
بالغ من الديوان املليك بخصوص اعتامد حرف تيفيناغ 

ــة  ــي للثقاف ــد املل ــداه املعه ــذي أب ــرأي ال ــتجابة لل ــرر االس ــك يق ــة املل جالل
ــة.  ــة األمازيغي ــاغ // لكتاب ــرف //تيفين ــاد ح األمازيغيــة باعت

مراكــش 2003/02/10 / ومــع/ أعلــن بــالغ للديــوان امللــي أن صاحــب الجاللــة 
ــي  ــد املل ــداه املعه ــذي أب ــرأي ال ــتجابة لل ــرر االس ــادس ق ــد الس ــك محم املل

للثقافــة األمازيغيــة باعتــاد حــرف //تيفينــاغ // لكتابــة األمازيغيــة.

ــة  ــدة شــخصيات وطني ــك لع ــة املل ــد استشــارة جالل ــي بع ــرار املل وجــاء الق
ــواب  ــس الن ــر األول ورئيســا مجل ــى وجــه الخصــوص الوزي ــم ع ــة منه مؤمتن

ــان. ــة بالربمل ــية املمثل ــزاب السياس ــاء األح ــارين ورؤس واملستش

ويف ما ييل البالغ الصادر عن الديوان امللي يف هذا الخصوص..

// طبقــا ألحــكام الظهــر الرشيــف املؤســس للمعهــد امللــي للثقافــة األمازيغية 
ــر  ــد للنظ ــد املعه ــفيق عمي ــد ش ــتاذ محم ــع األس ــه رف ــم الختصاصات واملنظ
ــا صــادرا عــن املجلــس اإلداري لهــذه املؤسســة باعتــاد  املولــوي الســديد رأي

ــة. ــة األمازيغي ــاغ// لكتاب حــرف // تيفين

ومــن منطلــق اإلميــان املولــوي الراســخ بــأن األمازيغيــة ملــك لجميــع املغاربــة 
بــدون اســتثناء وأنــه يتعــن النهــوض بهــا باعتبارهــا رافــدا أصيــال مــن روافــد 
الهويــة املغربيــة القويــة بوحدتهــا والتحامهــا بفضــل الديانــة اإلســالمية 
ــا وانفتاحهــا عــى كل املعمــور والثقافــات  ــة بتعــدد مكوناته الســمحة والغني
فقــد أىب موالنــا أمــر املؤمنــن صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره 
اللــه ســرا عــى نهــج الشــورى اال أن يشــمل باالستشــارة بشــأن الــرأي الــذي 
أبــداه املعهــد للنظــر امللــي الســامي عــدة شــخصيات وطنيــة مؤمتنــة منهــم 
ــارين  ــواب واملستش ــس الن ــا مجل ــر األول ورئيس ــوص الوزي ــه الخص ــى وج ع

ــة بالربملــان. ورؤســاء األحــزاب السياســية املمثل

ــوض  ــى النه ــك ع ــة املل ــن جالل ــا م ــارات وحرص ــذه االستش ــاب ه ويف اعق
ــذي  ــد املــرشوع املجتمعــي الدميقراطــي ال ــة  ضمــن توطي ــة األمازيغي بالثقاف
يتعبــأ لبنائــه كل املغاربــة بقيــادة جاللــة امللــك  محمــد الســادس ويف نطــاق 
القيــم والثوابــت الوطنيــة الراســخة التــي أكــد عليهــا جاللتــه دومــا وال ســيا 
ــر  ــوز 2001 وأجدي ــن يولي ــرش لثالث ــد الع ــامية لعي ــة الس ــب امللكي يف الخط
للســابع عــرش مــن أكتوبــر 2001 وعمــال 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.

