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كلوت السيذ وسيز الذاخليت والجوبعبث الوحليت والتهيئت العوزانيت بونبسبت تنصيب السيذة 

والسبدة الىالة والىالة الونتذبين في ههبههن تنفيذا للحزكت الجشئيت التي أجزاهب فخبهت 

 .2018 سبتوبز 27السيذ رئيس الجوهىريت يىم الخويس 

 

 ،السيذ الوذيز العبم لألهن الذاخلي 

  السيذ الوذيز العبم لألهن الىطني؛

 ،السيذ قبئذ الذرك الىطني 

  السيذة والسبدة الىالة والىالة الونتذبين؛

 السيذاث والسبدة إطبراث اإلدارة الوزكشيت والحضىر الكزين؛ 

 ،أسزة اإلعالم 

السالم عليكن ورحوت هللا تعبلى وبزكبته 

أود بداٌة أن أرحب بالجمٌع فً هذا اللقاء المتمٌز، وٌطٌب لً أن أشرف على 
تنصٌب السٌدة والسادة الوالة والوالة المنتدبٌن تنفٌذا للحركة الجزبٌة التً أجراها 
فخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة فً سلك الوالة، وأهنبكم السٌدة السادة الوالة بهذه 

 .المناسبة على الثقة التً وضعها فخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة فً شخصكم

أنا على ثقة بؤنكم ستكونون فً مستوى هذه الثقة، وأنكم سوف لن تدخروا أي 
جهد من أجل البرهنة على قدراتكم فً تسٌٌر الشؤن العام المحلً والتكفل الجدي 

 .بانشغاالت المواطن وتطلعاته

لقد سبق لً فً اجتماع مماثل أن قلت لزمالء لكم،ومنهم من هو قٌد الخدمة دابما 
أن خدمة المواطن والتقٌد بخارطة الطرٌق التً رسمها فخامة السٌد ربٌس 

الجمهورٌة والتً نعمل فً إطارها جمٌعا هً ما سٌجمعنا وهً أٌضا الشًء 
 .الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌفرقنا

أعتقد أنه من الكٌاسة استٌعاب أبعاد هذا التوجٌه وإعطابه حقه من االهتمام، فما 
 .كنتم فً عون الوطن والمواطن وخدمتهما، سنكون لكم خٌر عون وسند

إن هذه الحركة جاءت فً فترة مفصلٌة وحاسمة فً مسار تنمٌة وازدهار بالدنا، 
 .وعلٌكم جمٌعا أن تكونوا على أعلى درجة من الوعً بما ٌنتظركم فً المٌدان



2 
 

فاقتصادٌا نحن فً مواجهة معترك التنقل من عهد الرٌع النفطً نحو االقتصاد 
المتنوع المعتمد على خلق الثروة ومناصب الشغل، اقتصاد ٌعتمد على المبادرة 

 .الفاعلة والفعالة لكل األعوان االقتصادٌٌن
 

إن والً األمس، لٌس هو والً الٌوم، ولن ٌكون أٌضا والً الغد، لقد ولى عهد 
االعتماد الكلً على مخصصات مٌزانٌة الدولة، إن ما ننتظره منكم هو المبادرة 

 .بخلق نشاطات اقتصادٌة فعلٌة تتناسب ومكنونات والٌاتكم وخصوصٌاتها

إن نجاحكم فً مهامكم معتمد بالدرجة األولى على قدرتكم على التعرف على 
مواطن القوة والضعف القتصادٌاتكم المحلٌة وتحدٌد األولوٌات التنموٌة لوالٌاتكم 

 .بما ٌسمح بتعببة فعالة لمواردها

إن مواطنً والٌاتكم فً أمس الحاجة لفرص عمل جدٌدة ومستدامة، لمنتجات 
جدٌدة تسد حاجٌاتهم، ولمرافق عصرٌة ترفع من مستوى التنمٌة البشرٌة فً 

 .أقالٌمهم

إن هذا ال ٌعنً أن الدولة سوف تنسحب من دورها كفاعل فً المسار التنموي أو 
أن تنقص من مستوى تدخالتها، بل على العكس سٌتعزز مجهودها التنموي كما 

، فالتقٌد بالتسٌٌر باألهداف "العبرة بالنتائج" وكٌفا، لكن سٌكون وفق منهجٌة 
واإللزام بالنتابج، هو السبٌل الوحٌد الدي سٌسمح لنا من تجاوز صعوباتنا، 

