
 "اكن طالبا �ني كنت �ٔس�تاذا
 ماذا ختفي اس�تقا� عبد الرزاق دوراري من ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة؟

 
جسلت ا�ٔاكدميیة اجلزا�ریة �لغة أ�مازیغیة ٔ�ول �دث ٔ��ما فقط بعد الكشف عن هویة رئ�سها ؤ�عضاهئا 

أ�ربعني، ٕ��الن عبد الرزاق دوراري عن ا�س�ابه مهنا وهو ا�ي �ني مضن الفریق العلمي ا�ي اكن من 
واعترب الر�ل ٔ�نه من �ري  املفروض ٔ�ن �رافق معید لكیة ا�لغات وأ�دب جلامعة البو�رة، دمحم �الوي،

الطبیعي ٔ�ن یعمل يف جو ی��اقض مع ق�ا�اته، كام �رر رم�ه �لم�شفة بعدم ٕاز�اج وجوده الرئ�س احلايل ا�ي 
�ني وفق مرسوم رئايس وملدة ٔ�ربع س�نوات كام ٔ�نه معروف �كفاءته يف سا�ة البحث والنضال �ىل الهویة 

 لون�س ٔ�یت م�قالت يف ٕا�دى روائعه عن النضال �ىل ا�لغة والثقافة 
�ني حنط الر�ال يف فضاء ی�سع بنا، 
وال�م ینطبق متاما �ىل ما قرره مد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي 
ٔ�مازیغیة �رفض م�صب عضو يف ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة اليت مت جتس�یدها يف الواقع بت�دید هویة املكونني لها 
من �ح�ني ؤ�ساتذة، وٕان اكنت القامئة �ٔ�اب �ىل واضعهيا كثريون، ح�ث اعتربوا ٔ�ن العدید من الباح�ني 

النضال واملطالبة �ال�رتاف الرمسي  
بعد �دم » اخلیبة«هبا يف اجلزا�ر قد مت هتم�شهّم، ٕاال ٔ�ن اد�اءات ومربرات دوراري ال ختفي سوى ت� 

ورود امسه عضوا ول�س رئ�سا �لمجمع العلمي كام رحشته بعض أ�طراف م�ذ ٔ�ن تضمن ا�س�تور املعدل مادة 
النضال «ش�ٔهنا املسامهة يف �رق�ة أ�مازیغیة مس�تق�ال وٕاد�الها مر�� 

وقال دوراري ٕان الس�ب الرئ�يس يف رفضه املنصب هو �ون الرئ�س ا�ي ٔ�س�ندت ٕالیه ٕادارة الهیئة اليت 
�ىل  ، و�لتايل، فال ميك�ه القفز»

لكن املعروف . العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل
عند العام واخلاص هو ٔ�ن �خ�الف بني الر�لني يف مهنجیة التعامل مع النقطة أ�وىل اليت ی��ظر ٔ�ن تفصل 
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اكن طالبا �ني كنت �ٔس�تاذا"رفض العمل يف مجمع �لمي قال ٕان رئ�سه 
ماذا ختفي اس�تقا� عبد الرزاق دوراري من ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة؟

جسلت ا�ٔاكدميیة اجلزا�ریة �لغة أ�مازیغیة ٔ�ول �دث ٔ��ما فقط بعد الكشف عن هویة رئ�سها ؤ�عضاهئا 
أ�ربعني، ٕ��الن عبد الرزاق دوراري عن ا�س�ابه مهنا وهو ا�ي �ني مضن الفریق العلمي ا�ي اكن من 

املفروض ٔ�ن �رافق معید لكیة ا�لغات وأ�دب جلامعة البو�رة، دمحم �الوي،
الطبیعي ٔ�ن یعمل يف جو ی��اقض مع ق�ا�اته، كام �رر رم�ه �لم�شفة بعدم ٕاز�اج وجوده الرئ�س احلايل ا�ي 
�ني وفق مرسوم رئايس وملدة ٔ�ربع س�نوات كام ٔ�نه معروف �كفاءته يف سا�ة البحث والنضال �ىل الهویة 

 .أ�مازیغیة

 لون�س ٔ�یت م�قالت يف ٕا�دى روائعه عن النضال �ىل ا�لغة والثقافة غىن ف�لسوف وحكمي الفن الق�ائيل
�ني حنط الر�ال يف فضاء ی�سع بنا، - » يم نبض ٔ�ور �زي نلی�ساع ��ذاوث ٕاد �سوفوغ

