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  (AMPEI) الجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية

 م2422أكتوبر  44هـ /  4000ربيع األول  40القنيطرة في 
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ه  4111صفر 82يوم األحد  المكتب الوطني للجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية اجتماعه العادي، عقد

ببالدنا  واستحضارا لواقع المنظومة التعليمية والتربويةبمناسبة الدخول المدرسي،  م 8288شتنبر  82 ل الموافق

 :ولة من قبل الجهات المختصة، فإنهسالمية خاصة، وتقديرا للجهود المبذعامة، ومادة التربية اإل

جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة وجميع الفاعلين التربويين لالرتقاء  يثمن -4

تستعين التي التعليم الخصوصي مؤسسات تتبع ، ويدعو الوزارة إلى مزيد من مراقبة وبالمدرسة المغربية

 ؛ف الهوية المغربية والخصوصية الوطنيةببرامج تعليمية أجنبية تستهد

وارد البشرية عامة وفي تدريس بعض الخصاص المهول في المإلى  الوصية على القطاع وزارةال ينبه -8

مع ممثليها جهويا إلى التنسيق  هاويدعو المواد خاصة كاللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات؛

على ضرورة تدبير الفائض  الوطنية لمعرفة الخصاص، ويؤكد الحركة االنتقالية في شأن إقليمياو

 والخصاص قبل انطالق الموسم الدراسي؛

دريس مادة التربية اإلسالمية في حالة الخصاص، غير المتخصص في العلوم الشرعية بتتكليف ب يندد -3

 نظرا لخصوصية المعرفة الشرعية، ولمكانتها االعتبارية لدى المتعلمين؛

تعليم األولي للصالحيات الموكول إليها، تجاوز بعض الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة لتدبير ال يستنكر -1

 ورفضها العمل بتوجيهات السادة المفتشين التربويين؛

على ضرورة االهتمام بالتعليم األصيل إلنجاح نسخته الجديدة، ورصد األسباب الواقعية التي تحول  يؤكد -2

 دون تحقيق األهداف المتوخاة من إدماجه في منظومة التربية والتعليم؛

 ؛سالمية كما هو الشأن في باقي المواد الدراسيةسلك التبريز في مادة التربية اإل رة فتحبضرو يذكر -6

مع بعض المنابر اإلعالمية إلى عدم الخوض في مناقشة قضايا ذات الصلة بالتربية اإلسالمية  يدعو -7

 الروحي ألبناء المغاربة؛ األمن ألبواب فتن قد تهددسدا  ،في غياب أهل التخصصو المغمورين

لبعض األشخاص المعروفين بتمردهم  – قطاع الثقافة –وزارة الشباب والثقافة والتواصل بدعوة  يندد -2

للمشاركة في على القانون والقيم واألعراف، وبتحريضهم على المخدرات واإليحاءات الجنسية عالنية، 

إلى ، ويتساءل عن القيم التي يسعى هذا المهرجان بالرباطفي دورته الخامسة والعشرين هرجان الجاز م

 الدراسي؟ترسيخها في نفوس بنات وأبناء المغاربة مع افتتاح الموسم 

التعليم التربية وبكافة رجال ونساء الوطني للجمعية المغربية ألساتذة التربية اإلسالمية يهيب المكتب ختاما،    

لالرتقاء بالمدرسة المغربية، ومزيد من العطاء لبناء أجيال قادرة على  العملمزيد من مشكورين مأجورين، إلى 

 االندماج في المجتمع وتحمل المسؤولية بكل فخر واعتزاز. 

                                                             

عن المكتب                                             

                                                                                                 

ينوه بالمجهودات المبذولة إلصالح منظومة التربية والتعليم، ويذكر بضرورة تمثيل  للجمعية الوطني المكتب

عدم الخوض في مناقشة قضايا  ويدعو المنابر اإلعالمية إلى في اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج،الجمعيات المهنية 

حفاظا على األمن واالستقرار الذي ينعم به بلدنا، ويندد بشدة بالتربية اإلسالمية في غياب أهل التخصص  ذات الصلة

 .الثقافة ترسيخه في نفوس أبناء المغاربة في مهرجان الجاز بالرباط في دورته الخامسة والعشرينوزارة روم ما تب


