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 مداخلة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية

 بمناسبة تنصيب السادة الوالة

 2027 جويلية 22السبت 

 

 السادة قادة المصالح األمنية؛

 والسادة الوالة؛ اتالسيد

 السيدات والسادة إطارات الدولة؛

 .السيدات والسادة الحضور
 

أرحب بالجميع في هذا اللقاء الهام، الذي ارتأينا تنظيمه لتنصيب السادة الوالة 
الذين شملتهم حركة سلك الوالة التي أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 

 .2027 جويلية 21

ة الوالة المعينين وأوالئك الذين شملتهم ت والسادايدأود بهاته المناسبة أن أهنئ الس
بالتحويل أو بإبقائهم في الواليات المعينين بها، على الثقة التي  الحركة سواء

 .حضوا بها من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية

مدعاة فخر واعتزاز لكل منا؛  كان دوما في سلك الوالة و التدرج فيه االنخراطإن 
ونحن مقبلون على تنصيبكم تعرفون حق المعرفة معنى هذا الشعور أنتم اليوم و

وباألخص للبالد التي أنتم  كإطارات دولة ميز ودالالته العميقة بالنسبة لكمالمت
 .قائمون على خدمتها

إلدالء بدلوكم ووضع بصمتكم على ل ،لكل منكم آخر إنكم أمام تحدي شخصي
تتاح لكم من فريدة فرصة إنها ، تم تعيينكم على رأسها مسار تنمية الواليات التي

نهوض بها لواتعبئة الطاقات والمكنونات المحلية لالمحك  على قدراتكم وضعأجل 
من خالل مسارات تنموية محلية مبدعة من شأنها تحقيق تنمية دائمة وشاملة 

 .قوامها العمل المنتج والمستمر

هي استكمال وضع سمته األساسية في ظرف متميز،  تأتي هذه الحركة إن
بها قام النصوص القانونية والتنظيمية المجسدة لمبادئ المراجعة الدستورية التي 

 صونا ،تعزيز البناء الديمقراطي للدولةفي اطار فخامة السيد رئيس الجمهورية 
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حقوق األجيال في التمتع بنفس ضمانا للحريات الفردية والجماعية أيا كانت ول
 .الفرص التنموية

المراجعة الدستورية تؤتي أولى أكلها بفضل تظافر جهود الجميع، بعد أن  وهاهي
كلبنة أعضاء المجلس الشعبي الوطني األخيرة تجديد  نيابيةاالستحقاقات السنحت 

الديمقراطي المؤسساتي في ضل تحوالت جوهرية  الصرح أخرى توضع لتشييد
 .أقرها الدستور الجديد

القابل من األيام تهيئة الظروف في استكماال لهذا المسعى، سيقع على عاتقكم 
ضمان احترام إرادة الشعب السيدة وتمكين المواطنين من التعبير الالزمة من أجل 

التي تقتضي من كل واحد ، في االنتخابات المحلية المقبلة عن خياراتهم بكل أمانة
وستجدون منا  موعد الديمقراطي الهاممنكم جهدا مضاعفا من أجل إنجاح هذا ال

 .في ذلك كل الدعم والمرافقة

مواكبة لبرنامج الحكومة الجديد الذي تمت هذه الحركة جاءت لى صعيد آخر، ع
مطبوع بإرادة برنامج  .ةخاصل معطيات اقتصادية في ظالمصادقة عليه مؤخرا 

مول أساسا من النتقال بالبالد من نموذج اقتصادي ملإلسراع في اسياسية قوية 
نوع مبني على أساس المبادرة االقتصادية تالموارد النفطية لنموذج اقتصادي م

 .الحرة، المنتجة والخالقة للثروة

مراجعة النفس والتخلي عن مناهج فرض علينا جميعا هذه الديناميكية الجديدة تإن 
ادية اعتناق منهجية اقتصوتقتضي من كل واحد منكم عمل قديمة تجاوزها الزمن، 