ــة  ــروح الجدي ــه بال ــه عــن تنويه ــة نــره الل وبعــد أن أعــرب صاحــب الجالل
البنــاءة التــي طبعــت عمــل املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة منــذ إنشــائه 
ــة مــن  ــه الســامية لهــذه املؤسســة الوطني ــه توجيهات ــه أيــده الل أصــدر جاللت
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 االأمازيغية

ــة بالذكــرى السادســة عــرشة لالعــراف  ــة األمازيغي ــي للثقاف يحتفــل املعهــد املل
ــر  ــوم 10 فرباي ــي ي ــة. فف ــة األمازيغي ــة اللغ ــمياً لكتاب ــاً رس ــاغ حرف ــرف تيفين بح
ــرأي االستشــاري الــذي  2003، تفّضــل امللــك محمــد الســادس باملصادقــة عــى ال
رفعــه مجلــس إدارة املعهــد إىل نظــر جاللتــه. وقــد جــــاء هــذا القــــرار امللــــي 
بعــــد استشــــارة واسعة شملت عــدة شــخصيات وطنيــة مؤمتنــة، منهــم عــى 
وجــه الخصــوص الوزيــر األول ورئيســا مجلــس النــواب واملستشــارين ورؤســاء 
األحــــزاب السياســــية املمثلــــة بالربملــــان. ونظــراً للرمزيــة العميقة التــي يحملها 
هــذا اليــوم يف الذاكــرة الجمعيــة للمغاربــة، فــإن املعهــد، ســراً عــى التقليــد الــذي 
ســّنه منــذ التاريــخ أعــاله، ســيحتفل هــذه الســنة بهــذه الذكــرى يــوم 10 فربايــر 
2019 باملعــرض الــدويل للنــرش والكتــاب بالــدار البيضــاء، تحــت شــعار: »تيفينــاغ: 
عمــق تاريخــي وآفــاق واِعــدة«. وإذ يــروم هــذا االحتفــال تشــجيع التنــوع اللغــوي 
ــه  ــمية، فإن ــة رس ــا لغ ــة بوصفه ــات الدول ــة يف مؤسس ــة األمازيغي ــز مكان وتعزي
ســيكون مناســبة للوقــوف عــى املســارات التاريخيــة التــي مــرَّ منهــا هــذا الحــرف 
العريــق واألســس العلميــة التــي بــورشت منــذ بدايــات القــرن العرشيــن لتهيئتــه 
لســانياً وإعــداده تكنولوجيــاً ليصبــح، يف ظــل الثــورة الرقميــة التــي بصمــت عرنــا 

الحــايل، الحــرَف املســتعمل رســمياً يف التعليــم واإلعــالم واإلدارة.

ولهــذا املقصــد، ســينظم املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة نــدوة علميــة يشــارك 
ــة ويف  ــة األمازيغي ــوم اللغ ــم ويف عل ــخ القدي ــون يف التاري ــون  مختص ــا باحث فيه
تكنولوجيــا حــرف تيفينــاغ ويف بيداغوجيــا وديداكتيــك هــذه اللغــة، وذلــك 
لتســليط الضــوء عــى هــذه املســارات وإلبــراز املكتســبات التــي تحققــت منــذ أن 

ــوايل: ــا هــو موضــح يف الجــدول امل ــوم، ك ــاغ  إىل الي ــم االعــراف بتيفن ت
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ⵉⴳ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ 
ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.  
ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵓⵔⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ 
ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵊⵉⵜ 
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵙⴼⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ 
ⴰⴷ, ⵙⵙⴼⵓⵖⵏ ⴷ ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ 
ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ : 

avawas

 ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ : ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵓⵃⵉ

ⴰⵣⵎⵣ ⵜⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ

ⵙⴳ 11:30 
ⴰⵔ 12:30

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ 
ⴰⵙⵎⵀⵔⵉ

ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ 
ⵉⵔⴽⴰⵎ : ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵍⴰ

ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ 
ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴼⴰⴷⵡⴰ 
ⴰⵟⴰⵄⴰⵍⵍⴰⵀ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 
ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵔ 
ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵉⵛⵛⵓ


