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ورقلة –مدينة حاس ي مسعود   

 الجزائر
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  وزير الداخلية والجماعات املحلية، السيد نورالدين بدوي، املمثل معالي

 السيد عبد العزيز بوتفليقة،الشخص ي لفخامة رئيس الجمهورية 

 ،مصطفى قيطوني معالي وزير الطاقة 

  زمالي  مراداالجتماعي معالي وزير العمل والتشغيل والضمان 

 عبد املجيد سيدي السيد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين ،

 سعيد

 قدور، السيد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك، عبد املؤمن ولد 

 والي والية ورقلة، السيد 

 منية،ة واأل السادة قادة السلطات العسكري 

 ،السيد رئيس املجلس الشعب الوالئي 

 ،السيد رئيس بلدية حاس ي مسعود 

 ،السادة املنتخبون املحليين 

 السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر 

  ،السادة رؤساء منظمات أرباب العمل 

  العمال السادة  العامالت، السيدات 

  أسرة االعالم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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اليوم بمدينة حاس ي مسعود البترولية لنحتقل معا بعيد العمال، تحت  ينلتق

. فعال هذا املكان رمز من رموز "السيادة االقتصادية وترقية املنتوج الوطني»شعار 

املستعمر الذي أراد فصل السيادة الوطنية، ألنه باألمس كان محل أطماع 

 صحرائنا عن باقي التراب الوطني.

دائما في الصفوف األولى للدفاع عن  كانوا العامالتوأخواتنا  إخواننا العمالإن 

 السيادة الوطنية واالقتصادية.

فتمسك العامالت والعمال الجزائريين بوطنهم األم وتجّندهم لحماية السيادة 

والوحدة الوطنية، تجسد من خالل التعبئة الكبيرة ملواطنينا من الجنوب 

 ورقلة، عندما خرج إخواننا وأخواتنا في مظاهرات حاشدةوبالضبط هنا بمدينة 

طالب ه كما كان يلجنوب الجزائري عن شماللرفض فصل ا 1962فيفري  27يوم 

املستعمر الفرنس ي.ولنتذكر كذلك جاليتنا العمالية باملهجر الذين خرجوا في به 

للثورة بفرنسا جددوا فيها دعمهم  1961أكتوبر  17في مظاهرات عارمة 

 واالستقالل، استشهد وجرح فيها املئات منهم.

 ،أخواتي العامالت ،العمالإخواني 

بهم فقط،  افتخار ، ليس العمال والعامالتإن التذكير بمواقف وتضحيات إخواننا 

في قيم التضحية والوفاء للوطن وعلى رأسهم الشهيدان بل لنستلهم منهم العبر 

 بن حمودة، اللذان وضعا الوطن فوق أي اعتبار. وعبد الحقعيسات إيدير 

ورية في مسارها إن الجزائر ما بعد االستقالل عاشت مراحل حاسمة ومح

وا التحديات، لكن علينا جميعا أن التنموي، كان العمال دائما قلبها النابض ورافع  

نوّحد جهودنا من أجل رفع تحدي بناء اقتصادي وطني قوي، بسواعد وأفكار 

 جزائرية وبمؤسسات وطنية رائدة.
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 إخواني العمال، العامالت أخواتي

 االقتصادي،تعيش الجزائر تحوالت هيكلية كبيرة ومرحلة هامة من نموذجها 

 ذات كفاءة عالية.إطارات جزائرية محركه األساس ي املؤسسة الوطنية وب

اقتصاد قوي يكون الحصن املتين للسيادة الوطنية، بناء إلى هذا النموذج يهدف  

ويصون حقوق األجيال  ولكل املواطنين يضمن العيش الكريم والرفاهية للعمال

 والعدالة االجتماعية.القادمة دون املساس بقّيم التضامن الوطني 

 

السيد عبد  الجمهورية،وفي هذا الصدد، نتوجه بالشكر والعرفان لفخامة رئيس 

العزيز بوتفليقة، الذي أرس ى السلم واملصالحة واألمن بين كل الجزائريين وفي ربوع 

طان أساسيان ال يمكن االستغناء عنهما في أي الوطن، فاألمن واالستقرار شر 

يشنا الوطني الشعبي وكل بهذه املناسبة أفراد جكذلك مشروع تنموي. وال ننس ى 

 سيادتنا وأمالك املواطنين. حدودنا وحمايةمن الذين يسهرون على أمن أسالك األ 

ورؤيته السديدة  ،، السيد عبد العزيز بوتفليقةرئيس الجمهوريةفخامة إن حكمة 

في مختلف على هياكل قاعدية كبيرة ومتعددة اليوم سمحت لبالدنا أن تتوفر 

 القطاعات.