 ال ،مقاوالتية جديدة تكونون فيها، ووالياتكم، أعوانا اقتصاديين بأتم معنى الكلمة
كم االقتصادية وتعبئة القدرات متدخرون أي جهد من أجل تثمين مكنونات أقالي

 .االستثمارية التي تزخر بها

لتهيئة العمرانية بدائرتنا الوزارية اقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإلحاق إن 
سيكون حافزا إضافيا لنا من أجب تصويب سياساتنا التنموية ووضعها في سياق 

القوية لخير دليل على اإلرادة السياسية استراتيجي شامل بعيد عن أي ارتجال، إنه 
الرامية لتمكينكم من كل أسباب النجاح في معركة التحول لفخامته والمتبصرة 

 .  ادي المرجوةاالقتص

إن فعاليتكم سيتم قياسها بالنظر لمدى قدرتكم على التخلي عن المقاربات 
، وتمكنكم من التقنيات المالية، والجبائية البيروقراطية والريعية الكالسيكية

 .واالقتصادية الجديدة ورجاحتكم في توظيفها خدمة لتنمية أقاليمكم

اقع بموضوعية وعزم، والتحلي إنه من الضروري اليوم، أن تتعاطوا مع الو
بروح المبادرة والشفافية في منهجياتكم وفي تسييركم للشأن المحلي، فالتنمية 
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المحلية ليست شأنا يخص الدولة المركزية بقدر ما هي ديناميكية محلية يقع على 
 .عاتقكم تفعيلها

يدة لمرافقة هذا الجهد وتأطيره على أحسن وجه، فإن القطاع مقبل على بادرة جد
في مراجعة قانوني البلدية والوالية حيث نعتزم إعداد قانون عام للجماعات 
اإلقليمية، يرمي لتعميق الالمركزية وتحرير المبادرات المحلية من كل العوائق 
التي تحول دون إطالقها، حتى نضع جماعاتنا المحلية في سياقها التنموي 

تنموية الكفيلة بتحقيق إنطالقة المناسب لها والسماح لها من تجسيد السياسات ال
 .تنموية حقيقية ألقاليمها

إنكم مطالبون بالمشاركة بقوة في إثراء هذا القانون الجديد الذي لم تعرف البالد 
سبقا له من قبل، حيث ستعمقون المشاورات بشأنه مع كل األطراف المعنية 

احات متميزة والفاعلة في إطار خاليا تفكير وأفواج عمل من أجل الخروج باقتر
ومفيدة، تتجاوب مع التوجه الجديد المكرس في المراجعة الدستورية األخيرة 

 .والذي تعمل الحكومة على ترجمته في أرض الواقع من خالل برنامج عملها

إن تطورات الوضع االقتصادي العالمي، حفزتنا على التوجه لنموذج تنموي 
 ،على خلق الثروة الحقيقيةيحافظ على المكاسب االجتماعية للمجتمع، ويحث 

وذلك بجعل الجزائر أكثر استقطابا للمستثمر المحلي واألجنبي، وهو ما يقتضي 
من كل منكم توفير المناخ المالئم على كل األصعدة من أمن، ومرافق قاعدية 

 .وبنى تحتية

استعداد لتحمل كون على أن تالمقبلة  لهذا فعلى المجالس الشعبية البلدية
كاملة عي ودراية كاملة والتجاوب بفعالية مع الوضع الجديد بومسؤولياتها 

تحسين اإلطار عمل على كاملة وتتتحمل مسؤولياتها أن و ةالتنموي بأدوارها
 .األكثر نجاعة ألقاليمها ةالمنتج اتاالستثمارستقطب وت يهاالمعيشي لمواطن

ية جويل 22عقب المجلس الوزاري المصغر المنعقد في  لقد وضعت الحكومة

إلعادة بعث العقار الصناعي في ظل التحوالت األخيرة  اللبنات األولى ،2027

عمال بقرار ف. والنظرة االستشرافية التي يحملها في طياته برنامج الحكومة الجديد
إنشاء لجنة وزارية مشتركة في هذا الشأن لدى بالقاضي السيد الوزير األول 