 .وسٌكون أٌضا اللغة الوحٌدة التً نتواصل بها معا مستقبال

وفً هدا الشؤن أود أن ألتفت للسٌدات والسادة الوالة المنتدبٌن السٌما بالنسبة 
للوالٌات الجنوبٌة فؤذكرهم بؤننا عملنا ما فً وسعنا لتنصٌب هٌاكلهم فً أسرع 

وقت وعملنا على مدهم بٌد العون إلطالق متجدد لعجلة التنمٌة بوالٌاتهم، إال أننا 
 .ننتظر منهم الكثٌر، ومواطنو هاته الوالٌات المنتدبة ٌنتظرون أكثر

لقد خصكم فخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة بمرسوم جدٌد ٌعزز صالحٌاتكم كوالة 
منتدبٌن وٌعززكم بمصالح جدٌدة كاملة مكتملة ستدعمكم فً أعمالكم، وذلك 

بفضل نظرته المتبصرة، فهو ٌعقد اآلمال الكبار على تنمٌة جنوبنا الكبٌر 
 .والهضاب العلٌا ألنه ٌرى فٌها المستقبل والمخرج

إنه أٌضا التزام تقدم به أمام الشعب، وٌجب أن ٌكون التزامكم الذي تصونونه 
 .وتبلغوه مقاصده النبٌلة الكبرى

إن ما ٌعقد من آمال مواطنٌنا هً مسإولٌات وأمانات معلقة على رقابكم جمٌعا، 
غد . فصونوا األمانة واحفظوا الودٌعة وانهضوا بوالٌاتكم المنتدبة نحو غد أفضل

محرر من األحالم والوعود الفضفاضة، غد محرر من التخاذل والتوانً والفشل، 
 .ومن المثبطات والعقد
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 أمامكم سوى تطوٌر المصالح العمومٌة المحلٌة والمرافق القاعدٌة التابعة رال خٌا
لكم وعصرنة خدماتها، فلكم أن تعملوا باستقاللٌة وبروح مبادرة دون االلتفات 

 .لألعلى أو للخلف من أجل اتخاذ تعلٌمات هً من صمٌم صالحٌاتكم

إن المرسوم التنفٌذي الجدٌد ٌضعكم أمام مسإولٌاتكم كاملة، ومن حقنا وحق 
 .المواطن أن ٌنتظر النتٌجة فً أرض الواقع

إن ما نقوله على الوالٌات المنتدبة بجنوب البالد نقوله على الوالٌات المنتدبة 
بالجزابر العاصمة، إنه من مسإولٌات السٌدة والسادة الوالة المنتدبٌن النزول إلى 

المٌدان ومد ٌد العون لوالً الوالٌة ، وأن ٌكونوا فاعلٌن حقٌقٌٌن فً تنفٌذ 
 .المخطط االستراتٌجً لتطوٌرها وعصرنتها

إنتضافر جهودكم، كل حسب موقعه، وكل حسب إقلٌم اختصاصه، مع جهود والً 
الوالٌة والمصالح الخارجٌة العاملة تحت إمرته، سٌسمح لنا من تجاوز كل 

 .النقابص المسجلة واالستجابة السرٌعة والفعالة لتطلعات الموطن

إن حجم االنشغاالت فً مدننا الكبرى ٌؤخذ ازدٌادا مطردا، وأصبح ٌقتضً منا 
اعتماد طرق جدٌدة وعصرٌة فً تسٌٌر الشؤن العام المحلً، السٌما العمل 

المٌدانً الدإوب والمستمر، اإلصغاء الدقٌق والفعال للمواطنٌن عبر مختلف 
 .القنوات المتاحة

فالمواطن هو فً قلب العملٌة ككل وال ٌجب أن ٌبقى على هامشها وٌنبغً منكم 
التعامل معه على أنه العنصر الفاعل فً تطوٌر مدٌنته وتغٌٌر واقعها فهو األعلم 

 .بحالها

 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛

 السيدات والسادة الحضور؛

 مخططا وطنٌا لتهٌبة 2010لقد أقر فخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة منذ سنة 

مستدامة لإلقلٌم، هو بمثابة استراتٌجٌة تهتدي بها كل قطاعات النشاط فً أعمالها،  
لقد سطرت األولوٌات بهذا المخطط، وضمن توجهات، ٌقع على عاتقكم كوالة 

