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 الرحيم والصالة والسالم على أشرفبسم هللا الرحمن 

 المرسلين..

 

  ،الفضليات المواطناتأخواتي 

 ، األفاضل المواطنون إخواني

 
 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

والذي  الوطنية الذاكرة في األيام أهم أحد للعلم الوطني وم  الي  

ر رمضان ـــــة لشهــــــام األولى المباركــــــاألي صادفي

ـــا الفضيل، فهنيئا  ميعًا ل نـ   المناسبتان. ج 

ناُحر   لقد المباهج  من دالموع هذا مثل في الماضية ةـــــالسن م 

كما  – ا يرددونــــنا وبناتــــنئأبنا ةُ ــــا رؤيـــــهالتي تبعثُ 

بن اح عبد الحميد ــــصلة المُ ــــالعالم ار  ـــأشع –دوا تعو  

 دون مآثره.ل   خ  باديس، ويُ 

والجهد  الصبر   من سنة   أ لنا اليوم بعدهي   أن هلل الحمدو

ظروفًا  19انتشار وباء كورونا كوفيد  انحسار  و ،المتواصل
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للعلم ناسبة تمجيدًا بهذه الم نا االحتفال  لشعب   يحُ ت  تُ  ،أفضل

وتقديًرا لمكانة ، لشأن الفكر والثقافةوإعالًء  ،والمعرفة

والباحثين، والمفكرين، والمثقفين والفنانين  لماءالع

 .العطاء واإلبداع الجزائريين في كل حقول
 

 ، أيها اإلخوة الكرام.. أيتها األخوات الكريمات
 

د جد   ح المُ صلمن تاريخ رحيل العالمة المُ  ناشعبُ  اتخذلقد 

لالحتفاء بالعلم  يوًما رمزيًابن باديس االشيخ عبد الحميد 

رنا ذك   ، تُ هذا التقليد منارةً ًسا كر   مُ ، على ذلك ب  أ  ود   ،والعلماء

نا العالمة ومن معه شيخُ  رىب  ن  ا  حيث  ،من تاريخ األمة بمرحلة

 رى معهمب  ن  ا   ،وا الوطنحب  وا من العلوم وأ  لُ ه  ن   من رجال  

وية الهُ  حاقدة استهدف ت  طمس   ا لمخططات استعماريةيً صد   تمُ 

رحمه  .. منطلقًا عقيدةً ولغةً وثقافةً  ها :زركائ   م  د  وه   ،الوطنية

األصيل من محاربة  في هذا النهج الوطني هللا وطي ب ثراه

االنحرافات  ح األساليب الماكرة إلشاعة  ض  .. وف  الجهل واألمية

استنهاض الهمم بسالح وتحرير العقل ا إلى .. وساعيً ةذوالشعو

 .. العلم

 ، األفاضل إخوانيالفضليات..أخواتي 
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بن اللشيخ عبد الحميد ل سج   الشعب الجزائري الذي يُ إن 

ولعلماء وشيوخ  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينلباديس و

 ،ةـــــفي الحفاظ على هوية األم اً رائد اً دور الزوايا األجالء

 ومحاربة ،ةات الشخصية الوطنيــــــا ومكونــــــراثهوتُ 

 على ومعتمدًا ،هبهويت اـتمسكً مُ  اليوم يتطلع ..التدجيلية األساليب

الحاضر  مع اشكاالت   لتعاملل ناجعة سياسات إلى ،طاقاته

ار الحقيقي في ـــــاالستثم تقوم على ،ات الغدــــــيد   حوت

م في ــــــوالتحك   ،والمعرفةالعلم  باكتساب نسان،اإل

ة ـــــم المعلوماتيــــــوخوض عالا ــــــالتكنولوجي

أحد أهم تعهداتنا التي  التوجههذا  كانولقد واالتصاالت..

 ،نهضة حقيقة شروطاع مإلى استجبالسعي تها باشرنا ترجم  

 لُ ـــــــــمث  ت  ت   ثروة   ،البالدفي  ةـــــاألساسي روةــــالثها ادُ م  ع  

 المؤسسات في ماليين تلميذ يتابعون دراستهم 01في أزيد من 

رتادون وأكثر من مليون ونصف المليون طالب ي ،التربوية

  . .جامعاتنا ومدارسنا العليا

 

 ، إخوانيأخواتي..
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ر السيدة ـــــار الجزائــــإن المسار الديمقراطي هو اختي

السلم واألمن من  تثبيت دعائم جانب إلى رة.. وهوـــــالح

ى توخ  التي ن   بالمصلحة العليا للبالدالمرتبطة  فاألهـدا

مؤسسات الدولة، والطبقة السياسية،  جهود افرها بتضتجسيد  

 ..وفعاليات المجتمع المدني

فإنني أغتنم هذا اليوم من أيام الذاكرة  ددصهذا ال وفي

بكل شرائحه وفئاته ، الجزائري الشعبدعو كافة أل الوطنية

الحضارية عن  الطرق وبأسمى ةالحري بكامل التعبير إلى

 ،ةــــــسياسي اتــــاستحقاق أبواب على اختياره لممثليه، ونحن

 ،الجميع فُ تستوق   ،وخارجية ةــــــداخلي ات  ــــــتحدي ظل    في

ات ع  ز  ـعن ما سواها من الن   الوطن مصلحة لتغليب  

اء ــــات وأبنــــبن ن  ن أ  ا م  ــــ، واثقً ةـــــواالعتبارات الضيق

في  هذه اللبنة األساسيةوضع  إلى ر سيمضون ــــــالجزائ

داع أُ من عزمهم  نالي   ولن ،جديدة جزائر اءبنمسار  ولئك خ 

 وبث   االستقرار،  زعزعة   حاوالت  مُ  ل  ح  في و   طواق  س   الذين

 رقة.الفُ 
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التنويه بجهود الوطنيين المخلصين  المناسبة هذه في يجدرو

بالرهانات  هووعي    وطنيال هتزامالب الشباب وقوفوتثمين 

 ،التضليلية العدائية المساعي تكالبفي وجه  ،الحالية

الشعب  بتماسكالمساس  إلى الرامية التآمرية ومخططاتها

 .. الوحدة الوطنية قداسةو الجزائري

وإننا ونحن نحتفل بذكرى يوم العلم، نرفع نداءنا عاليا إلى 

 ،ها احتفاالً بالعلمامهم كل   بنات وأبناء الجزائر ليجعلوا من أي

  والتكنولوجيا.وسعيًا وراء كل جديد في عالم المعرفة واإلبداع 

ي ـــــبنات ثــــم هذا ال يفوتني أن أ حُ ــــوفي يوم العل

من التالميذ والطلبة في المدارس اب ـــــي الشبــــــوأبنائ

 حون طريقهم واق  شُ ي   أن ،والجامعات ومعاهد ومراكز التكوين

      والعلم ومكارم األخالق. باالجتهاد والنجاح التألُق

كل عام وأنتم بخير في كنف الجزائر التي تحتفي بالعلم 

 والعلماء وتقبل هللا صيامكم وقيامكم.

 

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار 

 تحيا الجزائر
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  والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 

 

 

 

 

  