معركة توطين أكبر قدر ممكن من  ، يجعلنا وإياكم في قلبدائرتنا الوزارية
  .االستثمارات المنتجة الراجحة، بعيدا عن العادات البيروقراطية المثبطة
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المهيأ والذي  االقتصاديكافي من العقار القدر التوفير أنتم مكلفون بالعمل على 
يتوفر على جميع المرافق الضرورية الستقبال استثمارات اقتصادية محلية مهيكلة 

بمعية المجلس المحلية المنتخبة،  ،كم، ويقع على عاتقكممومحفزة لتنافسية أقالي
 .في أقرب اآلجالله وتحقيق األهداف المسطرة لهذا الملف إيالء كل االهتمام 

 والسادة الوالة؛ات السيد

 السيدات والسادة الحضور؛

إن اإلرادة السياسية هي على هذا المستوى من التوجه، وهاته الحركة جاءت 
 .للسماح لسلك الوالة من االلتحاق بها والتفاعل معها إيجابيا بما يسمح بتجسيدها

إن هذا التوجه ليس خيارا اقتصاديا من بين خيارات أخرى، بل هو خيار وحيد ال 
محيد عنه، هو المستقبل الذي يجب أن تكون عليه بالدنا جميعا، وهو مستقبل 

 .العمل على تجسيده من اآلنأبنائنا الذي على كل منكم ومنا 

ميقا بفعل إن هاته الحركة تأتي في وقت تعرف اإلدارة المحلية فيه تحوال ع
الورشات الواسعة لمشاريع عصرنة خدمات المرفق العام التي تعمل الحكومة 

 .على تجسيدها

إننا اليوم بفضل حرفية أبنائنا من مهندسين وإداريين وبفضل اعتماد تكنولوجيات 
 :االعالم واالتصال في خدمات المرفق العام، تحول المشهد ببلدياتنا

د هائل من الوثائق اإلدارية يديويا، فبدل أعوان مجهدين في تحرير عد -
 ؛أصبحت الحواسيب هي المشهد األغلب على شبابيك مصالحنا

وبدل تركيز الخدمات في عدد محدد من الدوائر، أصبحت كل الخدمات  -
 الممركزة على مستوى بلدياتنا وبأحدث التقنيات المعلوماتية؛

طن، هاهي وبدل خدمات إدارية بيروقراطية لطالما أثقلت كاهل الموا -
تسهيالت كثيرة ال تفتأ أن تتعمق وتتوسع لتشمل كل اإلجراءات تعرف 

 .الخدمات
وبدل وثائق إدارية غير مؤمنة وغير قابلة لالستغالل لغير ما وضعت له،  -

هاهي تكنولوجيات البيومترية والمصادقة االلكترونية والتوقيع االلكتروني، 
ن اعتمادها في تقديم خدمات تفتح المجال واسعا لتعميم وثائق مؤمنة يمك

 .إدارية أخرى أكثر عصرنة وتميز
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إن كل هاته االنجازات ال تعني أننا قد بلغنا مقاصدنا، بل على العكس لسنا سوى 
في بداية الطريق، وما نرتقبه منكم يفوق بكثير ما تم تجسيده لحد اآلن فأنتم 

رونية الشاملة واقعا مطالبون في المرحلة المقبلة بجعل مشروع الحكامة االلكت
 .ملموسا في جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية

فكما أنتم مطالبون بأن تنموا روح المقاوالتية في أدائكم االقتصادي واالجتماعي، 
أنتم أيضا مطالبون بأن تكونوا خير حاضن لإلبداع التكنولوجي ومجسدين 

 .لمخرجاته

ارية عن طريق المعلوماتية سيقودنا المحالة تطوير الخدمات اإلدإننا نعتقد بأن 
نحو تطوير الخدمات االقتصادية لما لذلك من أثر مباشر على بيئة األعمال، كما 

