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 الرتاط
 هعه ذعاوى اذفاقٍح أٌح ذىقٍع ضذو العٌصري االسرعواري الصهٍىًً الكٍاى هع الرطثٍع ضذ الوىضىع2

 ذحٍح وسالها وتعذ،
فٙ انٕلذ انذ٘ َجذ فّٛ جبيؼبد ٔيؼبْذ ػهٛب 

يزيٕلخ ٔيزأنمخ ػجز انؼبنى رمبغغ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ 

ٔرزحفع ػهٗ انزؼبٌٔ ٔانزجبدل األكبدًٚٙ ٔانؼهًٙ يؼّ، 

ػٍ كم انحظبثبد انظٛبطٛخ انعٛمخ ٔانًصبنح ثؼٛذا 

اَٜٛخ، ثم اَطاللب يٍ أطض أخاللٛخ ٔلًٛٛخ ٔيجذئٛخ، 

ٔثحكى أٌ ْذا انكٛبٌ لبئى ػهٗ االحزالل ٔاالطزؼًبر 

ٔاالطزٛطبٌ ٔاالغزصبة ٔانزًٛٛش انؼُصز٘ 

)األثبررٓبٚذ(، ََِجذُكى، يغ األطف، فٙ يُحٗ رصبػذ٘ 

ا انكٛبٌ، ٔفٙ خطٕح نًظهظم انزطجٛغ انزؼهًٛٙ يغ ْذ

اطزفشاسٚخ، اَزٓبكٛخ نًشبػز انشؼت انًغزثٙ، ٔخطٛزح 

رظزٓذف اخززاق انجبيؼخ انًغزثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ رحذ 

ػُٕاٌ انشزاكخ األكبدًٚٛخ ٔانجحثٛخ، ْٔكذا ألذيزى كٕسٚز 

ب نذٔنخ األثبررٓبٚذ ٔاالحزالل نهزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ٔاالثزكبر ػهٗ انزعحٛخ ثبنجبيؼخ انًغزثٛخ ٔرمذًٚٓب لزثبَ

اإلطزائٛهٙ، ثبطزمجبنكى نٕسٚزح انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانفعبء نهكٛبٌ انصَٕٓٛٙ، ٔرٕلٛؼكى ػهٗ "يذكزح رفبْى فٙ يجبل انجحث 

ص انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕجٛب"، ٔثٓذا فزحزى انجبة ثًصزاػّٛ نهزغهغم انصَٕٓٛٙ، فٙ ارجبِ رخزٚت ػمٕل ثُبد ٔأثُبء شؼجُب ٔثبألخ

انطهجخ ٔانطبنجبد، ٔرشٚٛف انحمبئك ٔانٕلبئغ حٕل انصَٕٓٛٛخ، ٔيحبٔنخ نهُٛم يٍ إحذٖ لالع يُبْعخ انزطجٛغ يغ انصَٕٓٛٛخ 

ٔإخعبع انجبيؼٍٛٛ، غهجخ ٔأطبرذح، ػجز اػزًبد أخطز أشكبل انزطجٛغ، ْٕٔ انزطجٛغ انززثٕ٘ ٔاألكبدًٚٙ ٔانجحث انؼهًٙ 

 ٔانزكُٕنٕجٙ.

ُب ظذ يب لًزى ٔرمٕيٌٕ ثّ فٙ ْبرّ انخطٕح انخطٛزح، َٔجذد رأكٛذَب ػهٗ أَُب ظذ انزطجٛغ يغ انكٛبٌ إَُب َؼجز نكى ػهٗ أَ

انصَٕٓٛٙ، نٛض فمػ دفبػب ػٍ انمعٛخ انفهظطُٛٛخ، ٔظذ انحزكخ انصَٕٓٛٛخ انؼُصزٚخ اإلجزايٛخ، ٔاَحٛبسا نهحزائز ٔاألحزار 

ذٍٚ ٚمبغؼٌٕ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ٔٚزفعٌٕ انزؼبيم يؼّ...، ثم ْٕ دفبػب أطبرذح ٔغهجخ، ان، ػجز انؼبنى ٔيُٓى جبيؼبد ٔجبيؼٍٛٛ

 ػٍ انًغزة ٔانًغبرثخ لبغجخ ٔظذ خطز انحزكخ انصَٕٓٛٛخ ػهُٛب ٔػهٗ اإلَظبَٛخ لبغجخ.