وال�م ینطبق متاما �ىل ما قرره مد�ر املركز الوطين البیداغو� وا�لغوي لتعلمي -
ٔ�مازیغیة �رفض م�صب عضو يف ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة اليت مت جتس�یدها يف الواقع بت�دید هویة املكونني لها 
من �ح�ني ؤ�ساتذة، وٕان اكنت القامئة �ٔ�اب �ىل واضعهيا كثريون، ح�ث اعتربوا ٔ�ن العدید من الباح�ني 

 �رب حق�ات» معمري«ؤ�هل �خ�صاص وهؤالء ا�ي قدموا الك�ري �لغة 
هبا يف اجلزا�ر قد مت هتم�شهّم، ٕاال ٔ�ن اد�اءات ومربرات دوراري ال ختفي سوى ت� 

ورود امسه عضوا ول�س رئ�سا �لمجمع العلمي كام رحشته بعض أ�طراف م�ذ ٔ�ن تضمن ا�س�تور املعدل مادة 
ش�ٔهنا املسامهة يف �رق�ة أ�مازیغیة مس�تق�ال وٕاد�الها مر�� تنص �ىل ت�ٔس�س هذه الهیئة اليت من 

وقال دوراري ٕان الس�ب الرئ�يس يف رفضه املنصب هو �ون الرئ�س ا�ي ٔ�س�ندت ٕالیه ٕادارة الهیئة اليت 
»اكن طالبا عندما كنت ٔ�� �ٔس�تاذا«تتكفل ب�س�یري شؤون أ�مازیغیة، 

العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل
عند العام واخلاص هو ٔ�ن �خ�الف بني الر�لني يف مهنجیة التعامل مع النقطة أ�وىل اليت ی��ظر ٔ�ن تفصل 

ٔ�یت سعید.ز

ماذا ختفي اس�تقا� عبد الرزاق دوراري من ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة؟

جسلت ا�ٔاكدميیة اجلزا�ریة �لغة أ�مازیغیة ٔ�ول �دث ٔ��ما فقط بعد الكشف عن هویة رئ�سها ؤ�عضاهئا 
أ�ربعني، ٕ��الن عبد الرزاق دوراري عن ا�س�ابه مهنا وهو ا�ي �ني مضن الفریق العلمي ا�ي اكن من 

املفروض ٔ�ن �رافق معید لكیة ا�لغات وأ�دب جلامعة البو�رة، دمحم �الوي،
الطبیعي ٔ�ن یعمل يف جو ی��اقض مع ق�ا�اته، كام �رر رم�ه �لم�شفة بعدم ٕاز�اج وجوده الرئ�س احلايل ا�ي 
�ني وفق مرسوم رئايس وملدة ٔ�ربع س�نوات كام ٔ�نه معروف �كفاءته يف سا�ة البحث والنضال �ىل الهویة 

غىن ف�لسوف وحكمي الفن الق�ائيل
يم نبض ٔ�ور �زي نلی�ساع ��ذاوث ٕاد �سوفوغ«أ�مازیغیتني فقال 

-خنرج ساككني العداوة
ٔ�مازیغیة �رفض م�صب عضو يف ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة اليت مت جتس�یدها يف الواقع بت�دید هویة املكونني لها ا

من �ح�ني ؤ�ساتذة، وٕان اكنت القامئة �ٔ�اب �ىل واضعهيا كثريون، ح�ث اعتربوا ٔ�ن العدید من الباح�ني 
ؤ�هل �خ�صاص وهؤالء ا�ي قدموا الك�ري �لغة 

هبا يف اجلزا�ر قد مت هتم�شهّم، ٕاال ٔ�ن اد�اءات ومربرات دوراري ال ختفي سوى ت� 
ورود امسه عضوا ول�س رئ�سا �لمجمع العلمي كام رحشته بعض أ�طراف م�ذ ٔ�ن تضمن ا�س�تور املعدل مادة 

تنص �ىل ت�ٔس�س هذه الهیئة اليت من 
 .«العلمي

وقال دوراري ٕان الس�ب الرئ�يس يف رفضه املنصب هو �ون الرئ�س ا�ي ٔ�س�ندت ٕالیه ٕادارة الهیئة اليت 
تتكفل ب�س�یري شؤون أ�مازیغیة، 