 

وفرت األرضية النبعاث اقتصاد وطني متنوع وتنمية  ،هذه اإلنجازات الضخمة

مستدامة ألن بالدنا تتوفر على مقدرات كبيرة من املوارد الطبيعية، الفالحية، 

 الطاقات التقليدية واملتجددة. السياحية، الصناعية، 
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، رئيس الجمهوريةفخامة بنداء  العامالت خواتيالعمال أوهنا أذكر كم إخواني 

لالستقالل وعيد  55بمناسبة احياء الذكرى الـــ  ،السيد عبد العزيز بوتفليقة

ذلك الشباب، الذي دعا فيه إلى " تثمير هذه املوارد وهذه املكاسب أكثر فأكثر و 

والتعجيل بتنفيذ  النشاط االقتصادي وتحسين مناخالعتبار لقيمة العمل، بإعادة ا

 الضرورية، والبد أن يكون كل واحد وواحدة منا معنيا بهذه االلتزام".اإلصالحات

فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز نعم، نحن كلنا معنيون بنداء 

من أجل ترقية اإلنتاج الوطني. هذا االلتزام يجب أن يتحلى به العمال بوتفليقة، 

املؤسسات الوطنية. فكلنا واعون بحجم التحديات في مختلف القطاعات ومسيرو 

 والتضحيات التي يجب أن يبذلها كل واحد منا.

الطموحات كبيرة لكن ليست مستحيلة، فاألمر يتطلب منا رّص الصفوف وتوحيد 

 د األهداف املسطرة. الجهود لتجسي

 العمال أخواتي العامالت، إخواني

إن اإلصالحات االقتصادية التدريجية التي تضمنها برنامج فخامة رئيس 

الجمهورية، سمحت ببروز مؤسسات جزائرية رائدة في مختلف القطاعات، توفر 

وبكميات تسمح بتغطية الطلب الوطني وتقليص تبعيتنا منتوجا ذو نوعية وجودة 

ليست جزائر  1986جزائر  لألسواق الخارجية والحفاظ على العملة الصعبة.

بفضل العمل  2030أقوى وستصبح أكثر قوة في آفاق  2018. نعم جزائر 2018

 والعمال.

أن نحقق االستقالل االقتصادي وبتكاثف جميع القوى الحية للبالد، يمكننا ا مع

علينا أن ندعم جميع املبادرات االقتصادية في مختلف  على املدى املتوسط، لكن،

ومرافقتها لبلوغ التنافسية مما سيسمح بال املجاالت وتسهيل بروز شركات جزائرية 
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نعم للشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص،  شك بترقية االنتاج الوطني.

مييز بين النشاطات، جزائر اليوم وجزائر الغد، ال فرق فيها بين الجزائريين وال ت

 فقط من حيث مجال االمتياز. 

العمال الجزائريين أن إخواني خواني العامالت و وبهذه املناسبة العاملية، أدعو أ

يثقوا في املؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة منها، وأن يعتبروا رؤساء 

هم من أجل شركات مواطنة ومتضامنة املؤسسات كمواطنين يناضلون بكل قوا

نه ال وطن لنا غير الجزائر، إننا مقتنعون، أ حمل كامل مسؤولياتها املجتمعية.تت

ن نواصل مؤسسات ومسؤولين حكوميين علينا أ ونحن جميعا، عمال ورؤساء

التشاور والعمل معا لتحديد أهدافنا االستراتيجية ووضع الخطط التوافقية 

 لتجسيدها للخروج نهائيا من اقتصاد الريع. 

 

 .حسن االصغاء أشكركم على

 .والعمال الجزائريينالعامالت  تحيا الجزائر وتحيا املؤسسة الوطنية ويحيا

 