الجمهورٌة تجسٌدها والتقٌد بها فً المٌدان، السٌما بالنسبة لتنمٌة والٌات 
 .الهضاب العلٌا والوالٌات الجنوبٌة كما سبق وأن قلنا

لٌس المخرج فً اختٌار الحلول السهلة المٌسرة أوتلك المتاحة، فمن واجبكم حماٌة 
األراضً الفالحٌة والعمل على استغاللها وترقٌتها، كما هو من واجبكم توجٌه 

آلٌات تسٌٌركم للشؤن العمرانً وللمرافق القاعدٌة لمطابقتها مع توجهات هذا 
 .المخطط
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إن ما تقبلون على اتخاذه من قرارات له انعكاس مباشر على مستقبل ساكنتنا 
وعلى أبنابنا، لذلك فمن واجبكم التحلً ببعد النظر وسعة األفق وعدم االكتفاء بما 

 .هو  متاح ومٌسر أمامكم

ال ٌجب أن تنظروا ألقالٌم اختصاصكم على أنها نقطة توقف فً حٌاتكم المهنٌة، 
 بل ٌجب أن تعتبروها ربوعكم التً تعٌشون فٌها، تندمجون مع أهلها وتتفاعلون 

فٌها مع هواجسهم، وآمالهم، تشاركون المواطن أفراحه وأقراحه، تكسبون ثقته، 
 .احترامه، ومحبته

إن العبرة بما ستتركونه وراءكم بعد انقضاء فترة خدمتكم بوالٌاتكم، فمنجزات 
وصروح سابقٌكم ماثلة هناك أمامكم، وكذلك المحبة الكامنة التً تكنها األهالً 

 .لهم، والتً ال تنمحً وال تبلى، تتعاقبها الذاكرة الجماعٌة بتعاقب السنٌن

إن لهم منا جمٌعا تحٌة تقدٌر وعرفان على ما أبلوا من جهد فً سبٌل راحة 
وما بدلوا "المواطن وازدهار الوطن، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ٌنتظر 

 ".تبدٌال

 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛

 السيدات والسادة الحضور؛

إن الحٌاة المحلٌة تنوعت وتفرعت، وتشعبت معها التحدٌات وتعددت، فبعد أن كنا 
فً معترك تضمٌد الجراح والخروج من مخلفات العشرٌة السوداء، بفضل 

السٌاسة الحكٌمة لفخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة، توجهنا نحو إعادة البناء وتدارك 
العجز المسجل فً مختلف المجاالت التنموٌة، فحسنا من كل مإشرات التنمٌة 

 .البشرٌة، حتى أصبح ٌضرب المثل ببالدنا فً هذا المجال

إن الدولة عازمة على مواصلة الجهد ومواصلة التضامن مع المواطنٌن بالعمل 
على التحسٌن من إطارهم المعٌشً بتقرٌب خدمات المرافق العمومٌة على 

اختالفها منهم، وتحسٌن مستوى معٌشتهم بمواصلة الجهد فً تحقٌق مكاسب 
 .اجتماعٌة جدٌدة لمختلف شرابح المجتمع السٌما المحرومة منها

إن حجم التحوٌالت االجتماعٌة المرتفع باطراد والذي لم ٌتوانى فخامة السٌد 
ربٌس الجمهورٌة فً بذله من خالل مٌزانٌة الدولة، لخٌر دلٌل على نهج الدولة 

 .، المإسسة لدولة دٌمقراطٌة اجتماعٌة1954الوفً لقٌم ومبادئ ثورة نوفمبر 

إنه نهج الرعٌل األول من قادة ثورتنا، ثابتون على عهدهم الذي قدموه للشعب 
 .وإلخوانهم من رفقاء دربهم الذٌن سبقوهم فً فضل الشهادة
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إن عهد فخامته باألمس هو عهدكم الٌوم وغدا، وستواصل الدولة دعمها للتنمٌة 
المحلٌة على أوجهها، لكن ما أطلبه منكم بتوجٌه من فخامته، هو أن تضعوا 

 .النوعٌة فً األداء نصب أعٌنكم

 الكثٌر وال زلنا سنفعل، لكن ٌجب أن تكون منجزاتنا فً 1999لقد شٌدنا منذ 

المستقبل، أحسن ما شٌدنا لغاٌة اآلن، ٌجب أن نشٌد بؤكثر حب، بؤكثر تفانً 
 .وإخالص وبؤحسن نوعٌة

لكم من الكفاءات الشخصٌة وكفاءات األطر العاملة تحت إشرافكم ما ٌمكنكم من 
تجاوز النقابص وتحسٌن األداء، فكونوا فً مستوى التضحٌات التً تبذلها الدولة 

والشعب، وحثوا المجالس المنتخبة على ترك بصمة إٌجابٌة فً تنمٌة بلدٌاتها 
 .ووالٌاتها

إن عملكم التنسٌقً مع منتخبً الشعب الوطنٌٌن والمحلٌٌن، ٌجب أن ٌكون على 
أعلى مستوى من الفعالٌة والدقة، ووفق منهجٌة فعالة بعٌدة عن المزاٌدات  

والبروتوكوالت، المنتخب هو سندكم فً مهمتكم ولٌس غرٌما لكم، ما ٌجمعكم به 
هو خدمة الصالح العام وال شًء غٌره، وما من شًء ٌفصلكم عنه سوى قوانٌن 

 .الجمهورٌة، فما إن التزمتم بذلك كنتم فً مؤمن عن المتاهات والسبل الضالة

أوصٌكم بمنتخبٌكم الوطنٌٌن ورفقابكم فً المجالس الشعبٌة الوالبٌة، تفتحوا علٌهم 
وتعاملوا معهم بطوعٌة خدمة للصالح العام، وداوموا على ذلك ما دامت خدمة 

 .المواطن فً صمٌم تعامالتكم

إن المشاكل والتعقٌدات ما فتبت تزداد فً تسٌٌر الشؤن المحلً وأنتم فً حاجة 
 .أكثر فؤكثر لمظافرة الجهود مع محٌطكم والتواصل معه

إن تحوالت المناخ وما أصبح لها من انعكاسات كبرى على سالمة مواطنٌنا، 
وعلى مرافقنا القاعدٌة ونشاطاتنا االقتصادٌة من فٌضانات وزالزل وانزالقات 

للتربة بالمناطق الجبلٌة، أصبحت تقتضً من كل واحد منكم إدماج االستراتٌجٌة 
الوطنٌة للوقاٌة ومواجهة مخلفات المخاطر الطبٌعٌة والصناعٌة الكبرى ضمن 

 .أولوٌات نشاطاتكم

ٌتوجب علٌكم ضمان حماٌة األفراد والمنشآت والتجمعات السكانٌة الموجودة 
بطرق علمٌة مخططة ورصٌنة، كما ٌتعٌن علٌكم مراعاة مستجدات التحوالت 

إذ الٌمكن االستمرار فً التعامل . المناخٌة فً تحدٌد خٌاراتكم العمرانٌة والتنموٌة
مع الوضع بسلبٌة والتدخل بعد حدوث الكارثة، بل ٌجب أن تتسلحوا باالستباقٌة 

 .فً العمل وإنضاج أفكاركم ومشارٌعكم التنموٌة



6 
 

إن المندوبٌة الوطنٌة للمخاطر الكبرى متواجدة للتفاعل معكم واالستجابة 
لتساإالتكم والعمل معكم قصد ضبط استراتٌجٌاتكم والمضً فً تنفٌذها، فال 

 .تتوانوا فً استجداء خدماتها

إن تكفلكم بهذا المحور والنشاط المحلً ال ٌجب أن ٌنسٌكم مهام أساسٌة لبلدٌاتكم، 
السٌما النظافة العمومٌة وجاهزٌة الشبكات، فلوال بعض النقابص التً شاهدناها 
هنا وهناك فً التكفل بنظافة مدننا وتطهٌر مختلف منشآت قطاع الري لما كان 

 .للفٌضانات األخٌرة أثرها الذي كان

من الضروري أن تعود مصالحنا المحلٌة نحو مهامها التقلٌدٌة حتى تكفل النظافة 
 .العمومٌة وكذا الصحة والسكٌنة العمومٌتٌن

إن عودة بعض األوببة ولو بحجم محدود ومتحكم فٌه إال أنه بمثابة إنذار لكل منا 
بضرورة عدم التهاون فً الوقاٌة من مسببات هاته األوببة، فمن غٌر المعقول أن 

ٌتنقل منتخب أو مسإول فً ربوع مدٌنة أو والٌة تعترسها العدٌد من نقابص 
النظافة والصحة العمومٌة، دون أن ٌسترعً ذلك اهتمامه ودون أن ٌحرك فٌه 