العالقة اليت س�تكون بني الرئ�س والعضو، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر مس�تق�ال �ىل سري العمل
عند العام واخلاص هو ٔ�ن �خ�الف بني الر�لني يف مهنجیة التعامل مع النقطة أ�وىل اليت ی��ظر ٔ�ن تفصل 



ح�ث ٔ�ن الرئ�س دمحم �الوي من م�ارصي فهيا ا�ٔاكدميیة ويه احلرف ا�ي س�تك�ب به ا�لغة أ�مازیغیة، 
الك�ابة �حلرف الالت�ين ٔ�س�باب تفرض �ىل أ�مازیغیة موا�بة الوسائل احلدیثة ٕان ٔ�راد امللكفون برتق�هتا 
ا�هاب هبا بعیدا، ف� �رافع دوراري من ٔ��ل تنویع وسائل الك�ابة، و�دم حرص ٔ�جبدیة كتابة أ�مازیغیة 

عن تقد�س ا�متع املزايب �لغة العربیة ورغبته يف كتابة أ�مازیغیة �حلرف العريب حبروف معینة، مقدما م�ال 
   .و�ربوا ٔ�كرث من مرة عن رفضهم �لحرف الالت�ين

تطرف دوراري ٕاىل معایري التعیني، ح�ث ٔ�كد ٔ�ن امسه ورد خط�ٔ يف اجلریدة الرمسیة مضن أ�عضاء املشلكني 
لطات �رفض �لمنصب املقرتح �لیه شهر جوان املايض، ل�شري ٔ�ن م�د�ٔ ل�ٔاكدميیة أ�مازیغیة �ونه ٔ�بلغ الس

ت�ٔس�س ٔ�اكدميیة یقف �ىل �اميل ا�كتوراه ٔ�و املا��سرت واكن االتفاق �ىل ذ� م�ذ البدایة وٕان اكنت هناك 
-له�ات ال حتوز ٔ�سامء مت� هذه الشهادات س�مت �س�تعانة �ٔ�ساتذة احملارض�ن ٕاال ٔ�نه يف ٔ�خر حلظة 

بتعیني ٔ�عضاء �اميل شهادات �امعیة ٔ�ي «مت ٕاحقام مادة يف قانون ا�ٔاكدميیة أ�مازیغیة �سمح - بهحس� 
وهو أ�مر ا�ي ت�ٔسف �لیه، ق�ل ٔ�ن یؤكد ٔ�نه ال یعرف العدید من أ�سامء اليت » .احلاصلني �ىل ا�ل�سا�س

بعة �ٔعضاء فقط معروفني يف �شلك هذا ا�مع العلمي، ویتقامس جمال البحث يف هذه الثقافة مع س�تة �ٔو س� 
ا�ٔ�ید ٔ�ن قرار دوراري لن یوقف جع� امليض قدما رمغ ٔ�ن ال�شك�� اليت س�تكون �اكدميیة .الوسط اجلامعي

أ�مازیغیة �لهيا الك�ري من التعلیقات، لكن اكن �ىل مد�ر املركز الوطين البیداغو� لتعلمي أ�مازیغیة ترب�ر 
ٔ�ن تتو�د �ود التلمیذ وأ�س�تاذ �ىل لغة قاومت الزمن وتعسف الر�ال، أ�ش�یاء بت�اوز العقد فال حرج 

وحضى �لهيا ا��الف، مث �ٔن ت� الثقة اليت وضعها الباحث وأ�دیب الرا�ل مولود معمري يف خشص تلمیذته 
تیطوح اكن من املفروض �ٔن �كون درسا ی�ٔ�ذ به لك من یّدعي العمل �ىل �رق�ة - �سعدیت �سني

لكن الطمو�ات الشخصیة �ٔح�ا� تصنع الغرور، ؤ�م�ال دوراري كثريون يف هذا ا�ال مينحون أ�مازیغیة، 
   .أ�ولویة لربیق وملعان املنصب �ىل جوهر أ�ش�یاء

واخلامتة ٔ�ن م�ل هذه الشخصیات ال یعد �رددها وال �راجعها خسارة �ام اكن نوع املبادرات �ني تفضل �دم 
ء ا��ن �مثنون تضحیات الر�ال وعرقهم ٕال�الء صوت أ�صا� ویوا�ون لهیب اق��ام نضال یقوده �ادة هؤال

  .النريان رمغ ا�اطر ٔ�ما التعلیقات الهامش�یة فال تعين هلم الك�ري بل ال ٔ��ر لها يف قوام�سهم
 


