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 توضيحي بالغ 

ثر ما مت تداوهل من طرف مواقع التواصل الاجامتعي وبعض املنابر الإعالمية خبصوص  بالغ عىل اإ

املقررة يف الربانمج اجلديد  "الاميان والفلسفة"جمزوءة صادر عن امجلعية املغربية ملدريس الفلسفة هيم 

للرتبية الإسالمية مبس توى الس نة أ وىل ابلكوراي، فان وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، حرصا مهنا 

عىل رفع لك لبس وتنويرا للرأ ي العام الوطين، تَُذكّر أ ن املرجع الرمسي لتدريس لك املواد ادلراس ية هو 

الكتب املدرس ية يه واثئق ، وأ ن ة، بلك واثئقه املؤطرة للعمل الرتبوياملهناج ادلرايس الصادر عن الوزار 

مساعدة اختارت بالدان، مند حوايل مخس عرشة س نة تطبيقا للمبادئ املنصوص علهيا يف امليثاق الوطين 

املعدة لهذا  طبقا دلفاتر التحمالت تأ ليف مؤلفني فاعلني تربوينيللرتبية والتكوين، أ ن تكون متعددة ومن 

 .لغرضا

ىل مبداإ الوسطية والاعتدال، ونرش قمي  وابلرجوع ملهناج الرتبية الإسالمية اجلديد اذلي يستند اإ

التسامح والسالم واحملبة، ويؤكد عىل تعزيز املشرتك الإنساين ابلبعد الرويح اذلي يعطي معىن للوجود 

ن الواثئق الرمسية تؤكد فامي يتعلق هبذا  "الإميان والفلسفة"الإنساين، واذلي متثل جمزوءة  أ حد مظاهره، فاإ

أ ن "التفكري الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكري"، وأ ن للمهنج الفلسفي املوضوع عىل التوجهيات التالية: 

من  7املوضوعي "أ ثره يف ترس يخ الإميان" وأ ن "ل تعارض بني الفلسفة الراشدة والإميان احلق" )الصفحة 

 (. 2016نونرب  21بتارخي  101/16رجعي لالمتحاانت، مذكرة الإطار امل

تنبين عىل ن التوهجات الرمسية للوزارة يف جمال املهناج ادلرايس ويتبني من هذه الاختيارات أ  

ويف نفس  ،نظرا لتاكملها وتظافرها الوظيفي ،السعي للتوازن وعدم السقوط يف املفاضةل بني املواد ادلراس ية

حق املَُتعّّل واملَُتَعلّمة يف السؤال والتساؤل، والتأ مل والفهم والتعبري عن الرأ ي ومناقشة  الوقت عدم مصادرة

عامل العقل.  الرأ ي اخملالف ابإ

ذ تقدم هذه التوضيحات، فاإهنا والوزارة تبقى منفتحة عىل لك الآراء اليت من شأ هنا الارتقاء ابلعمل  اإ

 دلرايس مبا فيه الكتب املدرس ية املعمتدة. الرتبوي يف املدرسة املغربية وجتويد املهناج ا

 


