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اإلعــان  لصــدور   73 الذكــرى  اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  يخلــد 
يــوم 10 دجنبــر 1948، بتنظيــم حفــل حقوـقـي  العالمــي لحقــوق اإلنســان 
يتضمــن تجليــات حقــوق اإلنســان عبــر مختلــف التعابيــر الفنيــة والثقافيــة، 

تحــت شــعار »تعابيــر الحــق«.

ويتوخــى المجلــس مــن مشــاركة أشــكال مختلفــة لتعابيــر الحــق، التأكيــد 
الفنيــة  التعابيــر  بهــا كل  تزخــر  التــي  الواعــدة والمزدوجــة  عـلـى اإلمكانــات 
واألدبيــة والفكريــة مــن أجــل حمايــة الحــق والنهــوض بــه بمختلــف أشــكاله.

وتعكــس تعابيــر الحــق، حقوقــا أساســية وضمــان الحــق ـفـي التعبيــر كأحــد 
أهــداف الفاعليــن المؤسســاتيين والغيــر المؤسســاتيين، باعتبــاره المــرآة 

التــي تعكــس تجــذر الحقــوق ـفـي الحيــاة اليوميــة أو تهافــت طمســها. 

وظلــت التعابيــر الفنيــة واألدبيــة، منــذ األزل، تثمــن إنســانية اإلنســان وتنبــه 
إـلـى خطــورة التســليم ـفـي جــزء منهــا. ألنهــا تشــتغل بمــا ال يشــتغل بــه غيــر 
اإلنســان عبــر إعــادة بنــاء الواقــع بمــواد رمزيــة؛ واقعيــة المــواد الخــام وواقعيــة 
التكريــر وواقعيــة التأثيــر، دون أن تكــون نســخا للواقــع أو حبيســة لــه، بــل 

مستشــرفة لعوالــم أفضــل ومــدارك أرحــب.

إن التعابيــر الفنيــة واألدبيــة هــي وســيلة مــن الوســائل البليغــة للدفــاع عــن 
حقــوق اإلنســان. فعندمــا تغــرف التعابيــر مــن نفــس اإلتقــان وخلــق العوالــم، 
تكــون خيــر مدافــع عــن الحــق فــي حمايتــه والنهــوض بــه والوقايــة مــن انتهاكــه. 
ألن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان لــم يكتــف يومــا باالعتمــاد علــى كــون الحــق 
حقــا حتــى يســود، بــل كان ومــا يــزال، ال بــد لــه مــن مجهــود فكــري وانخــراط 
فعلــي فــي منظومــة قيــم ال تميــز بيــن النــاس بســبب » اللــون أو الجنــس أو 
يــن أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي أو الثــروة أو المولــد، أو أيِّ  اللغــة أو الدِّ

وضــع آخــر«.

 ألن الثابت في كنه اإلنسان وجوهره هو الحياة والكرامة.

آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق االنسان

البرنامجتعابير الحق
19.00: انطالق الحفل
كلمة السيدة آمنة بوعياش،

رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

التراث األمازيغي الريفي
أداء الفنانة إيمان طيفور

مغنية ريفية تؤدي الموسيقى التراثية الريفية بأسلوب 
عصري؛

تكريم الراحلة السيدة سمية العمراني
عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان واللجنة األممية 
لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة والتحالف من أجل النهوض 

بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛

جاز أمازيغ
أداء المغنية مريم عصيد والفنان أسامة شتوكي

تكريما للغة األمازيغية؛

تكريم الراحل السيد محمد الخضيري
الرئيس السابق للتحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص في 

وضعية إعاقة؛

الشعر الحساني
قراءات شعرية لألديبة فاطمة الغالية الشرادي والشاعر 

والباحث في الثقافة الحسانية السيد اليزيد السالك؛

موسيقى دول جنوب الصحراء
دانييال الملقبة ب»شمس إفريقيا«، مغنية من أصل 

إيفواري؛

موسيقى مغربية تراثية
أداء الفنانة نبيلة معن، مغنية ساهمت في إحياء الموسيقى 

األندلسية وفن الملحون؛

عرض لوحات فنية من إبداع تلميذات وتالميذ مدرسة 
عمومية حول قضايا حقوق اإلنسان.



