بالغ من الديوان املليك بخصوص اعتامد حرف تيفيناغ

جاللــة امللــك يقــرر االســتجابة للــرأي الــذي أبــداه املعهــد امللــي للثقافــة
األمازيغيــة باعتــاد حــرف //تيفينــاغ  //لكتابــة األمازيغيــة.
مراكــش  / 2003/02/10ومــع /أعلــن بــاغ للديــوان امللــي أن صاحــب الجاللــة
امللــك محمــد الســادس قــرر االســتجابة للــرأي الــذي أبــداه املعهــد امللــي
للثقافــة األمازيغيــة باعتــاد حــرف //تيفينــاغ  //لكتابــة األمازيغيــة.
وجــاء الق ـرار امللــي بعــد استشــارة جاللــة امللــك لعــدة شــخصيات وطنيــة
مؤمتنــة منهــم عــى وجــه الخصــوص الوزيــر األول ورئيســا مجلــس النــواب
واملستشــارين ورؤســاء األحــزاب السياســية املمثلــة بالربملــان.
ويف ما ييل البالغ الصادر عن الديوان املليك يف هذا الخصوص..
 //طبقــا ألحــكام الظهــر الرشيــف املؤســس للمعهــد امللــي للثقافــة األمازيغية
واملنظــم الختصاصاتــه رفــع األســتاذ محمــد شــفيق عميــد املعهــد للنظــر
املولــوي الســديد رأيــا صــادرا عــن املجلــس اإلداري لهــذه املؤسســة باعتــاد
حــرف  //تيفينــاغ //لكتابــة األمازيغيــة.
ومــن منطلــق اإلميــان املولــوي الراســخ بــأن األمازيغيــة ملــك لجميــع املغاربــة
بــدون اســتثناء وأنــه يتعــن النهــوض بهــا باعتبارهــا رافــدا أصيــا مــن روافــد
الهويــة املغربيــة القويــة بوحدتهــا والتحامهــا بفضــل الديانــة اإلســامية
الســمحة والغنيــة بتعــدد مكوناتهــا وانفتاحهــا عــى كل املعمــور والثقافــات
فقــد أىب موالنــا أمــر املؤمنــن صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره
اللــه س ـرا عــى نهــج الشــورى اال أن يشــمل باالستشــارة بشــأن الــرأي الــذي
أبــداه املعهــد للنظــر امللــي الســامي عــدة شــخصيات وطنيــة مؤمتنــة منهــم
عــى وجــه الخصــوص الوزيــر األول ورئيســا مجلــس النــواب واملستشــارين
ورؤســاء األح ـزاب السياســية املمثلــة بالربملــان.
ويف اعقــاب هــذه االستشــارات وحرصــا مــن جاللــة امللــك عــى النهــوض
بالثقافــة األمازيغيــة ضمــن توطيــد املــروع املجتمعــي الدميقراطــي الــذي
يتعبــأ لبنائــه كل املغاربــة بقيــادة جاللــة امللــك محمــد الســادس ويف نطــاق
القيــم والثوابــت الوطنيــة الراســخة التــي أكــد عليهــا جاللتــه دومــا وال ســيام
يف الخطــب امللكيــة الســامية لعيــد العــرش لثالثــن يوليــوز  2001وأجديــر
للســابع عــر مــن أكتوبــر  2001وعمــا مبقتضيــات الظهــر الرشيــف املحــدث
للمعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة فقــد تفضــل صاحــب الجاللــة حفظــه اللــه
باالســتجابة للــرأي الــذي أبــداه املعهــد للنظــر املولــوي الســديد النســجامه مــع
متطلبــات الحفــاظ عــى ذاتيــة األمازيغيــة بتجلياتهــا األصيلــة تاريخــا وثقافــة
يف نطــاق الهويــة املغربيــة املتميــزة.
وبعــد أن أعــرب صاحــب الجاللــة نــره اللــه عــن تنويهــه بالــروح الجديــة
البنــاءة التــي طبعــت عمــل املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة منــذ إنشــائه
أصــدر جاللتــه أيــده اللــه توجيهاتــه الســامية لهــذه املؤسســة الوطنيــة مــن
أجــل االنكبــاب عــى دراســة أنجــح الســبل لتفعيــل كتابــة األمازيغيــة بحــرف
 //تيفينــاغ //بتنســيق تــام مــع املؤسســات والهيئــات الوطنيــة املعنيــة كل يف
مجــال اختصاصــه.//

االحتفاء بذكرى االعرتاف بتيفناغ
حرفاً ر�سمياً لكتابة اللغة الأمازيغية
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يحتفــل املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة بالذكــرى السادســة عــرة لالع ـراف
بحــرف تيفينــاغ حرفــاً رســمياً لكتابــة اللغــة األمازيغيــة .ففــي يــوم  10فربايــر
 ،2003تفضّ ــل امللــك محمــد الســادس باملصادقــة عــى الــرأي االستشــاري الــذي
رفعــه مجلــس إدارة املعهــد إىل نظــر جاللتــه .وقــد جــــاء هــذا القـــرار امللــــي
بعــــد استشــــارة واسعة شملت عــدة شــخصيات وطنيــة مؤمتنــة ،منهــم عــىل
وجــه الخصــوص الوزيــر األول ورئيســا مجلــس النــواب واملستشــارين ورؤســاء
األحـــزاب السياســــية املمثلــــة بالربملــــان .ونظـرا ً للرمزيــة العميقة التــي يحملها
هــذا اليــوم يف الذاكــرة الجمعيــة للمغاربــة ،فــإن املعهــد ،سـرا ً عــى التقليــد الــذي
س ـ ّنه منــذ التاريــخ أعــاه ،ســيحتفل هــذه الســنة بهــذه الذكــرى يــوم  10فربايــر
 2019باملعــرض الــدويل للنــر والكتــاب بالــدار البيضــاء ،تحــت شــعار« :تيفينــاغ:
عمــق تاريخــي وآفــاق وا ِعــدة» .وإذ يــروم هــذا االحتفــال تشــجيع التنــوع اللغــوي
وتعزيــز مكانــة األمازيغيــة يف مؤسســات الدولــة بوصفهــا لغــة رســمية ،فإنــه
ســيكون مناســبة للوقــوف عــى املســارات التاريخيــة التــي مـ َّر منهــا هــذا الحــرف
العريــق واألســس العلميــة التــي بــورشت منــذ بدايــات القــرن العرشيــن لتهيئتــه
لســانياً وإعــداده تكنولوجيـاً ليصبــح ،يف ظــل الثــورة الرقميــة التــي بصمــت عرصنــا
الحــايل ،الحـ َ
ـرف املســتعمل رســمياً يف التعليــم واإلعــام واإلدارة.
ولهــذا املقصــد ،ســينظم املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة نــدوة علميــة يشــارك
فيهــا باحثــون مختصــون يف التاريــخ القديــم ويف علــوم اللغــة األمازيغيــة ويف
تكنولوجيــا حــرف تيفينــاغ ويف بيداغوجيــا وديداكتيــك هــذه اللغــة ،وذلــك
لتســليط الضــوء عــى هــذه املســارات وإلبـراز املكتســبات التــي تحققــت منــذ أن
تــم االع ـراف بتيفنــاغ إىل اليــوم ،كــا هــو موضــح يف الجــدول املــوايل:

