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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف املرسلين

 

 معالي الوزراء، 

 السعيد يسيدعبد املجيد السيد األمين العام للمركزية النقابية وأخي 

 أرباب العمل رؤساء منظمات السادة والسيدات

 العمال السيدات والسادة

 أسرة اإلعالم 

 السالم عليكم
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، نلتقي فيه، عماال ومسؤولين ونقابين، نثمن دائما مثل هذا املقام الذي يتكرر سنويا

بارزتين في تاريخ أمتنا املعاصر، األولى تتعلق بتأسيس االتحاد العام  لنتذكر محطتين

 للعمال الجزائريين، أما الثانية، فتخص استرجاع السيادة الوطنية على املحروقات.

األولى، قدوة لنا للتضحيات التي قّدمها أسالفنا من أجل أن يعيش العامل الجزائري 

 ن والعيش الكريم.في العزة والكرامة وتضحية من اجل الوط

قرار استراتيجيا يدخل في صميم حق أمتنا في استغالل  الثانية، فتعدأما املحطة 

 ثرواتها بكل سيادة، لهدف تطوير قدراتها وتأمين مستقبلها ومستقبل أبنائها.

 السيدات الفضليات

 السادة االفاضل

والّرقي  نينحن مقتنعون في منتدى رؤساء املؤسسات، بأن النهوض باالقتصاد الوط

ناك ألن ه ،مرا سهال لكنه ليس مستحيالأ، ليس صاعدةبالجزائر إلى مصف الدول ال

الفضاء الذي يسمح لنا  هذاللتشاور والحوار وهو الثالثية،  إطار مؤسساتي دائم

جب أن ي ،بتبادل اآلراء والتشاور في كل القضايا االقتصادية واالجتماعية الكبرى 

 . إيجابيةعمل جميعا لتكون قراراته نحافظ عليه ونثمنه ون

، وطبقا هناك عدة مؤشرات تبعث على االطمئنان، ألن السلطات العمومية

 ،لتوجيهات وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، املجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة

على تشجيع االستثمار املنتج  ةقائم ةجديد ةاقتصادي سياسةأعلنت صراحة تبني 

 .للثروة والذي يوفر مناصب الشغل

 واالتحادسسات، أننا شركاء مع الحكومة يمانا قاطعا في منتدى رؤساء املؤ إنؤمن 

العام للعمال الجزائريين، ولسنا خصوما ألي جهة كانت، ألن التجارب علمتنا أن 

 لهادئ.القرارات الصائبة تكون دائما ثمرة للتشاور والحوار ا
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البترولية األولى والثانية، أننا مجبرون على التخلص نهائيا  تانلقد بينت لنا الصدم

من التبعية لعائدات البترول الخام، لكون األسعار تبقى رهينة تقلبات األسواق 

 زمات الدورية.وعرضة لل الدولية، مما يجعل اقتصادنا هشا 

للنهضة االقتصادية من  همنتدى رؤساء املؤسسات رؤيت قدملتجاوز هذا الوضع، 

خالل "وثيقة من أجل انبعاث االقتصاد الوطني"، وهي عصارة دراسة وتحليل للوضع 

الراهن ومقترحات لبناء اقتصاد قوي تكون املؤسسة الوطنية في قلب كل السياسات 

 العمومية. 

 نسعىنمارس السياسة، بل  ننا ال ت الفرصة، أوكلما أتيح أخرى، ن أؤكد مرةأأريد 

م متعاملين اقتصاديين، لتقديكعلى وطنهم ومستقبله، و  كمواطنين غيوريندائما 

 .ء سياسات اقتصادية ناجعةمساهمتنا في بنا

 السيدات الفضليات

 السادة االفاضل

هذه املقاربة، يجب على الجميع املساهمة فيها، في كنف الحوار والتشاور، لكي نتمكن 

الوطني. وبدون  يعاني منه االقتصاد التأخر الذيستدراك ل من اقتناص الفرص 

الوقت لنأخذ مصيرنا بين أيدينا، ونعمل جميعا على إعادة  إنه حانأدنى شك، نقول 

 الجزائري.ملال البشري االعتبار للمؤسسة الوطنية والرأس ا

ي القرارات الجريئة التي اتخذتها يأود من هذا املنبر وفي هذا املقام املحترّم، أن أّح  

بد ع الجمهورية السيدوتحت التوجيهات السديدة لفخامة رئيس السلطات العليا 

 .عموميةالخاصة وال لتشجيع االستثمار وتطوير املؤسسة الوطنية العزيز بوتفليقة

لتمويل اونذكر على سبيل املثال الغاء تجريم فعل التسيير، ملف العقار الصناعي، 
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مام املستثمرين، والجراءات التي تضمنها أالبيروقراطية تخفيق الجراءات البنكي، 

 قانوني االستثمار واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

يما، يخدم للمستثمرين األجانب، قرارا سياديا حك 49/ 51كما تشكل قاعدة 

املؤسسة الوطنية وال يعرقل تدفق االستثمارات األجنبية ويساهم في خلق مناصب 

 الشغل وبالتالي التقليص في نسبة البطالة.