السالك بن أحمد سالم

السالك بن أحمد سالم المعروف ب»اليزيد السالك« من مواليد سنة 1962 بمدينة 
العيون. شاعر حساني وباحث في الثقافة الحسانية، نظم في مختلف أغراض الشعر 
وبحوره. بدأ مشواره الفني في سن ال تتجاوز الـ12 سنة، حيث نظم أول قصيدة من 
إبداعه الخاص . شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات واألمسيات الشعرية 

بـالمغرب، محليا وجهويا ووطنيا؛ وحصل فيها على العديد من الجوائز.

جاز أمازيغ

كتشافها بالمغرب  انطلقت مجموعة جاز أمازيغ نهاية سنة 2019 ببروكسيل، فيما تم ا
خال احتفال رقمي لفيزا فور ميوزيك سنة 2020.  الصوت المتميز للفنانة مريم 

عصيد يمزج بين حرية الجاز اإليقاعية، تاركا هامشا مهما لارتجال الموسيقي المرفق 
بروح االنفتاح والتقاسم الذي يولد تعبيرا فنيا منفتحا للغة األمازيغية.

تتكون الفرقة من: الســيدة مريم عصيد : مغنية /  الســيد أســامة شــتوكي : الباص/ الســيد 
محمد بوفاسي: الباتري / السيد نور الدين باهي: بيانو / السيد محمد بابارتي: ساكسوفون 

/ السيدة مارتين الب: الترومبيت / السيدة إلهام كحل العيون : آلة الترمبون

إيمان تيفيور

مــن مواليــد ســنة 1993. كانــت أوـلـى خطواتهــا الفنيــة ســنة 2003، ـفـي ســن لــم يتجــاوز 
خــال  بلمســة عصريــة.  للريــف  األمازيغــي  التــراث  تغنــي  بــدأت  حيــث  ســنوات،  عشــر 
مســارها الفنــي، شــاركت فــي العديــد مــن المهرجانــات الوطنيــة والدوليــة. نالــت فــي آخرهــا 
عـلـى جائــزة المعهــد الملكــي للثقافــة األمازيغيــة عــن أفضــل ألبــوم أمازيغــي بالمغــرب.

دانييال

إقنــاع  ـفـي  نجحــت  محترفــة،  مغنيــة  إيفــواري.  أصــل  مــن  إفريقيــا«  الملقبــة ب»شــمس 
جمهورهــا بمواهبهــا المتعــددة كمغنيــة وكاتبــة غنائيــة. تنقــل الجمهــور بفضــل صوتهــا الدافــئ 
إلــى عالــم تختلــط فيــه المشــاعر والطاقــة. دانييــا، المؤلفــة الموســيقية، والعازفــة والمغنيــة، 

والمدربــة الصوتيــة تتقــن أنمــاط غنائيــة متنوعــة بأســاليب تتميــز بالتجــدد واالنفتــاح.

نبيلة معان

ولــدت الفنانــة نبيلــة معــان بمدينــة بفــاس. كســبت أســرار الموســيقى المغربيــة األصيلــة 
منــذ ريعــان شــبابها، الســيما الموســيقى األندلســية وموســيقى الملحــون. خصصــت نبيلــة 
وباـقـي  الجــاز  بموســيقى  مزجهــا  خــال  مــن  التراثيــة  باألغاـنـي  للتعريــف  مســارها  معــان 
األنمــاط الموســيقية العالميــة. فــي رصيدهــا خمســة ألبومــات، آخرهــا يحمــل عنــوان »دالل 
األندلــس«، الــذي لقــي نجاحــا كبيــرا مكــن الفنانــة مــن أداء أغانيهــا بجميــع أنحــاء العالــم.

فاطمة الغالية الشرادي

ولدت السيدة فاطمة الغالية الشرادي، الملقبة في األوساط الفنية ب »دستورة«، بمدينة 
طانطان. شاعرة ومسرحية، شاركت في العديد من المهرجانات والمعارض الفنية الوطنية 
والدولية. وهي فاعلة جمعوية تدافع عن حقوق النساء ضحايا العنف، شاركت في عدد 

من اللقاءات والتكوينات ذات الصلة بالنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها.

طارق ريبح

 سينوغراف، باحث ووسيط ثقافي. حاصل على الدكتوراه في موضوع »مسرح الشارع 
في المغرب«. اشتغل مع العديد من الفرق المسرحية المحترفة مثل فرقة مسرح 
كواريوم، مسرح األصدقاء، الخ. السيد ريبح من بين مؤسسي  تنسيفت، مسرح أ

مهرجان »Thé-arts« ومدير دار الثقافة ببنسليمان.

