التالميذ المتمدرسين في الطورين المتوسط و الاانوي  

 الشريحة للغة األمازيغية   متغيرها الشاوي من الجانب االجتماعي و التربوي.

 اجهةا فةيمةن خةالل اسةتعمال تقنيةة " االسةتبيان " ، و لقةد تةم انر مجوعة مةن البيانةاتجمع و تحليل  و تم  

 .المخطط المبين أسفله 

 

ثانوية الشهيد بن  

 عكشه صالح 

 بن لخضر 

 -باتنة إشمول-

 

 أحمد الشييد متوسطة

 نواورة

 -باتنة غسيرة -

ثانوية عبد الصمد 

 بن مزيان مصطفى

  -باتنةطريق تازولت  -

 528 466 502 العدد الكلي للتالميذ

عدد التالميذ المسجلين لدراسة  

 يغيةاللغة األماز

195 435 
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 اختياري إجباري اختياري اختيار اللغة األمازيغية

 متوسط جيد جيد تقييم مستوى التالميذ

 الكتابة، المحانثة و النطق النطق الكتابة الصعوبات التي تواجه التالميذ

استعماالت اللغة خارج إطار 

 المؤسسة

 نانرا نائما نائما 

 

 : يوضح قائمة البيانات المحصل عليها من المؤسسات التربوية4رسم توضيحي 

 المصدر: الطالب

 

 



 

 

 
 : دوائر نسبية لتحديد نسب التالميذ المتمدرسين باللغة األمازيغية5رسم توضيحي 

 المصدر: الطالب.



 ملة من االستنتاجات:ومن خالل مالحظاتنا و تحليلنا للبيانات نخرج بج

  ي فةثةق و تةدون منها كتابية الندثار حروفها األصلية، فهي لم تواللغة األمازيغية لغة أكارها شفهية

 القوامي  و كتب اللسانيات.

 راسةات غيا  التوثيةق جعةل مةن الصةعوبة اسةتعمال اللغةة األمازيغيةة فةي البحةو  األكانيميةة و الد

 الجامعية.

  اسةة اللغةةةمسةكا باللغةة األمازيغيةةة بةل تعةد مهمشةة مقارنةة باهتمةامهم لدرنجةد سةكان المدينةة اقةل ت 

 العربية و اللغات األجنبية مقارنة   سكان البانية .

 اللغةةة  عجةز التالميةذ السةةتيعا  اللغةة األمازيغيةةة نةابع مةةن المةورو  الاقةةافي و كةذا غيةةا  عناصةر

 األساسية لديهم.

 

 :األمازيغية غةللا المستقبلية األفاق. 5

 فةي اسةياأس عنصةرا يعةد الاقافيةة التعدنيةة احتةرام و الحضةارية الخصوصيات الحترام الدعوة و الدفاع إن

 منةةفالهي العولمةة، مناهضةة حركةة مةن جوهريةا و أساسةيا جةزها و أشةكالها بمختلةف الهيمنةة رفض عملية

 .واالقتصانية العسكرية الهيمنة عن خطورة تقل ال الاقافية

 التي و اتهعاصر التي باللغات مقارنة استانائيا أمرا المتتالية التحديات أمام األمازيغية صمون استمرار يعد

 عليها الشفهية يةوغلب تقليدية وسائل من عليه تعامد ما إلى وبالنظر المنقرضة، اللغات عدان في اآلن تعد

 :أساسية عوامل إلى الصمون هذا يعز، اللغوية و الرمزية قيمها إنتاج إعانة إنتاج و في

 ي(التقليد االستعمار على مستعصية جغرافية مناطق في تحصن األمازيغ(الجغرافي العامل. 

  لقبليا معلقا في السائدة التضامن و لألر ( عالقات التعاون األر )الجماعية حيازة نظام 

 .األمازيغي

 

 :نجد اآلن األمازيغية تواجهه ما جملة فمن

 األجنبية اللغات اكتساح مامأ األمازيغية للغة المستمر التراجع. 

 التجديد على للقدرة األمازيغية الاقافة فقدان. 

 التعليمي و اإلعالمي الجانب تخلف. 

 العمرانية تجلياته في حتى( الاقافي المورو  تآكل(. 

