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   المكتب

بية الوطنية يدعو للجمعية الوطن  بية مادة جعل إىل وزارة التر  وحيوية ساسيةأ مادة اإلسالمية التر

  اللجنة 
 
  حصصها، وتمثيليتها ف

 
امالدائمة للبالرفع من معاملها والزيادة ف  . ج والمناهجتر

 

والمتعلقة بتأطتر إجراء المراقبة  1012شتنتر  21الصادرة بتاري    خ  080/ 12 صدور المذكرة الوزارية رقم عقب   
بية اإلسالمية اتصاالت ، 1011-1012المستمرة للموسم الدراس   أجرى رئيس الجمعية المغربية ألساتذة التر
جهة  رة أعاله، ومنالوصية، من جهة أوىل للتأكد من صحة إصدارها للمذكوزارة المكثفة مع بعض المسؤولير  ب

 يهات الملكية السامية ذات الصلة. ىل خطورة هذا التوجه الذي ُيخالف التوجنية للتنبيه عثا
  للجمعية اجتماعا عىل ما سبق،  وبناء    

م 1012شتنتر 21ه/ 2441صفر  8يوم الخميس عقد المكتب الوطن 
  المذكرة

 
بية اإلسالمية من االمتحان المحىل  الموحد أعاله،  لتدارس ما ورد ف

وال سيما مسألة إلغاء مادة التر
  واللمستوى السادس من ال

  إذ  ؛لمستوى الثالث من السلك اإلعداديسلك االبتدائ 
 المكتب الوطن 

ّ
 وإن

 
ن ي مثمن

  أقدمت عليها 
اجع عن من خالل الوزارة الخطوة اإليجابية النر   المذكرة رقمالتر

 
 284/ 04 قرار اإللغاء ف

  والدوىل   ُيعلن 0204شتنتر  41لصادرة بتاري    خ ا
: للرأي العام الوطن   ما يىل 

بية  عنه أطر وأساتذة التجاوب الذي أبان مستوى ن   يحين  -2   مادة التر
والمنسقيات الجهوية لمفتش 

  الوطنية والدولية  المنظمات من العديد، و اإلسالمية
 ؛وجمعيات المجتمع المدئ 

بية اإلسالمية بير  الفينة يطال مادة مما  يستغرب -1
تجسد قيمية  ادةم باعتبارها واألخرى من تضييق،التر

،   سياق يُ  هوية الشعب المغرئر 
 
 ف

 
 ه مُ ج  و وح  بت

 
 منهج لها؛مغايته اإللغاء ال ر  م  ض

بية اإلسالميةبأن  يؤكد -1   العمق يفضال عن كونه  المساس بمادة التر
 
ب ف ات المقومأحد أهم ض 

 الدستورية للمملكة، فهو 
 
  عتر عنها ي

   حفظه هللاجاللة الملك ناقض اإلرادة الملكية النر
 
 خطابات ف

بية  شئة وتطوير مناهجها بما يحفظ للنا ،اإلسالمية المكانة الالئقة بها متعددة مفادها إيالء مادة التر
بية عطالب ويُ  ؛المغربية هويتها ويحصنها من كل تطرف أيا كان نوعه ىل " بإعطاء أهمية أكتر للتر

، الداعية إىل الوسطية واالعتدال"  
  صلبها المذهب المالك  السن 

 
ما ك القيم اإلسالمية السمحة وف

  ربي 11الملكية بمدينة العيون بتاري    خ  الةأوصت بذلك الرس
اير  01ه/ 2411ع الثائ   ؛ 1021فتر

ه -4 ن هبوا عتر مختلف ربوع المملكة وكذا كل الغيورين الذي لجمعيتنا كل الهياكل التنظيمية بفعالية   ينون
 ؛استنكارا ألي إقصاء أو تهميش قد يطال المادة

بية اإلسالمية من مادةجميع أطر  يدعو -1 دفاع عن لل إىل االلتفاف حول الجمعيةمفتشير  وأساتذة  التر
بوية والقانونيةالمادة وإعادة  التقويم دة التكوين والتدريس و ، وتطوير عُ االعتبار لها بكل الوسائل التر



  لهابما يضمن تحقيق األهداف المسطرة 
 
   القيم مات وترسيخمن حيث جودة التعل

 
سلوك  اإلسالمية ف

 ؛  المتعلم
1-  

 
بوي والرأي العام الوصية وزارة ال ذكري   والتر

وع النموذج التنموي بأن الوطن     الجديدمشر
 
 شقه ف

ورة  بية اإلسالمية وتطوير مناهجها وطرق تدريسها التعليم  أكد عىل ض  منه إقرارا  ،تعزيز دور مادة التر
  تكوين شخصية المتعلمبم

