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 الوطني،السيد األمين العام لحزب جبهة التحرير 

 السيد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين،

 السادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

 زمالئي رؤساء املؤسسات،

 أسرة اإلعالم، 

 السيدات والسادة الحضور،

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
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 لجبهة التحرير الوطني، السيدأستهل مداخلتي بتشكراتي الخالصة لألمين العام 

شرفنا بدعوته لهذا اللقاء ، الذي جمال ولد عباس، وكل مناضلي الحزب العتيد

اإلعالمي والتشاوري حول ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص 

بين شركاء العقد الوطني االقتصادي  2017ديسمبر  23الذي تم إبرامه يوم 

حيي هذه املبادرة ونشّجعها، ونحن مستعدون لتلبية أي دعوة ونود أن ن واالجتماعي.

 ومع مختلف الهيئات لشرح محتوى وأهداف هذا امليثاق. 

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان لألمين العام لالتحاد العام للعمال 

الجزائريين، السيد عبد املجيد سيدي سعيد. الذي كان املبادر إلعداد ميثاق 

املؤسسة االقتصادية وترقية  تثمينكما أنوه بحرصه الشديد على   الشراكة.

بين القطاع العمومي أو الخاص، ألن الرهان األساس ي هو  أي تمييز  الوطنية، دون 

  انبعاث االقتصاد الوطني.

ولزمالئي رؤساء منظمات أرباب العمل، كل الشكر على الثقة التي وضعوها في 

 شخص ي لتمثيلهم في هذا اللقاء.

بهة ورئيس ج وال يمكن لنا أن ننس ى الدور الحاسم والفعال لفخامة رئيس الجمهورية

 الذي يحرص في كل محطة، املجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة، التحرير الوطني

 ونحن استلهمنا من االقتصادية. على تذكيرنا بضرورة تسريع وتيرة اإلصالحات 

 الشراكة.توجيهاته في إعداد ميثاق 

وال يفوتني في هذا الصدد، أن أستحضر خطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد 

الندالع ثورة أول  63الـ بمناسبة إحياء الذكرى عبد العزيز بوتفليقة، املوجه لألمة 

صيانة إرث شهدائنا االبرار خصوصا صيانة على "فيه . الذي شّدد 1954نوفمبر 
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عدالة وتضامن وبذل مجهودات اوفر  سيادتنا الكاملة وخياراتنا االجتماعية من

 ."لبلوغ نجاعة أوفى في امليدان االقتصادي

 ام إذا الوطنية إمكاناتنا يفوق  ال  التنمية رهان» أن وأكد رئيس الجمهورية على 

 السبل. ووسائل سبل من التنموية الـمعركة تتطلبه ما على جميعا اتفقنا

 ةإيديولوجي وهي أال  ووحيدة واحدة إيديولوجية تغليب في تتمثل هذه والوسائل

 منها ةالصناعي الجمة إمكاناتنا فأكثر، أكثر  نثمن، حتى ومواطنيه الوطن مصلحة

 طلوبةالـم والوسائل فالسبل. وغيرها واملنجمية السياحية الفالحية، والطاقوية،

 ال  ثمينة أداة بالشراكة، أو  خاصة أم كانت عمومية املنتجة، املؤسسة اعتبار  هي

 مصدرا الخصوص وعلى للـمداخيل ومصدرا الشغل مناصب لخلق عنها غنى

 اجيةاالنت طريق عن تطويرها يتعين وأداة املجموعة، منها تستفيد التي للثروة

 ".والتنافسية

 

 السيدات والسادة األفاضل 

بل هو مبادرة مسؤولة من أجل شرح  أو موازية لقاؤنا اليوم، ليس ثالثية جديدة

املغزى الحقيقي ومحتوى ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر، 

الذي تم إبرامه تحت اشراف وحضور معالي الوزير األول، السيد أحمد أويحيى ممثال 

 للسلطات العليا في البالد، والسيد سيدي سعيد ممثال للعمال وممثلو أرباب العمل.

نؤكد مجددا للمؤسسات املنتخبة، املجتمع املدني ن أ ،ملناسبةاريد من خالل هذه ن

ننشط في إطار مؤسساتي وفي ظل االحترام وكل الفاعلين في الساحة الوطنية، أننا 

التام لقوانين الجمهورية وبروح الحوار واملسؤولية، ألن هدفنا األسمى هو خدمة 

  الوطنية.وتطوير املؤسسة االقتصادية 
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ع التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطا املخاوف التي أعقبتكل م إلزالة نلتقي اليو 

 العام والخاص. 

