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ثـــٛـــبٌ  
انخطٕح انشػُبء انزٙ ألذيذ ػهٛٓب رؼٛؼ األيخ اإلعاليٛخ ْزِ األٚبو يٕجخ ػبسيخ يٍ انزُذٚذ ٔاالحزجبج ظذ 

ثذٚخ نهكٛبٌ انصَٕٓٛٙ، ظبسثخ أانمذط ٔاػزجبسْب ػبصًخ يذُٚخ نٗ  إ َمم عفبسرٓبثمشاساإلداسح األيشٚكٛخ 

 ٔكزا ،ػشض انحبئػ ؽؼٕس انًهٛبس َٔصف انًهٛبس يغهى ٔكم ؽؼبساد حمٕق اإلَغبٌ ٔانزؼبٚؼ ٔانغالوة

فٙ سجبع انحك إ رحشٚشْب ٔ ٚجت ٔانزٙ رؼزجش يذُٚخ انمذط يذُٚخ يحزهخ،انًٕاثٛك ٔيمشساد انٓٛئبد انذٔنٛخ

. ٍَٛٛ٘نٗ انفهغػإ اإلؽشاف ػهٛٓب

 ٔانؾؼت اإلعاليٛخٌ يخزهف يكَٕبد ٔفؼبنٛبد األيخ أَٓب ػأ انزشثٛخ اإلعاليٛخ ػحعبرزانجًؼٛخ انًغشثٛخ ألٔ

 : نٍ نهشأ٘ انؼبو انٕغُٙ ٔانذٔنٙ يب ٚهٙ انًغشثٙ رغ

رُِٕ ثًجبدسح انًهك يحًذ انغبدط ثصفزّ سئٛغب نهجُخ انمذط فٙ يشاعهخ سئٛظ انٕالٚبد انًزحذح : أٔال

ٔرُجّٛٓ إنٗ يب رؾكهّ يذُٚخ انمذط يٍ أًْٛخ لصٕٖ نٛظ فمػ ثبنُغجخ ألغشاف انُضاع، ثم نذٖ أرجبع 

 .انذٚبَبد انغًبٔٚخ انثالس 

رجبِ ْزا انمشاس انجبئش، ٔرؾجت ٔرغزُكش ثؾذح ْزا ثش ػٍ صذيزٓب انؾذٚذح ٔاعزغشاثٓب انكجٛش رغ: ثبَٛب

لعٛخ انمذط ٔأسض فهغطٍٛ، لعٛخ ظبسثخ انؼذٔاٌ انغبفش ػهٗ انمذط ٔفهغطٍٛ ٔأيخ اإلعالو،  إر رؼزجش 

نًغهًٍٛ ٔػًك إًٚبَٓى، ٔنٓب اسرجبغ ٔثٛك ثذُٚٓى، ٚصؼت يؼّ ػهٗ أ٘ كبٌ  أٌ ٚصشف ا حانجزٔس فٙ ػمٛذ

  .انًحزهٍٛ ٔانًؼزذٍْٚٔى رحشٚشْب يٍ انغضاح انغبصجٍٛ، ٔرطٓٛشْب يٍ دَظ انمذط األيخ ػٍ حًم ْى لعٛخ 

رؼهٍ رعبيُٓب انًطهك يغ انؾؼت انفهغطُٛٙ، فٙ حٛبصح حمٕلّ انًؾشٔػخ، ٔانزخهص يٍ االحزالل : ثبنثب

 . انصَٕٓٛٙ، ٔثُبء دٔنزّ انًغزمهخ ػبصًزٓب انمذط انؾشٚف 

ٔحًبط فٙ يخزهف انفؼبنٛبد رذػٕ أعبرزح انزشثٛخ اإلعاليٛخ فٙ سثٕع انٕغٍ نالَخشاغ ثفؼبنٛخ : ساثؼب - 

،  انٕغُٛخ نهؾؼت انًغشثٙح ٔرذػٕ نهًؾبسكخ ثمٕح فٙ انًغٛش االرجبِ،انًُظًخ فٙ ْزااالحزجبجٛخ ٔاألَؾطخ 

رذػٕ سجبل انزؼهٛى ػًٕيب كًب ، 2017  دجُجش 10 ْـ انًٕافك 1439 سثٛغ األٔل 21ثبنشثبغ ٕٚو األحذ 

نٗ جؼم لعٛخ انمذط ٔفهغطٍٛ لعٛخ يشكضٚخ فٙ اْزًبيبرٓى انزشثٕٚخ إعبرزح انزشثٛخ اإلعاليٛخ أٔ

ثمبء نهٕػٙ انصحٛح ثطجٛؼخ انصشاع ٔثبنًكبَخ انخبصخ انزٙ رحزهٓب انمذط إ ،ٔانزٕجٛٓٛخ نألجٛبل انمبديخ

 ٔثهضٔو رحشٚشْب ٔرطٓٛشْب يٍ االغزصبة ،ًٚبٌ ٔٔجذاٌ انًغهًٍٛإسض فهغطٍٛ فٙ أٔانًغجذ االلصٗ ٔ

 .انصَٕٓٛٙ

رذػٕ انجبحثٍٛ فٙ يمبسَخ األدٚبٌ ٔفٙ انزفغٛش إنٗ انشد ػهٗ يب رزُبلهّ ثؼط يٕالغ انزٕاصم : خبيغب

 (ٚب لٕو ادخهٕا االسض انًمذعخ انزٙ كزت هللا نكى): االجزًبػٙ انزٙ ٚفغش فٛٓب ثؼط انًغشظٍٛ  لٕنّ رؼبنٗ

  اٌ انمذط نجُٙ إعشائٛم ثصشٚح انُص 20\ عٕسح انًبئذح

تدعو الجمعية الوزارة الوصية إلى إبقاء قضية القدس وفلسطين حية في نفوس الناشئة من خالل : سادسا 
  الشؤون اإلسالمية، وكذا مختلف القطاعات الوزارية فيالمناهج الدراسية في مختلف األسالك التعليمية

مير أ وخصوصا وان بالدنا تتشرف من خالل ،األوقاف والثقافة واإلعالم وغيرها للعناية بموضوع القدسو
المومنين محمد السادس برئاسة لجنة القدس، وال يليق بالمغرب حكومة ومؤسسات وشعبا سوى جعل القدس 

 . . يوحد جميع المغاربةا مشتركا وطنية وهموفلسطين قضية

                


