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بسم اهلل الرحمن الرحيم
و الصالة و السالم على الرسول الكرمي

السيدات والسادة ،احلضور الكرمي،
إنه ملن دواعي السرور أن ألتقي بكم وأن أتواجد بيـنكم إلحياء ذكرى اليوم الوطني للطالب.
نعم ،إن يوم  19ماي  1956يعـّد محطة من أهم الـمحطات التاريخية لكفاحنا من أجل استعادة استقاللنا
وحرية شعبنا وسيادتنا الوطنية ،مثلما يعد تعبيرا عن املشاركة القوية والفعالة للشبيبة اجلزائرية في مجريات
حرب التحرير الوطني والتزامها الكامل مببادئ ثورة أول نوفمبر  1954املجيدة.
إنها مناسبة تقدم فيها األمة اجلزائرية عرفانها وامتنانها إلى أولئك الطلبة الذين أقدموا في  19ماي من سنة
 1956على ترك مقاعد اجلامعة والثانويات ومقاطعة الدروس ،مضحني بطموحاتهم وآمالهم الشخصية من
أجل االلتحاق بصفوف الثورة إلى جانب إخوانهم املجاهدين من فالحني وعمال وشباب لدحر االستدمار،
وتخليص بالدهم وشعبهم من القهر والظلم واالستغالل.
لقد هـبوا هبة رجل واحـد ،مستجيــبــني لنداء الواجب الوطني في وثبة شكلت محطة حتول في مسار الثورة
مبا أمدوها به من أسباب القوة بفضل ما اكتسبوه من علم ومعرفة.

إن االحتفال بذكرى اليوم الوطني للطالب يعد فرصة بالنسبة لطالب اليوم ،الستلهام القيم التي آمن بها
أسالفهم وضحوا من أجلها بالنفس والنفيس ،لكي يؤدوا الدور املنوط بهم لصناعة مستقبل اجلزائر وتبوئها
املكانة الالئقة بني األمم ،وبناء االقتصاد الوطني وتأطير الدولة اجلزائرية ،عبر املثابرة على اكتساب املعارف
والعلوم العصرية والتكنولوجية.
أيتها السيدات ،أيها السادة؛
إن الدولة عازمة على تعزيز دور املدرسة واجلامعة من أجل االستجابة ملتطلبات التنمية وحاجيات االقتصاد،
فضال عن املهام األكادميية والبحثية.
ولبلوغ هذه األهداف ،يتعني على منظومتنا التربوية واجلامعية مواكبة التطور في مناهج التحصيل العلمي
باالعتماد على الطرق والوسائل التي تتيحها تكنولوجيات االعالم واالتصال مبا ميكن مدارسنا وجامعاتنا من
مسايرة التطور السريع للعلوم في عالم اليوم.
وفي هذا السياق ،يشرفني ،بهذه املناسبة التي تتزامن وهذا احلدث التاريخي ،أن أعلن أمامكم بأن السيد
رئيس اجلمهورية قد قرر إنشاء قناة تلفزيونية جديدة تبث برامجها عبر القمر الصناعي اجلزائري ألكومسات
ـ ،1ويتمثل هدفها في تلقني املعارف والثقافة العامة وتقدمي دروس في كل التخصصات لفائدة الطلبة
وتالميذ مختلف األطوار ،والسيما أقسام االمتحانات النهائية.
وقد أريد لهذه القناة التلفزيونية الـمفتوحة على العالم ،أن تكون مبثابة الفضاء الذي تتمحور فيه وتتعزز
املعارف والثقافات العاملية ،وتتبلور األفكار حول اإلطار املعيشي للمجتمع ورهانات املستقبل وحتدياته؛
وباألخص في هذا العصر الذي تطبعه الرقمنة ،والذي يعبر فيه املجتمع عن حاجته إلى مثل هذه الوسيلة
املخصصة لنشر املعارف واإلبتكارات.
وستـتمثل مهام هذه القناة أساسا ،في:
 السماح بتعميم املعارف ونتائج البحث وخيارات اخلبراء؛ رفع مستوى االلتحاق بالدراسات اجلامعية؛ تقدمي محتوى بيداغوجي مرجعي ملختلف الشعب؛ -وطرح استجوابات حول رهانات املجتمع.

كما إن هذه القناة التلفزيونية التي أريد لها أن تكون قناة جوارية لنقل املعارف ،ومفتوحة ومبتكرة ،من
شأنها أن تسمح بتبادل األفكار بني رجال العلوم والثقافة والباحثني واملقاولني.
وال يفوتني بهذه املناسبة ،أن أنوه وأشيد بجهود كل املهندسني والتقنيني وكل من ساهم من قريب أو من
بعيد في إطالق هذه القناة التلفزيونية التعليمية في وقت قياسي ،في إطار اجلهود املبذولة من قبل السلطات
العمومية من أجل ضمان حق التالميذ والطلبة في التعليم في كل الظروف.
أيتها السيدات ،أيها السادة،
إن هذه الذكرى هي مناسبة للتذكير بأن املعرفة عامال أساسيا وجوهريا للنماء املعرفي والتقدم والتطور
االقتصادي الدائم.
ولذلك أناشد في هذا املقام أجيال اليوم من الطلبة ،أن يحرصوا على التمكن من مفاتيح علوم العصر
والتحكم في اللغات األجنبية من أجل االنخراط بجدية وفاعلية في مسار التنمية الشاملة للبالد لبلوغ الغاية
املنشودة وهي االرتقاء ببالدنا إلى أعلى مراتب النماء والتقدم في جميع القطاعات واملجاالت.
وعليه ،فإن الواجب الوطني يقتضي اليوم االقتداء بالطلبة اجلزائريني الذين لبوا النداء يوم  19ماي ،1956
من خالل احلرص على التحصيل والتنافس اجلاد والشريف .وإّن األمَل الذي يحدوني هو أن يكوَن هُّمكم
هو طلب العلم ،الذي يعد السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ،وطٌن يْؤِمُن جميع أبنائه بأّن تقّدَمه وُرقَّيه،
يكُمن في تبني قيمة العلم والعمل.
عاشت اجلزائر،
املجد واخللود لشهدائنا األبرار
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