د فزح انًجبل نٛشًم انزؼبٌٔ األكبدًٚٙ فٙ انؼذٚذ يٍ انًجبالد، يٍ ثُٛٓب انذكبء االصطُبػٙ ٔانزمُٛبإٌ االرفبلبد انزٙ رَ 

انشراػٛخ، ٔانزكُٕنٕجٛب انحٕٛٚخ، ٔانطبلخ انًزجذدح، ٔانزمُٛبد انطجٛخ ٔانصُبػبد انذٔائٛخ، ٔركُٕنٕجٛب انجٛبَبد ٔانفعبء 

ٔانؼهٕو اإلَظبَٛخ ٔيجبالد أخزٖ يزؼهمخ ثبنجٛئخ ٔانًجزًغ، ٔانزٙ رظزٓذف رؼشٚش انزٔاثػ ثٍٛ انزذرٚض ٔانجحث األكبدًٚٙ، 

انؼبنٙ ٔانًجزًغ ككم، فٓٙ فٙ انحمٛمخ، رًٓٛذ انطزٚك نالػززاف ثبنذٔنخ انصَٕٓٛٛخ ٔاإللزار ٔيٍ رى ثٍٛ يؤطظبد انزؼهٛى 

 انفؼهٙ ثحك انؼذٔ انصَٕٓٛٙ اغزصبة أرض فهظطٍٛ ٔرجٛٛط جزائًّ ظذ انشؼت انفهظطُٛٙ ٔظذ اإلَظبَٛخ...

 

 FNEالجاهعح الىطٌٍح للرعلٍن، 

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE 
Tasdawet Tanamurt n Usslmd  Tasdawit tanamurt n Usslmd 
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ٌٍح شٍرٌي اتى عاقلحٍالشهٍذج الفلسط  



نًغزثٙ ثأ٘ شكم يٍ األشكبل، ٔال إٌ ارفبلٛخ انزؼبٌٔ انًجزيخ يغ ْذا انكٛبٌ االطزؼًبر٘ انؼُصز٘، ال رؼُٙ انشؼت ا

رًثم ال األطبرذح انجبيؼٍٛٛ ٔال انطهجخ، إٌ يٕلفٓى ٔاظح يٍ انزطجٛغ انخٛبَٙ يغ ْذا انكٛبٌ االطزؼًبر٘ انؼُصز٘، ٔال يجبل 

فصم نؼًهٛبد غظم انذيبؽ ػجز انززٔٚج نًفبْٛى "انظالو" ٔ"انزظبيح" ٔ"انزؼبٌٔ"... يغ كٛبٌ ال ٚزٕاَٗ فٙ جزائى انمزم ٔان

 انؼُصز٘ ٔانزطٓٛز انؼزلٙ ٔرشٔٚز انزبرٚخ ٔرٕٓٚذ انًؼبنى انزبرٚخٛخ نفهظطٍٛ ٔنشؼجٓب...

ذِػًّخ نُعبل  ، ٔإنٗ جبَت انٓٛئبد انًغزثٛخ انًُبْعخ FNEانظٛذ انٕسٚز، إَُب فٙ انجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى ًُ نهزطجٛغ ٔان

يغ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ االطزؼًبر٘ انؼُصز٘، اَطاللب يٍ  انشؼت انفهظطُٛٙ، َزفط رفعب يطهمب أ٘ شكم يٍ أشكبل انزطجٛغ

 :أٌ

 انمعٛخ انفهظطُٛٛخ ثبنُظجخ نهشؼت انًغزثٙ، ْٙ لعٛخ ٔغُٛخ؛ .1

 ؛…انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ْٕ كٛبٌ اطزؼًبر٘ اطزٛطبَٙ ػُصز٘ ثزػبٚخ اإليجزٚبنٛبد .2