المعرفة التي قد تكون في مستقبل  اقتصادسيقودنا إلى تطوير وتنويع مجاالت 
 .قريب أحسن رافد للتنوع االقتصادي المنشود

 

 والسادة الوالة؛ اتالسيد

 السيدات والسادة الحضور؛
 

، فال مجال للتواني من جهد أكثر هراجون لما ستبذلوننحن ينتظركم الكثير، و
والمجال لالتكال على اآلخر، فما سبق أن ذكرناه يقتضي روح المبادرة واإلقدام، 

الوطنية  نحن عازمون على أن نجعل من الجماعات المحلية رافدا أساسيا للتنميةو
 .مضاعفا عليهاوليس عبئا 

وهنا أهيب بكم ألن تفتحوا المجال أمام شبابنا من أجل المساهمة بفعالية في 
المسار التنموي المحلي، فقوة بالدنا في شبابها اليافع وفي الماليين من خريجي 
جامعاتها ومراكز تكوينها الذين هم رهاننا في المستقبل فكل استراتيجيتكم يجب 

اته الفئة الفاعلة وعدم تركها على هامش المجهود ترتكز حول تثمين دور ه نأ
 .التنموي المحلي

والياتكم والبلديات التي تشرفون عليها يجب أن تعتمد أوال على نفسها لضمان 
تسيير شؤونها المحلية واإلسهام في تنمية أقاليمها، وتعود لكم مهمة تحفيز 

وتوطين استثمارات اقتصادية منتجة ومجدية بعيدا عن أي ، تهاوجاذبي تهاتنافسي
 .تعقيدات بيروقراطية أو سلوكات غير مطابقة

فعالوة على القانون العام للجماعات المحلية الذي سيأتي ليدعم جهودكم، سيتم 
سيكون بادرة أخرى أرادها فخامة السيد  ،إعداد قانون خاص بالجباية المحلية

المتبصرة إطارا قانونيا فعاال لتجسيد المركزية جبائية رئيس الجمهورية بنضرته 
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وتمكينكم من تحقيق األهداف المسطرة الرامية لتفعيل من شأنها تحرير مبادراتكم 
 .دور اقتصادي فاعل للجماعات المحلية

على  المناخ المواتيعاكفة على توفير كل عازمة على مرافقتكم وهي الحكومة إن 
 المرجوة النقلة النوعية تحقيقمي والمالي من أجل تيسير الصعيد القانوني والتنظي

البرهنة على بعد ذلك سوى تجندكم و يبقىسوف لن كما سبق اإلشارة إليه، و
 .قدرتكم على تعبئة الموارد والمتاحات برجاحة وسعة نظر

 السيدة والسادة الوالة؛

 السيدات والسادة الحضور؛

يعترضكم ما سيعترضكم من  إن هذا المسعى لن يكون سهل المنال وسوف
محاوالت التشكيك في النوايا وتثبيط للهمم، فهناك لألسف من يبحث عن ضالته 
في انتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى ولو كان أثره اإليجابي باديا 

 .للعيان

عمل على والنقد بناء يثمن ما نقوم به ويكمله، يجب عليكم التعامل مع كل ، لذلك
وسائل التواصل مع جميع اإلرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة تعزيز 

وفعالية وعدم ادخار أي جهد لتكثيف التواصل مع مختلف أطياف المجتمع 
 .مستغلين في ذلك كل الوسائل المتاحة السيما تلك األكثر شعبية

أما بالنسبة لألوساط التي تتربص بالبالد الدوائر وال تدخر أي جهد من أجل 
س بسمعتها في الداخل والخارج، وال تتوانى في وضع يدها في يد أعدائها المسا

والخوض في ضروب المغامرة والفتنة، فأنتم ملزمون أن تكونوا أوفياء للتقليد 
الذي درج عليه سابقوكم من والة الجمهورية السابقين والذين نغتنم هاته السانحة 