إبداعات تالميذ مدرسة عمومية

اإلقليميــة  للمديريــة  تابعــة  إعداديــة  ثانويــة  تاميــذ  يقــدم  واإلبــداع،  الريشــة  خــال  مــن 
الصخيرات-تمــارة لوحــات تشــكيلية تترجــم قيــم الحقــوق والحريــات وتعبــر عــن رؤيتهــم 
لمختلــف القضايــا ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان. وسيشــارك ـفـي هــذه األعمــال اإلبداعيــة 
كل مــن محمــد ناعيــم، رجــاء عــام إدريســي، إيمــان الخياطــي، فاطمــة الزهــراء شــفيرة، 

زينــب الناصــري، عبــد العاـلـي اإلدريســي، فاطمــة الزهــراء بنخيــرة، إبراهيــم الجزوـلـي.

السير الذاتية

تعابير الحق
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ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵇⴰⵎⴰⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ, ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⴳⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⵖⴹⴰⴼⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳⵉⵙ. 

ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵙⵉⵔⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴰⵙ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ 
ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ; ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ 

ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴹⵉⵚ, ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ ⵏⵉⵖ 
ⴰⵙ ⴹⴼⵕⵏ, ⵎⴰⵛ  ⴰⴷ ⵏⵏⵓⵔⵣⵏ ⵉ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥⵏ ⵉⵏⵏⵖⵍⵏ.    

ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ 
ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴰⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ 
ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵔⵙ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵙⴳ 

ⵜⵕⵥ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⵯⵎⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ. ⴰⵛⴽⵓ 
ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ 

ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵢⵓⵎⴰ, ⵎⴰⵛ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵏⵉⵜ, ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ 
ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵏ 
ⵉⵏⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ “ⵓⴽⵍⵓ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵓⵥⵓⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 

ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ” 

ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ ⴳ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵎⵎⵓ 
ⵏⵏⵙ.

ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ
ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 

19h :ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵓⵄⵢⵢⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ 

ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵜⵉⴼⵢⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⵏⵏⵉ 

ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔⵉⴼⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵙⵜ 
ⵜⴰⵜⵔⴰⵔ;

ⴰⴷⵓⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵏⵊⴷⵉⵜ ⵙⵓⵎⴰⵢⴰ ⵍⵄⴰⵎⵕⴰⵏⵉ, 
ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵉⴷ 

ⴱⵓ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 
ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ;

ⵊⴰⵥⵥ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵓⵙⴰⵎⴰ ⵛⵛⵜⵓⴽⵉ 

ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵉⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;

ⴰⴷⵓⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⵊⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⴰⴹⵉⵕⵉ, 
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ 

ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ;

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⵜⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵖⴰⵍⵉⵢⴰ ⵛⵛⵕⵕⴰⴷⵉⴷⵓⵎⴷⵢⴰⵣ 
ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ 

ⵙⵙⴰⵍⴽ ;

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⴰⵏⵢⵉⵍⵍⴰ “ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”, ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ 

ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵍⵜ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵕ (ⴽⵓⵜⴷⵉⴼⵡⴰⵕ)   

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵎⴰⵄⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵏ 

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴷ ⵍⵎⵍⵃⵓⵏ;

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.



ⵜⵓⴷⵔⵣⵔⵉⵏ
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 73 ⵏ  ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ  ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ  ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ  ⵓⵣⵔⴼ” - ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵜⵓⴷⵔⵣⵔⵉⵏ

ⵙⵙⴰⵍⴽ ⴱⵏ ⵃⵎⴰⴷ ⵙⴰⵍⵎ

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ “ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⵙⵙⴰⵍⴽ” ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1962 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ. 
ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵏⴹⵎ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ 

ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, 
ⵉⵏⴹⵎ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢ. ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ 

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ, 
ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ; ⵢⴰⵎⵥ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ 

ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ.