نا اخترنا نهجا للعمل سيبقى ثابتا، ويقوم على  أود أن أذكر الجميع
ّ
من هذا املنبر، أن

مبادئ الحوار، التشاور والشراكة مع السلطات العمومية واالتحاد العام للعمال 

اتخاذ  على . ونحرص دائماالجزائريين في كل القضايا االقتصادية التي تهم الجزائر

 . فق الوطني بين جميع األطراف الفاعلةالقرارات االستراتيجية في إطار اإلجماع والتوا

نرفض رفضا قاطعا االتهامات غير مسؤولة التي يسوقها البعض ضد أرباب العمل 

بإصدار أحكام مسبقة حول نوايانا بوضع خطوط حمراء ال يجب تجاوزها خصوصا 

 عندما يتعلق االمر بمستقبل القطاع العمومي.

وطنية االقتصادية، ألننا األكثر دراية لن نسمح ألي طرف أن يقدم لنا دروسا في ال

 بواقع مؤسساتنا واقتصادنا والتحديات التي تنتظرنا.

نحن نعمل يوميا في امليدان، ونحن أدرى بالصعوبات التي تواجهها املؤسسة 

االقتصادية الوطنية، ونرفض تلك الخطوط الحمراء التي يريد البعض وضعها في 

 اجتماعات الصالونات.

 ؤسسات نعرف جيدا الخطوط الحمراء، ...نحن رؤساء امل

  تباق اسو تحول دون تطوير االقتصاد الوطني أالخطوط الحمراء هي تلك التي

 انهياره.

 ،الخطوط الحمراء هي خطر رهن السيادة الوطنية 

  التبعية للخارج،الخطوط الحمراء هو البقاء مكتوفي األيدي أمام 

 املؤسسة الجزائرية يوميا، الخطوط الحمراء هي العراقيل التي تواجهها 

  ،الخطوط الحمراء هي احتكار قطاعات استراتيجية من طرف شركات أجنبية 
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 السادة االفاضل، السيدات،

ائمة ، قأن استراتيجية أرباب العملألطمئن الجميع، وأقول لكم أغتنم هذه الفرصة 

مؤسسة اقتصادية  فقط على عدم التمييز بين القطاع الخاص والعام، بل هناك

عملنا على صياغة مقترحات لنرتقي باملؤسسة االقتصادية الوطنية  جزائرية. وينصب  

التنافسية على املستوى الدولي ألنه الخالص الوحيد  أعلى مستوياتلتكون في 

 لالقتصاد الوطني.

نرافع من خالل ميثاق الشراكة الذي تم توقيعه من أجل شراكة مثمرة مع 

نعمل جاهدين ومع جميع  خوصصتها.من أجل أبدا مومية وليس املؤسسات الع

 .األطراف وبكل مصداقية من أجل شراكة اقتصادية فّعالة

نلتزم بأننا سنكون أّول من يندد بكل إجراء يتم خارج القانون أو أي تالعب في تنفيذ 

تخطيط استراتيجي من أجل تثمين  وتجسيد بنود ميثاق الشراكة، ألن هذا األخير 

رات املؤسسات الجزائرية في التسيير والتمويل واإلنتاج والتنافسية للوصول إلى قد

 مختلف النشاطات االقتصادية. رائدة فيتكامل ينتج في األخير مؤسسات 

 السيدات والسادة الحضور 

الهدف األسمى من ميثاق الشراكة هو خدمة املصلحة العليا للجزائر، التي يحرص 

فخامة رئيس الجمهورية، املجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة، أيما حرص على 

 .ينهاالوطنية وتثمالدفاع عنها وحمايتها.  وعمل منذ قياده لبالدنا على تعزيز الوحدة 

 رار قباسمكم جميعا تشكراتنا وعرفاننا بالوفي هذا الصدد، ال يفوتني أن أجدد 

رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي الشجاع والتاريخي لفخامة 

لكل الجزائريين، لتدعيم  يوم عطلة مدفوعة األجر و  عيدا وطنيا  كّرس يناير 

 االنسجام املجتمعي والوحدة الوطنية.
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على موروثنا  ألنه يحافظ من ذهب بحروف التاريخيالشجاع و القرار سيكتب هذا 

 .الهّوياتي

رجل حكيم ومجاهد بمسيرة حافلة بالنضال واإلنجازات، قدم لنا رئيس الدولة درسا 

 .في الديمقراطية، ألنه كان دائما قريبا من شعبه يقّدره ويستمع النشغاالته

ضة لرفع تحدي النه بلد كبير وكبير جدا يحتاج إلى كل أبنائهفي األخير، الجزائر 

 .االقتصادية وبقوة، وعلينا تجنيد كل الطاقات وإعطاء الفرصة لشبابنا والثقة فيه

األولى والطريق ال يزال طويال لكن بالعمل  أسسهفمسار اإلقالع االقتصادي وضعنا 

لى مصف القوى االقتصادية والثقة وااليمان بالوطن وقدراتنا سنرتقي ببالدنا إ

 ليس باملستحيل. وذلك العاملية،

 أشكركم على حسن االصغاء واملتابعة 

 تحيا الجزائر

 


