
قال إنھا ولدت میتة في ظل افتقادھا الصالحیات
عبد الرزاق دوراري

يتبرأ من عضوية أكاديمیة اللغة األمازيغیة

الرزاق دوراري ٕادراج امسه مضن قامئة ٔ�عضاء ا�مع اجلزا�ري �لغة أ�مازیغیة، ح�ث اعترب مد�ر املركز 
الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي أ�مازیغیة ورود امسه مضن القامئة اليت ٔ��لن عهنا يف اجلریدة الرمسیة خط�ٔ، �ىل 
هیئة، وقد ٔ�بلغ رفضه هذا ٕاىل اجلهات املهنیة عندما �اءه 

، رفضه املشاركة يف ٕادارة ٔ�اكدميیة ا�لغة أ�مازیغیة ٕاىل مج� من 
الهیئة اليت تتكفل ، يف مقدمهتا �ون الرئ�س ا�ي �ٔس�ندت ٕالیه ٕادارة 

، و�لتايل، فال ميك�ه القفز �ىل ”
العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل

و�ه ق�و� املشاركة يف ٕادارة ا�لجنة �ون هذه الهیئة 
و�ت م�تة يف ظل �دم ٕاعطاهئا الصالح�ات الاكم� والالزمة، اليت متكهنا مس�تق�ال من ٕادارة و�س�یري ٕاشاكلیة 

الهویة وا�لغة يف اجلزا�ر، ويه قضا� معقدة كام �راها دوراري تتطلب احلنكة واجلرٔ�ة يف �س�یريها
، ٔ�نه �باحث ؤ�س�تاذ قىض ح�اته لكها يف جمال البحث 

العلمي، �رى ٔ�ن �مته أ�ساس�یة الیوم يه تقدمي ید العون ومسا�دة الباح�ني الش�باب، قصد م�حهم ٔ�رضیة یقفون 

ي عش�یة تعیني ا�ٔاكدميیة اليت اكنت تعقد �لهيا ا�ٓمال يف �ل إالشاكل ا�لغوي القامئ من 
بدایة احلدیث عن �رس�مي أ�مازیغیة لیعقد املشلك ویدق �ٔول مسامر يف هذه الهیئة اليت لن �كون �مهتا سه� يف 

، ا�ي ”ٔ�زمة احلرف“مقدمهتا ظل وجود ٔ�طرو�ات ومقار�ت �دیدة يف معاجلة ٕاشاكلیات الثقافة والهویة، يف 
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الرزاق دوراري ٕادراج امسه مضن قامئة ٔ�عضاء ا�مع اجلزا�ري �لغة أ�مازیغیة، ح�ث اعترب مد�ر املركز 
الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي أ�مازیغیة ورود امسه مضن القامئة اليت ٔ��لن عهنا يف اجلریدة الرمسیة خط�ٔ، �ىل 

هیئة، وقد ٔ�بلغ رفضه هذا ٕاىل اجلهات املهنیة عندما �اءه اعتبار ٔ�نه رفض يف جوان املايض ٕادراج امسه مضن هذه ال 

، رفضه املشاركة يف ٕادارة ٔ�اكدميیة ا�لغة أ�مازیغیة ٕاىل مج� من ”الرشوق“وعزا عبد الرزاق دوراري، يف اتصال مع 
، يف مقدمهتا �ون الرئ�س ا�ي �ٔس�ندت ٕالیه ٕادارة ”أ��الق�ة والس�یاس�یة واملهنجیة
”اكن طالبا عندما كنت ٔ�� ٔ�س�تاذا“ب�س�یري شؤون أ�مازیغیة، یقول دوراري، 

العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل
و�ه ق�و� املشاركة يف ٕادارة ا�لجنة �ون هذه الهیئة  ٔ�ما الس�ب الرئ�يس ا�ي �راه عبد الرزاق دوراري �ائقا يف

و�ت م�تة يف ظل �دم ٕاعطاهئا الصالح�ات الاكم� والالزمة، اليت متكهنا مس�تق�ال من ٕادارة و�س�یري ٕاشاكلیة 
الهویة وا�لغة يف اجلزا�ر، ويه قضا� معقدة كام �راها دوراري تتطلب احلنكة واجلرٔ�ة يف �س�یريها

، ٔ�نه �باحث ؤ�س�تاذ قىض ح�اته لكها يف جمال البحث ”الرشوق“زاق دوراري، يف ترصحي ٕاىل 
العلمي، �رى ٔ�ن �مته أ�ساس�یة الیوم يه تقدمي ید العون ومسا�دة الباح�ني الش�باب، قصد م�حهم ٔ�رضیة یقفون 

�رىم به“�لهيا ق�ل ٔ�ن ی�سحب لكیا من املشهد، ٔ�ي 
ي عش�یة تعیني ا�ٔاكدميیة اليت اكنت تعقد �لهيا ا�ٓمال يف �ل إالشاكل ا�لغوي القامئ من وی�ٔيت ترصحي ا�كتور دورار 

بدایة احلدیث عن �رس�مي أ�مازیغیة لیعقد املشلك ویدق �ٔول مسامر يف هذه الهیئة اليت لن �كون �مهتا سه� يف 
ظل وجود ٔ�طرو�ات ومقار�ت �دیدة يف معاجلة ٕاشاكلیات الثقافة والهویة، يف 
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الرزاق دوراري ٕادراج امسه مضن قامئة ٔ�عضاء ا�مع اجلزا�ري �لغة أ�مازیغیة، ح�ث اعترب مد�ر املركز رفض عبد 
الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي أ�مازیغیة ورود امسه مضن القامئة اليت ٔ��لن عهنا يف اجلریدة الرمسیة خط�ٔ، �ىل 

اعتبار ٔ�نه رفض يف جوان املايض ٕادراج امسه مضن هذه ال 
 .�قرتاح

وعزا عبد الرزاق دوراري، يف اتصال مع 
أ��الق�ة والس�یاس�یة واملهنجیة“أ�س�باب 

ب�س�یري شؤون أ�مازیغیة، یقول دوراري، 
 .العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل

ٔ�ما الس�ب الرئ�يس ا�ي �راه عبد الرزاق دوراري �ائقا يف
و�ت م�تة يف ظل �دم ٕاعطاهئا الصالح�ات الاكم� والالزمة، اليت متكهنا مس�تق�ال من ٕادارة و�س�یري ٕاشاكلیة 

 .الهویة وا�لغة يف اجلزا�ر، ويه قضا� معقدة كام �راها دوراري تتطلب احلنكة واجلرٔ�ة يف �س�یريها
زاق دوراري، يف ترصحي ٕاىل ؤ�ضاف عبد الر 

العلمي، �رى ٔ�ن �مته أ�ساس�یة الیوم يه تقدمي ید العون ومسا�دة الباح�ني الش�باب، قصد م�حهم ٔ�رضیة یقفون 
 .”�لهيا ق�ل ٔ�ن ی�سحب لكیا من املشهد، ٔ�ي 

وی�ٔيت ترصحي ا�كتور دورار 
بدایة احلدیث عن �رس�مي أ�مازیغیة لیعقد املشلك ویدق �ٔول مسامر يف هذه الهیئة اليت لن �كون �مهتا سه� يف 

ظل وجود ٔ�طرو�ات ومقار�ت �دیدة يف معاجلة ٕاشاكلیات الثقافة والهویة، يف 
 .س�تك�ب به