وبتواجد  يقظةلية، متسلحين بروح بحرفية ومهنية عا لهمتتصدوا ف بإكبار،لنحييهم 
مستمر في الميدان، وأحسن رد سيكون خدمة المواطن بتفاني والتواصل معه 

 .أوقات الرخاء والضيقفي  هببساطة وصدق، والتواجد إلى جانب

إن شعبنا متمسك بأمنه واستقراره وسيادته، ولطالما أعلن وبرهن على جنوحه 
لحة الوطنية الذي بادر به فخامة السيد الصادق للسلم وهو ما جعل مسار المصا

رئيس الجمهورية يكلل بالنجاح حيث احتضنه الشعب دون تردد وانطلقنا تحت 
قيادته الحكيمة في إعادة بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية من جديد 
وإعادة الجزائر إلى مكانتها الالئقة في حضيرة األمم بصرح مؤسساتي 

 .ن، أقوى مما كانت عليه البالد في سابق عهدهاوديمقراطي متي



7 
 

ها وعلى كل واحد منكم التمسك بها وتثمينها في كل نإن هاته المكاسب ال تنازل ع
من  ماحفظ األمن والنظام العمومي هو الرقي واالزدهارفرصة، فاألمن أساس 

وعليكم في ، بجدارة المهام السيادية األصلية التي يقع على عاتقكم االضطالع بها
هذا المجال التنسيق الوثيق والتعاون الكامل مع المصالح األمنية المختصة في 

، لتفويت الفرصة على كل من مالهاعإطار اللجنة الوالئية لألمن التي تنسقون أ
 .يحاول المساس بهما بسرعة وحزم

وهنا أنبهكم إلى أن ضمان األمن يبدأ قبل الحدث وليس عند حدوثه، فالوقاية 
 .الستباقية هما في أصل المقاربة األمنية التي يجب أن تحذوكم جميعاوا

 والسادة الوالة؛ اتالسيد

 السيدات والسادة الحضور؛

وإننا نهيب بكم أن تكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فخامة  إن الظرف دقيق
السيد رئيس الجمهورية فيكم، فال مجال للنظر إلى الوراء فما يهم هو ما أنتم 

قبلون عليه، يتوجب عليكم تثمين ما قام به من سبقكم وما بذلوه من جهد وعدم م
التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي باتت تزخر بها بالدنا والتي كان 

فأحسن وسيلة للتقدم هي تحصين ما تم بنائه والعمل . زمالء لكم قائمين عليها سلفا
 .على استكماله وتطويره

كل الموارد، والوسائل البشرية والتنظيمية التي من شأنها أن  يوجد في متناولكم
تساعدكم على القيام بمهامكم على أحسن وجه، فعليكم جعل مجلس الوالية إطارا 
حقيقيا لتدارس أمهات األمور في الشأن المحلي والخروج بحلول راجحة ومبدعة 

يا لتجميع تندرج في صميم السياسات العامة للحكومة، وليس اجتماعا روتين
 .قراءة تقارير دوريةالمعطيات اإلحصائية أو 

إن هذه اآللية هي الوسيلة األنجع التي من شأنها إضفاء مقاربة منهجية سديدة 
على عقد  لعملألعمالكم، لذلك أطلب منكم أن تولوها األهمية الالزمة وا

 .اجتماعات هذا المجلس في فترات متقاربة ومكثفة واإلشراف عليها شخصيا

أما على صعيد الموارد المالية والمادية فإنه ال يبدو لي من الضروري أن أذكركم 
بأن الرشادة في النفقات يجب أن تكون المرجع في كل قرار تتخذونه، قد يترتب 
عليه أثر مالي، وأخص بالذكر نفقات تسيير وتجهيز المصالح اإلدارية التي 

