
 " بسم هللا الرمحان الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

      أخوايت العامالت .. إخواين العمال.. 

، وأنوه عاليا مبا يبذله العامالت  مبناسبة اليوم العاملي للعمال، أتوجه إليكن وإليكم مجيعا بالتحية و التقدير
والعمال، من جهود و ما يبدونه من وعي و صرب للتغلب على الصعوبات و الظروف النامجة عن وباء  

 ، وتأثريه على احلياة االقتصادية واالجتماعية. 19كوفيد 

ج الذي سار  إن هذا الوعي الذي مييز إرادة مواجهة األوضاع االستثنائية الطارئة نابع وال شك من النه
عليه جيل من الوطنيني االحرار من اسالفكم الذين اختاروا أن يكونوا من طالئع ثورتنا اجمليدة من أجل 

 احلرية واالستقالل وان خيوضوا بعد ذلك بشرف واقتدار معركة بسط السيادة الوطنية على ثرواتنا. 

الذاكرة اجلماعية للشعب اجلزائري، وإنين ألحنين إجالال أمام التضحيات اجلسام اليت ستبقى خالدة يف 
وأترحم خبشوع على أرواح كل أولئك الذين نالوا الشهادة بعزة ومشوخ دفاعا عن اجلزائر أثناء الكفاح 
املسلح وخالل سنوات اإلرهاب اهلمجي ،وإننا لنحسب إخواهنم ممن التحقوا هبم من خمتلف الفئات  

ستجد من شهداء الواجب الوطين عليهم مجيعا رمحة  واملهن وهم على جبهة مكافحة فريوس كورونا امل
 هللا. 

 

  أيتها العامالت.. أيها العمال..

إن احياء مناسبة العيد العاملي للشغل، ليس جمرد تقليد دأبنا عليه وعادة درجنا فيها على إقامة مظاهر  
من شهر ماي فرصة التقدير والعرفان للعامالت والعمال تكرميا للعمل واجلهد والتضحية بل إن الفاتح 

متجددة للوقوف على القضايا األساسية املطروحة يف عامل الشغل وعلى ما ينتظرنا يف املستقبل من  
حتديات تستوقف تعميق الوعي بأمهية العمل واعتباره القيمة احلقيقية ألي مسار تنموي أو مشروع  

اليت حتفظ هلم وألبنائهم العيش   هنضوي وهو ما يدعونا اليوم إىل تعزيز مكانة العمال وتوفري األسباب 
 يف كنف االطمئنان والكرامة. 

وانطالقا من هذه القناعة، حرصنا على توجيه احلكومة، للحفاظ على مناصب الشغل، بالرغم من 
إكراهات األوضاع النامجة عن احلالة الوبائية، ولتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وحنن 

دادا من شبابنا البطال يف مناصب الشغل، بوضع آليات لدعم املؤسسات نتجه تدرجييا الستيعاب أع



االقتصادية املدعوة للمسامهة يف امتصاص اليد العاملة، وإىل التخفيف من نسبة البطالة عرب مقاربات 
 تتالءم مع مقتضيات اقتصاد املعرفة السيما عرب املؤسسات الناشئة الصغرية واملتوسطة.

ودات اليت تبذهلا املؤسسات حلماية مناصب العمل واألجور برغم الوضعية الصعبة  وهنا أحيي كافة اجمله
فرص االستثمار مبا ميلكون من مهارات    وأشيد باقتحام شبابنا عامل املقاوالتية ، مثمنا قدراهتم على خلق

األمر  وابداع. وقد بدأت بوادر مسامهة الشباب يف خلق الثروة ومناصب الشغل تعطي النتائج املرجوة، 
الذي يوجب املزيد من التشجيع والتحفيز على االخنراط يف منط اقتصادي جذاب يتحمل جزءا من 
أعباء البطالة اليت نسعى بكل الوسائل واالمكانيات املتاحة للتخفيف منها باملوازاة مع تعزيز مكانة  

القدرة الشرائية  وخاصة الطبقة املتوسطة والطبقة اهلشة وباحملافظة على --كما أسلفت  --العمال
 وضمان دميومة احلماية و التغطية االجتماعية لكافة فئات العمال و املتقاعدين.