 .وازع الخدمة العمومٌة

إنكم تتوفرون على كل األطر التنظٌمٌة والقانونٌة والهٌاكل التً تمكنكم من 
متابعة األوضاع والتدخل بالفعالٌة الالزمة، وٌتعٌن علٌكم تفعٌل هاته األجهزة 

والهٌاكل، السٌما مصالح تفتٌش النظافة والبٌبة، المكاتب البلدٌة للنظافة واللجان 
 .المتخصصة لمكافحة األمراض المتنقلة

إن عمل هاته األجهزة لٌس فقط إعداد إحصابٌا لألمراض المسجلة وتدوٌنها فً 
محاضر، بل هو من صمٌم عملكم جعل هاته اللجان متسعا لتنسٌق أعمالكم 

ووضع إجراءات ونشاطات مضبوطة ومبرمجة تكون محل متابعة مستمرة من 
 .طرفكم

إن مصداقٌتكم أٌتها السٌدة أٌها السادة الوالة والوالة المنتدبون، ال تبدأ من تشٌٌد 
البناٌات العالٌة والصروح الفخمة، بل تبدأ من قدرتكم على تنظٌف اإلطار 

المعٌشً للمواطن وتحسٌنه، ألن هذا اإلطار المعٌشً هو المجال الحٌوي المباشر 
له، قبل أي شًء، فمن لٌس له القدرة على التكفل بهذا الحد األدنى من الخدمة 

العمومٌة، سوف لن ٌتمكن من تحقٌق المنجزات األكبر، ولن ٌتمكن من انتزاع 
 .احترام الموطن وتقدٌره أو كسب ثقته

وبحدٌثنا عن المجال الحٌوي المباشر للمواطن، نقصد أٌضا المرافق العمومٌة 
الجوارٌة، من جاهزٌة وعملٌة قاعة العالج، وتوفر الخدمة بالمكتب البرٌدي 

وتوفر الخدمات الضرورٌة القاعدٌة، فؤمهات األمور تؤسس على صغابرها ولٌس 
 .العكس
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كذلك األمر بالنسبة لمدارسنا التً هً بمثابة البٌت الثانً ألبنابنا، وعلى 
الخصوص اإلبتدابٌة منها والتً هً تحت المسإولٌة المباشرة لقطاعنا، والتً 

 .تعترٌها العدٌد من النقابص على الرغم من المجهود المبذول

إننا عازمون على إعادة االعتبار لها كلها وتغٌٌر حالها فً وقت قٌاسً وهو 
تحدٌنا جمٌعا وأطلب منكم فً هذا المجال أن تضعوا هذا الملففً طلٌعة 

اهتماماتكم، إنكم ملزمون بصٌانة المدارس التً تعرف تدهورا فً هٌاكلها 
 .وتجهٌزاتها، كما ٌقع على عاتقكم تحسٌن خدماتها

من غٌر المقبول أن ٌتتلمذ أبناإنا فً أقسام مهتربة تفتقر للتدفبة وللتجهٌزات 
المالبمة، وساحات قد تشكل خطرا على سالمتهم، ومرافق أخرى معطلة تضمن 

 .نظافتهم

من غٌر المقبول أٌضا أن تفتقر مدارسنا لمطاعم مدرسٌة مهٌؤة ومجهزة تقدم 
خدمات ذات نوعٌة، السٌما فً مناطق ٌضطر فٌها أبناإنا للتنقل مسافات بعٌدة 

 .لبلوغ مساكنهم

فإذا كانت معاناة المواطن إجماال غٌر مقبولة بؤي شكل من األشكال فما بالكم 
 .بمعاناة أطفال فً ربٌع العمر هم فً حاجة لألمل

إنكم أٌتها السٌدة أٌها السادة الوالة مطالبون بتغٌٌر هذه الصورة النمطٌة التً باتت 
تعتري عددا من مدارسنا، وأهٌب بكم أن تتجندوا أنتم شخصٌا والفرق العاملة 

 .معكم لتغٌٌر الوضع

إن ما أدعوكم إلٌه لٌس إال المرحلة األولى من مسار طوٌل، فما نرمً له من 
خالل هذا المشروع هو االنتقال بالمدرسة من مرحلة تدارك النقابص نحو 