كما أنه يتعين علينا جميعا، تثمين الكفاءات الجزائرية في املهجر من خالل وضع 

ذكر . وهنا اأطر وسياسات تسمح لنا باالستفادة من خبراتهم في مختلف املجاالت

باستراتيجية منتدى رؤساء املؤسسات، الذي نّصب مندوبا له مكلفا بالعالقات 

 قتصادية الكبرى في العالم، ونقومالدولية وعين مندوبين له عبر معظم العواصم اال

الخارج لتحقيق نتائج أكبر سيما عبر تفعيل  دائما بالتنسيق مع سفاراتنا في

 الدبلوماسية االقتصادية.

منتدى رؤساء  بينعمال وتكللت هذه االستراتيجية باستحداث نوادي لرجال األ 

سيد عدد من املشاريع املؤسسات ونظرائهم من الدول األخرى، تكللت في تج

 عمال األجانب.ارية وزيارات هامة لوفود رجال األ االستثم

طر التعاون والتنسيق، تسمح للمتعاملين االقتصاديين أو  الستراتيجيةهذه 

عبر العالم، مما يسمح لنا حالة يقظة مستمرة ملا يجري الوطنيين، من البقاء في 

بمواكبة التغييرات املتسارعة واالبتكارات في التصنيع والنتاج والتسويق، بل وتسمح 

 لنا باقتناص فرص الشراكة املثمرة.
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 السيدات الفضليات 

 السادة األفاضل،

اقتصاديين وعمال، أن ندرك بل ونقتنع،  حكومة، متعاملين –يجب علينا جميعا 

ي 
ّ
أنه ال خيار لنا سوى خدمة املصالح العليا للبالد من أجل االستقرار والتقدم والرق

 بوطننا إلى مصف األمم املزدهرة وبمواطنينا إلى مرحلة الرفاهية واالزدهار.

يأتي من العدم، بل نتاج إن املستوى الذي بلغته بالدنا من تطور واستقرار لم 

تضحيات جسام قدمها املخلصون والوطنيون، بداية من مرحلة التشييد والبناء 

، مرورا باألزمة االقتصادية منتصف الثمانيات، ثم الفترة 
ّ
عقب االستقالل مباشرة

العصيبة والدموية خالل العشرية الحمراء، التي خلفت دمارا للبنية التحتية 

 .تاماليير الدوالر بلال في املؤسسات، وخسائر وتعطيال لالقتصاد وش

م ووئام مدني، بفضل مقاومة وتضحيات رجال ونساء الجيش اليوم، نعيش في سل

الوطني الشعبي ومختلف اسالك األمن، بل وكل العامالت والعمال اللذين كانوا 

يلتحقون بمقرات عملهم كواجب وطني وتعبير عن املقاومة والصمود ضد مخططات 

 األعداء والرهاب الهمجي.

وكان لفخامة رئيس الجمهورية، املجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة، دورا حاسما 

في إرساء السلم واملصالحة الوطنية التي ساهمت في توطيد األمن املجتمعي، 

والشروع الحقا في إعادة بناء البنية التحتية من مطارات، هياكل تربوية وجامعات، 

السيار واملوانئ، إضافة إلى ترسانة قوانين اصالح  يقة والطر يالحديد كالسك

 املنظومة االقتصادية.
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إن االستقرار الذي تنعم به بالدنا اليوم، البد أن نعمل على ترقيته لكي يكون 

رساء قواعد القتصاد وطني إق باألخص، إن تمكننا من مستداما، وذلك سيتحق

 قوي. 

ن الدول القوية هي تلك التي تمتلك اقتصادا قويا إن كل التجارب العاملية، أثبتت أ

 ومستداما، وبل ويمنحها استقاللية القرار ويصون سيادتها.

واجتماعيا، فاالقتصاد القوي يضمن نمو كبير للمؤسسات وبالتالي رفاهية وتكفل 

 ،
ّ
تام بحقوق العمال. هذه املعادلة تقي من النزاعات واالضطرابات االجتماعية

املتعاملين االقتصاديين والعمال، سينتج حتما  ق تعاون وتجانس بينوتساهم في خل

 .املجتمعياألمن 

نكون قد أزلنا أهم شك، إن جّسدنا ما سبق ذكره، وبطريقة توافقية، وبدون 

العقبات التي حالت دون اقالع اقتصادي حقيقي، وسنحصد ثمار النجاح جميعا، 

كسلطة عمومية، متعاملين اقتصاديين وعمال، ألننا راعينا املصالح العليا للوطن 

 .اراألبر أوال وقبل كل ش يء، وسيكون ذلك أكبر التزام ووفاء لتضحيات شهدائنا 

 

 أشكركم على كرم االصغاء

 وتحيا الجزائر