 

 أيتها األخوات العامالت ..أيها اإلخوة العمال األعزاء       
 

وفاءا ملا قطعناه على أنفسنا سهرنا منذ أكثر من سنة على اإلعداد للدخول يف حركية اقتصادية متحررة 
ريوقراطية ومن ممارسات االنتهازيني املفسدين، ولئن كانت األوضاع الطارئة بفعل الوباء  من قيود الب

حالت دون حتقيق بعض أهدافنا يف اآلجال املرسومة فإن اإلرادة السياسية ازدادت صالبة من أجل  
، ولنا  تسريع االنعاش االقتصادي يف سياق حوار واسع مع الشركاء االجتماعيني واملتعاملني االقتصاديني

كل الثقة يف إمكانيات بالدنا وثرواهتا ويف جناعة االلتزام خبارطة الطريق الواقعية اجلريئة اليت إعتمدناها 
وهي كفيلة بإحداث القطيعة مع ما كان سائدا من أمناط اإلدارة للشأن االقتصادي بذهنيات الريع  

 واالتكال والنهب. 

ة القتصاد مدر للثروة، وهم أصحاب حق فيها، ولذلك فإن  إن عامالتنا وعمالنا هم جوهر الطاقة احملرك
كل أشكال التعبري املطليب يف خمتلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصاحل املواطنني وأن تكون حتت  
سقف قوانني اجلمهورية وأن ال تكون مطية تندس من خالهلا نوايا االستغالل املشبوه، فلقد أثبت عامل 

 يا فائقا وحرصا قويا على حتصني صفوفه.الشغل على الدوام وعيا وطن

وإننا يف هذه املناسبة، وإذ حنيي رصيد نضاالت االحتاد العام للعمال اجلزائريني وكافة الناشطني يف احلقل 
 النقايب، نستحضر رموزا وطنية متيزت بتضحياهتا ومواقفها الشجاعة يف التصدي لإلرهاب اهلمجي.



هيد عبد احلق بن محودة الذي غدر به اجلبناء الدمويون ونؤكد ويف هذا املقام نرتحم على روح الش 
االهتمام الكبري الذي نوليه لتحسني الظروف االجتماعية واملهنية لعامالتنا وعمالنا يف خمتلف 

 القطاعات.
 

 أيتها السيدات ..أيها السادة           
 

القادم، ويشكل هذا املوعد رهانا    جوان   12إننا على مقربة من انطالق احلملة االنتخابية لتشريعيات ال
حيويا سيقوده الشعب اجلزائري بإرادته احلرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية بعد 
أن متت إحاطة هذا االستحقاق الوطين اهلام بكافة شروط النزاهة والشفافية، وتسخري اإلمكانيات 

 والثقة يف املستقبل.الالزمة ليؤدي الناخبون واجبهم يف كنف السكينة 

وإننا هنا لنهيب باملرتشحني يف كل القوائم املنتمية لألحزاب واحلرة خلوض غمار احلملة االنتخابية يف  
إطار ما متليه ضوابط التنافس الشريف وأخالقيات النشاط السياسي، وندعو الشعب اجلزائري جمددا 

الوطين من اجلديرين حبمل األمانة وذوي الوفاء   إىل اختيار ممثليه من النساء والرجال يف اجمللس الشعيب
والدراية بالشأن العام املوثوق يف سريهم، وأن جيعلوا من هذا االستحقاق موعدا إلعالء صوت الدميقراطية  

 واملواطنة من أجل التغيري باإلرادة السيدة للشعب اجلزائري األيب.

 ل.أجدد التهاين والتحية والتقدير لكافة العامالت والعما

 حتيا اجلزائر.       

 اجملد واخللود لشهدائنا األبرار. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته". 
 


