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 الله الرحمن الرحيمسم ب
 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 
 

  أيتها المواطنات .. أيها المواطنون،

دنا                          العلم، يوم ذكرى ظالل يـف نعيش أن سنة، كل يـف ،تعوَّ

أفريل التي شهدت وفاة رمز النهضة الجزائرية  61 ذكرى

 ليهع الله أسبغ باديس، بن الحميد عبد الشيخ مباركة العالمةـال

 .هاتالّرحمات، وأسكنه فسيح جنّ  شآبيب

هذه الذكرى العطرة، إنما تحتفي  تعيش وهي الجزائر إنّ 

ائدة، الرائعة باإلنجازات منظومتها التربوية والجامعية،  في الرَّ

 قتوحق د،ــــوالتشيي البناء يـف شواًطا ملحوظة،أقطعت  التيو

واالستثمار منذ استعادة السيادة  عماراإل يـف عديدة مطامح

 إلى اليوم.   6611 الوطنية عام

فأصبحت الجزائر، بتأييد الله وعونه، في تطّور وتنمية 

 استفادتو للمواطنين، والثقافي العلمي المستوى مستمرة، وارتفع

من حقّها في الحياة الكريمة، ومن  الفقيرة المحرومة الطبقات

 ناتناب عدد بلغ حيث ومراحله. ها في التعليم بمختلف أطوارهحقّ 

 66.000.000 حوالي الثالث التعليم وارطأ في المتمدرسين وأبنائنا

 ووصل ،6.000.000 إلى الجامعات في الطلبة عدد وارتفع .. تلميذ

 نتائج ومنمتربص.  160.000المهني  بالتكوين الملتحقين عدد

 سياسة الدولة في توسيع مؤسسات التعليم العالي وزرعها في
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مدرسة  70و جامعي جامعة ومركز 10 من أكثر الوطن، ربوع كل

 العليا للذكاء والمدرسة للرياضيات العليا المدرسة منها عليا،

مع العلم مدرسة عليا لألساتذة،  66باإلضافة إلى اإلصطناعي، 

ولم يكن عدد  ،6611 سنة % 60 في بالدنا كانت أن نسبة األمية 

 المسلك هذا إن .طالب 800 إاّل حوالي آنذاك الطلبة الجامعيين

تلبية الطلب االجتماعي المتزايد وسمح  الحكيم، مّكن من الرائد

 نم اليوم، بما تملكه ساهمت   بتكوين موارد بشرية عالية التأهيل

 تطّور االقتصاد وتنمية المجتمع.    في، قدرات معرفية

( 10، ونحن نحتفي بالذكرى الستين )المناسبةتأتي هذه 

 ازاتاإلنج كل في وعلينا أن نتمعن الوطنية، السترجاع السيادة

ه المستقبل الذي يصبو إلي وأن نستشرف بالدنا، حققتها التي

 شعبنا.  

إنه لجدير بنا أن نجعل يوم العلم فرصة للذكرى، ومحّطة 

ودافعا للتأمل، ومسلكا لإلصالح  للوعي، للعبرة، وحافزا

 يل،النب والفكر المتوازن األصيل، ار الفهمظهوالمراجعة، باست

 ذلك جمعية العلماء على كما كانت ،التعامل في الوسطية وتوّخي

 وأئمة المباركة لشيوخ اتجهودموالالمسلمين الجزائريين، 

 ت  منارا الزوايا الذين عملوا في كل ربوع الوطن لتكون ،الزوايا

 ،ةالوطني  للهوية وحصنًا والحضاري، الروحي واإلشعاع للتعليم

 لواقع عميق فهم  من خالل  المستقبل كما علينا استشراف
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 مهاراتـوال معارفـال في التحكمو الحياة، متطلباتلو العصر،

التشبث باألصالة والتّوق  مع التكنولوجية وتطبيقاتها

 .للعصرنة

حسن  على العمل إلى شبابنا ندعو الغالية المناسبة هذه في وإننا

التواصل الحضاري،  إلى والمبادرة التأصيل، وعمق التحصيل،

 عال توىمس على تبقى أن يجب التي العلمية، التمسك بوطنيتناو

 كنأم ما بكل والعمل العالم، يشهدها التي اليقظة أمام الحركية من

 اللّغات على االيجابي واالنفتاح الفكر هزيمة لتفادي

 لياتآ واستخدام التقنيات، في التحكم إلى والّسعي والحضارات،

 داعاالب إلى راشد، نقدي وبفكر وهّمة، بفعاليّة والتوجه العصر،

طننا والتنمية في  حركة تقتضيه ماب الّراقي، واالكتشاف الّسامي،

 .المفدى
 

 

 

 

 

 وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى

  والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
 
 
 
 