ⵊⴰⵥ’ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵎⵔⵢⵎ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴷ ⵓⵎⵥⵡⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰ ⵛⵜⵓⴽⵉ, 
ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2019 ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ 
ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ “ⴼⵉⵣⴰ ⴼⵓⵕ ⵎⵢⵓⵣⵉⴽ 2020”. ⴰⴳⵕⴹ ⵏ ⵎⵔⵢⵎ ⵄⴰⵚⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ 
ⵙ ⵜⴰⵏⵉⵅⵜ ⵏ ⵊⴰⵥⵥ, ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴷ  ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 
ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵉⴳ ⴰⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.  ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵔⵢⵎ 

ⵄⴰⵚⵉⴷ : ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ / ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵜⵓⴽⵉ ⵓⵙⴰⵎⴰ : ⵍⴱⴰⵚⵚ / ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴼⴰⵙⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 
: ⵜⴰⴱⵍⴰⴹⵜ (ⴱⴰⵜⵕⵉ) / ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰ ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ : ⴰⴱⵢⴰⵏⵓ / ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴱⴰⵔⵜⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ : 

ⵉⵙⴽ (ⵜⵕⵓⵎⴱⵉⵜ) / ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵅⵍⵍⴰⵀⵢⵓⵏ ⵉⵍⵀⴰⵎ : ⵜⴰⴳⵍⴰⴳⴰⵍⵜ (ⵜⵕⵓⵎⴱⵓⵏ)

ⵉⵎⴰⵏ ⵜⵉⴼⵢⵓⵔ

ⵜⵍⵓⵍ ⴳ 3 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1993, ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⵙⵏⵜⵉⵜ 
ⴳ 2003, ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴱⵍⴰ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔ 
ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ. ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ 18 ⵏ 

ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ. ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ 
ⵜⵓⵎⵥ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵍⴰⵍⴱⵓⵎ 

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

ⴷⴰⵏⵢⵉⵍⵍⴰ

ⴷⴰⵏⵢⵉⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ «ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ» ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, 
ⵜⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵍⵖⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⴷ 

ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⴷⴰ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 
ⵏⵏⴰ ⵖ ⵛⵛⴰⵕⵏⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ. ⴷⴰⵏⵢⵉⵍⵍⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⴼⵣⴰⴼⵜ 
ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵍⵍⵉⵜ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙ 

ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ. 

ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵎⴰⵄⴰⵏ

ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⴼⴰⵙ, ⵜⵍⵎⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵜⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ 
ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴷ ⵍⵎⵍⵃⵓⵏ, ⵜⵥⵍⵉ ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⵎⴰⵄⴰⵏ 
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ 
ⴳ ⵍⵊⴰⵥⵥ ⴷ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷⴰⵔⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴰⵍⴱⵓⵎ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 
ⴳⵉⵙⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ “ⴷⴰⵍⴰⵍⵓ ⴰⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ” ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵔⵙ 
ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵇⴰⵃ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. 

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵖⴰⵍⵉⵢⴰ ⵛⵛⵕⵕⴰⴷⵉ 

ⵜⵍⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵖⴰⵍⵉⵢⴰ ⵛⵛⵕⵕⴰⴷⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ 
ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵙ «ⴷⵓⵙⵜⵓⵔⴰ», ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, 

ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ. 
ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵜⵓⵏⴳⵉⵙⵉⵏ ⵏ 
ⵜⴽⵕⴹⵉ, ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ 

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵔⴰⴱⵉⵃ

ⴰⵚⵉⵏⵓⴳⵕⴰⴼ, ⴰⵎⵕⵥⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ. ⴷⴰⵔⵙ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ 
ⵉⵎⵔⵙⵉ «ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴽ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ». ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ 
ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⴰⵏⵙⵉⴼⵜ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ 
ⴰⴽⵡⴰⵕⵢⵓⵎ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⵙⵓⵍ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ. ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⵉⵃ ⵉⴳⴰ 
ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ «thé-arts» ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ 

ⴳ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵙⵓⵍⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ. 

ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵙ ⵓⵙⵖⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 
ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵓⵖⵜ 
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ 
ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ 
ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵉⵏ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏⴰⵄⵉⵎ, ⵕⴰⵊⴰ ⵄⵍⵍⴰⵎ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, 
ⵉⵎⴰⵏ ⵍⵅⵢⵢⴰⵟⵉ, ⵎⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⵣⴰⵀⵕⴰ ⵛⴼⵉⵕⴰ, ⵣⴰⵢⵏⴰⴱ ⵏⵏⴰⵚⵉⵕⵉ, ⵄⴱⴷ 

ⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ.

تخليــــــــد الـــــــــــذكرى 73 لإلعــــــــــــــــالن العــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــي لـــــــحقــــــــــــــــوق اإلنـــــــســــــــــــــــــــــــــــــان تحــــــــــــــــــــــــــــــت شعــــــــــــــــــــــــــــــار »تـــــــعــــــــــــــــــــــــــــابيـــــــــــــــــــــــر الـــــــحــــــــــــــــــــــــــــــق« - 8 دجنــــــــــــــــبر 2021