  احتقار. و  تبخي نظرة أمازيغي هو ما كل إلى ينظر الذي الغربي، و اإلعالمياالختراق الاقافي 

 

 و شعر موسيقى، فن، لغة، من حية، تزال ال األمازيغية الاقافة تجليات مختلف كل هذا تبقى و بالرغم من 

 تتمتع الذي قيالحقي الدعم إن ضد ، ستبقى العولمية الخيارات كانت إن يقاوم و يصارع مازيغياأل العقل

 :مصدرين من مستمد األمازيغية، الحركة به

 .ومي كل في تندثر يراها التي و حاضرا يعيشها لتيا و بأمازيغيته المتشبث الشعب هو األول 

 إذا إال نفسها، عن للدفاع وسيلة أي تملك ال التي الشعو  ثقافات على تزحف التي العولمة هو الثاني

 1.األصلية هويتها على المحافظة و الحقيقة الوطنية الشخصية تقوية على عملت

 

 

 

 
                                                             

 .123-122، ص: 2013، 1ة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة بن حصير رفيق، األمازيغية و األمن الهوياتي في شمال أفريقيا"، مذكر 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 تكةون جوانبهةا مةن جانب بأي اإلخالل ومحاولة ومستقبلها، وحاضرها األمة تاريخ هي يةنالوط الهوية إن

 الفةرن يسةتطيع عليهةا والحفةاظ وبمكوناتهةا البعيد، أو القريب األمد في األمة هذ  شعب على وخيمة عواقبه

 أحضةان فةي نشةأت التةي وثقافتهةا وقوميتةه لغتةه عةن يةدافع مغناطيسةيا قطبةا أصةبحت التي العولمة مجابهة

 ويسةعى بزوالهةا ويةزول الوطنيةة بالهويةة يقةوم الاقةافي األمةن وألن والتراثةي والحضاري التاريخي الركام

 لةدمج السةاعية الاقافية األطماع صد ومحاولة العصر لهذا السلبية والتحوالت المستجدات من عليها للحفاظ

 وآليةات الوطنيةة الهويةة مكونةات لبيانالسعي و ومبانئها، األمم خصوصية مراعاة نون وتوحيدها الاقافات

 نربهةا فةي وتمشي الهوية من تنطلق الاقافة وألن الهوية، تأمين في الاقافي األمنوإستراتيجية  عليها الحفاظ

 واالسةتقرار والتطةوير والتحصةين الدفاع معاني يحمل الذي الاقافي باألمن تأمينها لزاما كان إليها، وتنتهي

 مةن نلتم  كله ذلك تأمين أجل ومن واألمة، للوطن استقرارا تشكل بذلك ألنها ة،الوطني الهوية جوانب في

 ...والترا  كاللغة الوطنية الهوية جوانب حتى أو الاقافي للجانب موسع برنامج تخصيص السياسية الطبقة

 الذي يطالبس للمواطن وتقريبها ومقوماتها ببعدها األمازيغي  الوطنية بالهوية احتفاه وطني يوم وتخصيص

 وإقامةة مةن خةالل إنراج اللغةة األمازيغيةة يةةنالوط الهويةة لمقومةات معلومةة أيةام تعيين أو مكوناتها، يجهل

 .العصر ومواكبة والتطوير الحفاظ أجل من المجال هذا في علمية ندوات
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 استبيان حول تدريس اللغة األمازيغية في المؤسسات التربوية

 و موقعها : اسم المؤسسة
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 العدن الكلي لتالميذ المسجلين في المؤسسة : 

.................................................. 

 ي المؤسسة : العدن الكلي لتالميذ المسجلين لدراسة األمازيغية ف

........................................................ 

 اختيار اللغة األمازيغية مبني على:

 إجباري 

 اختياري

 ما هي األسبا  وراه اختيارهم لتعلم اللغة؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 ما تقييمكم لمستو، التالميذ من إتقان اللغة؟

 جيد        

 متوسط  

 ضعيف 

 

 هل التقييم السابق مبني على:

 النطق   

 الكتابة    

 القراهة    

 ثة المحان 



 هل تستخدم األمازيغية في النشاطات التربوية للمؤسسة ؟

 نعم                                       ال 

 إذا كانت اإلجابة السابقة نعم فيما تتمال هذ  النشاطات ؟ 

..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ما هي الصعوبات التي يواجهها األستاذ في تدريسه للغة ؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 ما هي الصعوبات التي يواجهها التالميذ في تعلمهم للغة ؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

  

 

 

 في حياتهم االجتماعية خارج إطار المؤسسة ؟ اللغةهل يستعمل التالميذ 

 نائما    

 أحيانا     

 نانرا      

 األمازيغية؟ ما هي تطلعاتكم المستقبلية بخصوص اللغة

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 



 قائمة المالحق:
 