بما فيها تلك التي تخص يتوجب لجمها وعدم الخوض في نفقات غير مبررة 
 .المصالح والمرافق األقرب إلدارة الوالية
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إن ما هو مطلوب منا اآلن جميعا هو تصويب نفقاتنا نحو خلق الثروة بتثمين 
ممتلكات بلدياتنا ووالياتنا، ونحو جذب المبادرات االستثمارية األكثر مردودية، 

 .ممارسات منافيةفعلى الجميع تقييم الوضع في هذا المجال ووضع حد لكل 

 والسادة الوالة؛ اتالسيد

 السيدات والسادة الحضور؛

روح عن سفاسف األمور والتحلي ب رفعيقتضي منكم الت أنتم مقبلون عليهإن ما 
التي يجب أن  األربعةالتحفظ الالزم واالنتقال إلى ما هو مرجو منكم، فالعناصر 

 :تكون وجهتكم هي

 محلي فاعل ومتطور؛روح مقاولة ومبادرة خدمة القتصاد  -
إدارة عصرية مبدعة، متفتحة وخالية من الممارسات والتعقيدات  -

 البيروقراطية ؛
تجربة ديمقراطية شفافة أكثر تجذرا واستجابة لتطلعات شعبنا وتطابقا مع  -

 مقوماته وثوابته الوطنية؛
 .متواصلة مع المواطن ومصغية لكل انشغاالته ومتفاعلة معها يقظةإدارة  -

ها السيدات أيها السادة خارطة الطريق التي تجمعنا بكم اليوم وهي نفسها تلكم أيت
 تلفظتتلكم نفس العبارات التي سبق لي أن التي قد تفرق البعض عنا مستقبال، 

بها في مداخلتي السنة الفارطة وأنا متأكد أن هناك من بين الزمالء من أصبح 
 .اليوم يدرك فحواها

كل ما هو في طاقته  بأن كل واحد منكم سوف لن يتوانى عن تقديم ي يقين  ل  ك   أنا  
ه الخارطة وجعلها دليله الذي يهتدي به، والعمل على ذمن أجل االستدالل به

 .ومهنية عاليتين ية  ف  ر  ح  تحقيق كل األهداف المسطرة ب  

الثقة التي وضعها فيكم فخامة السيد رئيس الجمهورية ال تقف عند متابعة  نإ
يوجد المواطن في صلبها، فهو  ،يع تنموية بل هي مسؤولية أكبر وأوسعمشار

لتطلعاته  تكماستجاب يترقبمبتغاكم اليومي، فهو  مركز اهتماماتكم وخدمته
تحسين مستوى معيشته والتواصل معه في كل مناسبة واإلصغاء لو ،وانشغاالته
 .تهوإشراكه في الخيارات المتعلقة بتنمية بلديته ومدين لمعاناته

فائدة منه، بل هي شراكة  لكن ال يعني ذلك إشراكا صوريا ال نعم، إشراكه
مستوفاة األ ركان والشروط تتضمن االستشارة والتشاور والمشاركة الفعلية على 

تنخر جسدنا من بعيدا عن روح مطلبية تقليدية باتت حلقة مفرغة حد سواء، 
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التمثيلية التقليدية من شأنها بشراكة مدنية مكملة للشراكة واستبدالها الداخل، 
 .تطوير حكامة محلية راجحة متناغمة مع تطورات المجتمع وتوجهاته

السادة الوالة المعنيين بالحركة و السيدات في األخير، أعلن رسميا عن تنصيب

وأطلب منكم ، 2027جويلية  21التي أقرها فخامة السيد رئيس لجمهورية بتاريخ 

ومباشرة مهامكم على الفور، والحرص في مرحلة أولى على االلتحاق بوالياتكم 
ضمان سير عادي لموسم االصطياف الجاري وفقا للتوجيهات المسداة لكم والعمل 
على التحضير الجيد للدخول االجتماعي المقبل الذي يعتمد نجاحه على األعمال 

 .التحضيرية التي يقع على عاتقكم مباشرتها منذ اآلن

، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى والعباد كم لما فيه خير البالدوفقنا هللا وإيا
 .وبركاته