ⵙⵙⵉⵡ ⵉⵜⴽⵙⵓ ⵙ ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ ⴰⵏⵙⵙⵓⵜ ⵏ ⵏⴰⴷⵍⴳⴰ ⴳⴰⵏⵉⵙⵓ ⴰⵍⴳⵓⴼⵙⵉ
ⴰⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⴷⵓⴷⴷⴰⵎⴰ ⵍⵉⴽⴽⵙⴰ ⴷ ⵖⴰⵏⵉⴼⵜ ⵙ ⵏⵉⵙⵉⵢ ⵙ ⵚⵉⴹⵚ ⴷ ⵡⴰⵔⵎ
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵏⵣⵖⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2003
ⴷⴽⵏⵙⵙⵉ ⴰⵏⵏ ⵜⵔⴰⵡⵉⵛⵎⴰⵜ ⵜⵢⴰⵏⵏⴰⵜ ⴼⵅ ⵚⵉⴹⵚ ⵙⵙⵉⵡ ⴷⴰⵎⵎⵃⵓⵎ
ⵜⵙⴰⵜⵖⵜ ⴷ ⴰⴷⴷⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉ ⴱⵓ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ.
ⵏⴼⵟⵟⵉ ⵏⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵏⵡⴰⵎⴷⵓ ⵏ ⵏⴰⴳⵉⵛ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⴽⴰ ⵔⴰⵡⵉⵛⵎⵓ ⵏ ⵜⵕⴰⴹ ⴷⴰ
ⵏⴰⵎⴰⵍⵕⴱⵓ ⵏ ⴼⵅⵉⵙⵙⵏⵓ ⴷ ⵓⵔⴰⵡⵣⵎⴰ ⵙⴰⵙⵡⴰⵎⵓ ⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵏⵏ ⵔⵓⴷⴷⴰ
ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰⵜⵔⵙⵉ ⵏⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵉ ⵏ ⵏⴼⵅⵉⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵔⴰⵡⵉⵛⵎⵓ ⵏ ⵎⵉⵇⵇⵙⵓ ⵏⵉⵡ ⴷ
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ⵜⵉⵊⴳⴰⴷⵉⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⵜⴽⴰⴷⵉⴷⵜ ⵏⵉⵡ ⴷ ⵜⵉⵊⵓⵍⵓⵏⴽⵜⴰⵜ ⵏⵉⵡ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⵏⵙⵜ ⵏⵉⵡ
ⵏⵉⵙⴰⵔⴰⵖⵜ ⴼⵅ ⵏⵡⴰⴼⵙ ⵖⴰ ⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ,
ⵏ ⵍⵉⴽⴽⵙⵓ ⵙ ⵏⵉⵙⵉⵢ ⴳⵙ ⵏⵔⴰⴽⵙⵓⵜⵜⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵉⵄⵎⵓ ⴷ ⵏⵖⵓⴼⵙⵙ ⴰⴷ,
ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ :

الربنامــج

avawas

تسيري :األستاذ الوايف نوحي

ⵉⵃⵓⵏ ⵉⴼⴰⵡⵍ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ :

التوقيت

املداخالت

املتدخلون

تاريخ الكتابة األمازيغية

محفوظ
أسمهر

ⴹⵓⴼⵃⵎⵍ
ⵉⵔⵀⵎⵙⴰ

عبد السالم
بوميرص

ⵎⴰⵍⵙⵙⴷⴱⵄ
ⵕⵚⵉⵎⵓⴱ

معرية حرف تيفيناغ – إيركام:
س 11:30 .املنطلقات واألسس
إىل 12:30
تيفناغ والعامل الرقمي
مقروئية اللغة األمازيغية :من
املؤسسة التعليمية إىل الفضاء
العمومي

فدوى
أطاع الله
بنعيىس يشو

ⵏⵜⵓⵣⵔⵎⵉ

ⵏⵉⵎⵓⵛⵛⴽⵉⵜ

ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⴰⵜ ⴰⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⵔⵣⵎⴰ
ⵖⴰⵏⵉⴼⵜ ⵏ ⵍⵉⴽⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⵡⴰⵏⴰⵜ
ⴰⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵏⵢⴰⵣⵏⵎⵉ ⵉⵔⴽⴰⵎ :

ⴰⵡⴷⴰⴼ
ⵀⴰⵍⵍⴰⵄⴰⵟⴰ

ⵣⵎⵣⴰ

ⵙⴳ 11:30
ⵏⵓⵟⵟⵓⵎⴰ ⵍⴰⴹⴰⵎⵓ ⴷ ⵖⴰⵏⵉⴼⵉⵜ ⴰⵔ 12:30

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:
ⵔⴰ ⵉⵎⴳⵙⵓ ⵏ ⵜⵍⵙⵔⵎⵜ ⴳⵙ
ⵓⵛⵛⵉ ⴰⵙⵉⵄⵏⴱ
ⵢⴰⵜⴰⵎⴰ ⵔⴰⵔⵢⴰⵙⵓ