 

 

 ع الطوائف األمازيغيةخريطة توزي 1الملحق 

 الحروف األمازيغية ) االتينية، العربية و التيفيناغ( 2الملحق 

 بالن الشاوية في الجزائر 6الملحق 

 يوضح قائمة البيانات المحصل عليها من المؤسسات التربوية 4الملحق 

 درسين باللغة األمازيغيةنوائر نسبية لتحديد نسب التالميذ المتم 5الملحق 

 استبيان حول تدري  اللغة األمازيغية في المؤسسات التربوية 6الملحق 

 

 



 قائمة المراجع:
 

 المطبوعات المنشورة:

 

  بن حصير رفيق، األمازيغية و األمن الهوياتي في شمال أفريقيا"، مذكرة ماجستير، جامعةة الحةاج

 123-122، ص: 2013، 1لخضر باتنة 

 إشكالية العالقة بين اللغة الليبية القديمة و اللهجات االمازيغية المعاصرة في شمال راهيم."سمير اب

 .    166,ص2018".مجلة التنوير,العدن الخام  مارس إفريقيا

  العربي عقون،"األمازيغ عبر التاريخ نظرة موجزة في األصول و الهوية"، نيوان المطبوعات

 .3، ص:2010 1الجامعية، ط

 

 

 رات االلكترونية:المنشو

 

 "،صوت : الواقع و المعمول نروس في اللغة األمازيغيةبوبكر بلقاسم ،"ULTRA. 

-والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأمول/بوبكر-الجزائرالواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع-فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي-األمازيغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدري 

 /https://www.ultrasawt.comبلقاسم/طلبة

 

  " ،األمازيغية هوية وطنية ومورو  لغوي، بين مناصر ومعار لحد  بوسط ،" 

 بةةةةةةةةةةةةةةةي/-لغةةةةةةةةةةةةةةةوي،-ومةةةةةةةةةةةةةةةورو -وطنيةةةةةةةةةةةةةةةة-هويةةةةةةةةةةةةةةةة-األمازيغيةةةةةةةةةةةةةةةة               

https://www.hadathpost.com/2019/01/23               

 

 "،أشياه ال تعرفها عن األمازيغ7مقاالت الحرة ،" 

-https://www.alhurra.com/choice األمازيغ-تعرفها-ال-أشياه              

alhurra/2016/11/21/7%C2%A0                   

 

 ،األمازيغ أو البربر.. التسمية واألصول" مقالت الجزيرة". 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/2016/2/10/ لواألصو-التسمية-البربر-أو-األمازيغ         

 

 "،األمازيغية لغة وطنية في الجزائرمقاالت الجزيرة ،"  

-طنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-لغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-األمازيغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-ترسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم-وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداعيات

 /https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3يف

 

 sasa  ،األمازيغ في شمال إفريقيا.. الجذور والواقع والرهاناتمقاالت ساسه"  ،" 

https://www.sasapost.com/amazigh-in-north-afrique 

 

  "،رقةةم العةةدن: لهجةةات األمازيغيةةة وتوزيعهةةا الجغرافةةي بةةالجزائرتعةةدن مقةةاالت الشةةرق األوسةةط ،"

14326 ، 

 بةةةةةةةةةةةةةةالجزائر-الجغرافةةةةةةةةةةةةةةي-وتوزيعهةةةةةةةةةةةةةةا-األمازيغيةةةةةةةةةةةةةةة-لهجةةةةةةةةةةةةةةات-عةةةةةةةةةةةةةةدّنت        

https://aawsat.com/home/article/1177556/         



 " ،؟هةةةةةةل يميةةةةةةةز المغاربةةةةةةة بةةةةةةةين تيفينةةةةةةاغ والحةةةةةةةرف الليبةةةةةةي األمةةةةةةةازيغيمقةةةةةةاالت لكةةةةةةةم ،"

https://lakome2.com/opinion/162536 

 "  ، قاموس قاموس الكتروني Le Parisien"  ،

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D9%84%D9%87%D8%AC

%D8%A9%20%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9/ar-ar/  

 

 " ،تفوكت ن ايمازيغنمقاالت الكترونية ،"-https://tafukt.blogspot.com/p/blog

page_1.html 

 

 " ،م اللغة إلى لغة تدري  األمازيغية في الجزائر بين طموح االنتقال من تعل مقاالت الكترونية

 https://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=7204" ، للتعليم

 

 .",  https://www.worldhistory.org/BerbersBerbersWorldhistory Articles," 
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