 
، مركزيتها ف   المجتمع المغرئر 

 
ما ، باعتبارها من مداخل اإلصالح القيم  ف

  
 اإلقصاء؛ والمشاركة اإليجابيير  وليس التهميش أو االنخراطيقتض 

  إىل اعتبار الوصية الوزارة  دعوي -1
 
يكا فعليا ف ي صلة بمادة ذ تربوي وأ م  يعلتإصالح  كل الجمعية ش 

بية ا   غياب أهل االختصاص من أساتذة التر
 
  تصدر ف

ب المبادرات االنفرادية النر
ّ
إلسالمية، وتجن

  ؛ومفتشير  
ورة عىل  ؤكدي -8   وليست مُ ض 

  السلك االبتدائ 
 
بية اإلسالمية مادة أساسية ف رجة ضمن دجعل مادة التر

  تكوين شخصية المتعلم، باعتبار قطب مواد التفتح 
 
 أكتر من دورها ف

ٌ
ن ها بتحصينه مغتر ألنها قمينة

 تطرف عقدي أو فكري؛  أيّ 
9-  

 
  جميع أقطاب  المطالبة جددي

 
بية اإلسالمية مادة أساسية ف ليم ومسالك وشعب التعبجعل مادة التر

،   الباكالوريا  الثانوي التأهيىل 
 
  ف

   وتعميم ،وإدراجها ضمن مواد االمتحان الوطن 
 
مؤسسات  تدريسها ف

  ؛التعليم العاىل  
   الزيادةإىل  يدعو -20

 
  حصصها الزمنية ف

 
يل ، وتت   يةمساواة مع بقية المواد األساس معامل المادة وف

   ،1021منهاج مقتضيات وثيقة 
  تن  عىل النر

 
يا ب العلمية والتقنية للسنة الثانية بكالور ع  استفادة الش

يز ألطرها ، وفتكاملتير    من ساعتير     بناء شخ وأساتذتها،ح باب التتر
 
صية لما لها من أهمية حيوية ف

 المتعلم؛
22-  

 
  صيغته الجديدة، سيما وأن لوجوب إصدار الوزارة ب ذكري

 
ة لمذكر امذكرة منظمة للتعليم األصيل ف

   21.12وهو ما أكده القانون اإلطار  نه قسيم للتعليم العام،تن  عىل أ 1008/ 81الوزارية رقم 
 
المادة ف

 ؛الثالثمن الباب  1
بية اإلسالمية منذ  يستغرب  -21 بوية الخاصة بمادة التر من عدم إصدار الوزارة الوصية للتوجيهات التر

1021 . 
     

ن
ال إن با ألّي اختر 

ّ
ه وتجن

ّ
بية اإلسالمية إذ يؤكد عىل ما سبق، فإن   للجمعية المغربية ألساتذة التر

المكتب الوطن 
  مطالب  هامطالبل

 
  صياغة مفردات تمس جوهر  ال ضفة، شكلية ف

 
اكها وأطرها ف   عدم إش 

 
اإلشكال الكامن ف

بية مسؤوىل  وزارة التر طلب من يبناء، ج منهاجا ناقصا وغتر مكتمل النت  المنهاج الدراس  الخاص بالمادة، مما يُ 
 : ما يىل   الوطنية

 تممثيلية   
 
بية اإلسالمية ف امالجمعية المغربية ألساتذة التر    ،ج والمناهجاللجنة الدائمة للتر

إليها  أوكلالنر
امج والمناهج؛  القانون حضيا مهمة مراجعة التر

 استشارة    
 
 . راس  للمنهاج الدو تجديد أتغيت  أو إصالح كل المنسقيات الجهوية التخصصية للمادة ف

بية اإلسالميةاوختاما، فإن       مقاضاة كل األقالم المغرض لجمعية المغربية ألساتذة التر
 
ة لتحتفظ بحقها ف

ت    انتر
 القانون هو أسىم تعبت  عن إرادةبأبشع الصفات وسم أطر المادة وأساتذتها إىل النر

ن
 ، إيمانا منها بأن

، متساوون أمامه، كما أومأ إىل ذلك الفصل السادس من  األمة وأن الجميع أشخاصا ذاتيي   أو اعتباريي  
  بإىل  وكل الغيورين عليها وأساتذتها والتنسيقيات التخصصية ها أطر دعو الدستور، وت

ّ
حىل

ن
  الت

 
الحكمة ف

  تستهدف  لتصدي لكل المخططات التغريبيةا
ته المسلم المجتمع المغربر  النر

ن
  هوي

 
  . ف

 عن المكتب                                                                                                 

                                                                                                      