كبدًٚٙ ْٕ رًزٚز نًشبرٚغ يُبلِعخ رٕظٛف لٛى انزظبيح ٔانزؼبٌٔ ٔانظالو... ٔارفبلٛبد انشزاكخ فٙ انجحث انؼهًٙ ٔاأل .3

رخفٙ انطبثغ انؼُصز٘ نهصَٕٓٛٛخ ٔطٛبطخ األثبررٓبٚذ، ٔرجزر جزائى دٔنخ االحزالل اإلطزائٛهٙ ظذ انفهظطٍُٛٛٛ، ٔظذ 

 حمٕلٓى انزبرٚخٛخ فٙ إلبيخ دٔنزٓى انًظزمهخ ػهٗ أرض فهظطٍٛ ػبصًزٓب انمذص ٔػٕدح انالجئٍٛ؛

نجزائى انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ٔرظهٛى ثأٌ نّ انحك فٙ احزالل األرض ثفهظطٍٛ، ٔثأٌ نّ  انزطجٛغ ثجًٛغ إَٔاػّ ْٕ شزػُخ .4

انحك فٙ ثُبء انًظزٕغُبد ٔانحك فٙ رٓجٛز انفهظطٍُٛٛٛ ٔانحك فٙ أَْطِزْى ٔفٙ لَزهٓى ٔإثبدرٓى ٔفٙ رذيٛز انمزٖ ٔانًذارص 

 ؛…ٔانزُبسل ػٍ انكزايخ ٔػٍ انحمٕق اإلَظبَٛخٔانًذٌ انًغزصجخ، ْٔكذا ٚكٌٕ انزطجٛغ ْٕ االطزظالو ٔانزظب ثبالحزالل 

اطزًزار االحزالل ألرض فهظطٍٛ يٍ غزف انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ، ٔرطٕٚز اإليكبَبد انزكُٕنٕجٛخ ٔرظخٛزْب نِخذيخ  .5

أجٓشرّ األيُٛخ ٔانؼظكزٚخ ٚظبػذ حكٕيخ انكٛبٌ االطزؼًبر٘ انؼُصز٘ انصَٕٓٛٙ ػهٗ يٕاصهخ جزائًّ ظذ اإلَظبَٛخ ٔظذ 

 فهظطُٛٙ ٔيًبرطخ طٛبطخ انزصفٛخ ٔاالغزٛبالد ٔسرع انفزٍ ٔاالطزٛطبٌ ٔانزٓجٛز ٔانزٕٓٚذ...؛انشؼت ان

انزطجٛغ ٚظزٓذف خهك لٛى رزثٕٚخ ٔأخاللٛخ جذٚذح، يزُبطجخ يغ انًزحهخ، ٔرشكم أطبص انًظزمجم، رظؼٗ إللُبع انطهجخ  .6

 ٛى انصَٕٓٛٛخ ٔانزصبنح ٔانزطجٛغ يغ انصٓبُٚخ؛ٔاألطبرذح ٔانجبحثٍٛ فٙ جبيؼبرُب انًغزثٛخ ٔرؼهًُٛب انؼبنٙ ثبنًفبْ

، إٌ انًشبرٚغ انًشززكخ أ ارفبلٛبد انزؼبٌٔ انزٙ رمبو يغ انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ٔاالثزكبر ثبنًغزةانظٛذ ٔسٚز  

َٕٛٛخ انكٛبٌ اإلجزايٙ االطزؼًبر٘ انصَٕٓٛٙ رُشكم َكظخ، ٔيحبٔنخ ػٍ طجك إصزار ٔرزصذ نزجٛٛط انٕجّ انجشغ نهصٓ

ٔانؼُصزٚخ ٔاألثبررٓبٚذ ٔرحزٚف انزبرٚخ ٔرشٚٛف يًُٓج نٕػٙ شؼجُب ثأْٔبو رؼًم انصَٕٓٛٛخ ػهٗ رزطٛخٓب ٔرحمٛمٓب ػهٗ 

 أرض انٕالغ؛

ٔيٕالفٓب انثبثزخ يٍ انمعٛخ انفهظطُٛٛخ، ٔاطزحعبرا نجزائى انكٛبٌ  FNE ٔاَظجبيب يغ يجبدا انجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛى

 :انزٕجّ انذًٚمزاغٙ FNE نٗ اٌٜ، فئٌ انًكزت انٕغُٙ نهجبيؼخ انٕغُٛخ نهزؼهٛىانصَٕٓٛٙ انًزٕاصهخ إ

 َٚظزُكز ارفبلٛخ انزؼبٌٔ انزٙ ٔلؼزًْٕب ثبطى انجبيؼخ انًغزثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ثبنًغزة يغ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ؛ (1

برٚؼكى انزطجٛؼٛخ يغ انكٛبٌ َٚزفط اطزخذاِو انجبيؼخ انًغزثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ، ثأ٘ شكم يٍ األشكبل، نزًزٚز يش (2

 انصَٕٓٛٙ االطزؼًبر٘ انؼُصز٘، ٔرحذ أٚخ يظًٛبد؛

َٚزفط اَخزاغكى فٙ رشٚٛف ٔػٙ شؼجُب ٔرحزٚف انزبرٚخ انحمٛمٙ نهِصّزاع ظذ انصَٕٓٛٛخ، ثبػزجبرْب أػهٗ درجبد  (3

 انؼُصزٚخ، ٔأٌ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ْٕ كٛبٌ اطزؼًبر٘ اطزٛطبَٙ فٙ خذيخ اإليجزٚبنٛخ؛

ت ثجؼم حذ أل٘ رطجٛغ رزثٕ٘ ٔثمبفٙ ٔأكبدًٚٙ يغ ْذا انكٛبٌ انغبصت، ُٔٚشذد ػهٗ يمبغؼخ انًؤطظبد ُٚطبن (4

 األكبدًٚٛخ نهكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ػهٗ كبفخ انًظزٕٚبد؛

َٚذػٕ إنٗ فعح انًشزٔع انصَٕٓٛٙ ٔرؼزٚزّ َٔمذِ فٙ ػًمّ اإلٚذٕٚنٕجٙ انُظز٘، ٔإنٗ يٕاجٓخ ٔيُبْعخ انزطجٛغ  (5

 انجبيؼخ انًغزثٛخ يٍ يحبٔالد االخززاق، انزٙ رمٕو ثٓب انذػبٚخ انصَٕٓٛٛخ؛ٔانًطجؼٍٛ ٔرحصٍٛ 

َْعخ انزطجٛغ فٙ  (6 َٚزفط إػبدح ركٛٛف يُبْج انزؼهٛى نهزظبٔق يغ اإلٚذٕٚنٕجٛخ انصَٕٓٛٛخ، ٔٚذػٕ إنٗ رؼًٛى ثمبفخ يُب

 ُٛٙ ٔانزؼزٚف ثمعبٚبِ؛أٔطبغ انجبيؼخ انًغزثٛخ ٔانزؼهٛى انؼبنٙ، ٔرجظٛذ يجبدا انزعبيٍ يغ انشؼت انفهظط

ٔلجم انخزى، َحًهكى انًظؤٔنٛخ انكبيهخ ٔيؼكى انذٔنخ ٔانحكٕيخ انًغزثٛخ فًٛب ٚمغ، َٔؤكذ، أَُب كجبيؼخ ٔغُٛخ نهزؼهٛى، نٍ 

َزٕاَٗ فٙ انذفبع ػٍ انمعٛخ انفهظطُٛٛخ ٔانُعبل انًزٕاصم ظذ انزطجٛغ ثكم رالُّٔٚ حزٗ رجزًّٚ، ٔفعح انًطجؼٍٛ، 

ٚغ انزطجٛؼٛخ ظذ إرادح انشؼت انًغزثٙ ٔيٕالفّ انثبثزخ فٙ َصزح انشؼت انفهظطُٛٙ حزٗ انُصز ٔرحزٚز ٔيٕاجٓخ انًشبر

 .فهظطٍٛ

 .وذقثلىا أصذق هشاعرًا، والسالم 

 FNE2 عي الوكرة الىطًٌ للجاهعح الىطٌٍح للرعلٍن

 اإلدرٌسً عثذ الرزاق ،الكاذة العام الىطًٌ
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