 .العصرنة

من واجبنا جمٌعا أن نضع النواة األولى لمدرسة القرن الواحد والعشرٌن وأن 
نجعل من براعم الٌوم روادنا نحو المستقبل، بتمكٌنهم من أسباب الرٌادة والتحكم 

 .فً تقنٌات العصر

إنكم بانخراطكم ضمن هذا المسعى لستم بصدد عمل ٌومً بسٌط وروتٌنً، بل 
ستكونون أحد الفاعلٌن الربٌسٌٌن فً استراتٌجٌة شاملة للنهوض بمإسساتنا 

 .التعلٌمٌة
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 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛

 السيدات والسادة الحضور؛

على صعٌد آخر، ٌجدر التذكٌر بؤن القطاع بصدد انجاز مشروع كبٌر للتحول 
نحو الطاقات المتجددة والصدٌقة للبٌبة، إن األمر ال ٌتعلق فقط باستبدال مصابٌح، 

وتزٌٌن الشوارع بتجهٌزات الطاقة الشمسٌة، بل هو مسعى استراتٌجً آخر، 
ٌرمً إلطالق مسار التحول الطاقوي للبالد عن طرٌق الجماعات المحلٌة، التً 

بفضل عددها وعدد المصالح العمومٌة التابعة لها ستكون خٌر حاضن لهذا 
 .المشروع الضخم

إننا نسعى لتغٌٌر كلً لمنظومة اإلنارة العمومٌة نحو اإلنارة الشمسٌة وعن طرٌق 
مصابٌح اقتصادٌة، كما نسعى لتجهٌز تدرٌجً بوسابل اإلنارة الشمسٌة لكل 

 .المبانً التربوٌة، والمساجد ومختلف المرافق التابعة للقطاع

إن هذا العمل الذي بدأناه فً مرحلة أولى من خالل مخطط ثالثً هو قٌد االنجاز، 
ٌجب أن ٌسترعً اهتمامكم وتجندكم، فكل الموارد المالٌة المتاحة للقطاع ٌجب أن 

تجند فً هذا اإلطار، فمٌزانٌات الجماعات المحلٌة ٌجب أن تشارك فً هذا 
 .المجهود، وكذلك بالنسبة لمٌزانٌة الدولة وصندوق التضامن للجماعات المحلٌة

واألهم من هذا وذاك، البد من تنفٌذ البرنامج كما ٌجب وعلى أحسن الصور، 
إنها تجربة وطنٌة فرٌدة من نوعها من حٌث بعدها الوطنً . وبالنوعٌة المرجوة

 .وٌجب أن تكون نقطة انطالق لمسار التحول الطاقوي الوطنً

إن ما سنوفره من طاقة كهربابٌة كالسٌكٌة ومن غاز طبٌعً ٌمكن أن ٌدعم 
قدراتنا على التصدٌر من هذا المورد هو الهدف الدي ٌجب أن ٌحذو بكل واحد 
منا، وعند تعمٌم التحول الطاقوي، سٌكون بإمكاننا التؤمل فً تصدٌر الكهرباء 

 .الشمسٌة مستقبال والتً هً ثروتنا األكبر

إن تصوٌب األولوٌات فً مٌزانٌاتكم المحلٌة، هو أمر أولوي، فال مجال 
لالستمرار فً استثمارات ال طابل منها فً المرافق اإلدارٌة والتجهٌزات المختلفة 

فعلى كل منكم حصر نفقات التسٌٌر ما أمكن ذلك والتركٌز على صٌانة المرافق 
الموجودة واستغاللها أحسن استغالل، أما ما دون ذلك من مخصصات فٌجب أن 

المرفق العام، الشراكات "ٌوجه نحو المحاور التً سبق لً التطرق لها 
 "االقتصادٌة الفاعلة وخلق الثروة

لقد عملنا على تذلٌل الصعوبات فصدر مرسوم تنفٌذي هام ٌخص تفوٌضات 
المرفق العام، والذي ٌجب أن ٌسترعً اهتمامكم، فهذه التقنٌة التً من شؤنها 
ترقٌة الشراكات العمومٌة  الخاصة فً مجال خدمات المرفق العام، ٌجب أن 

تجسد فً أرض الواقع عبر كامل التراب الوطنً، وبالتالً فعلى مصالحكم أن 
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تبرهن على تحكم كبٌر فً قٌادة هذا التحول نحو التقنٌات الجدٌدة فً تسٌٌر 
 .المرافق العمومٌة

ستلقون منا فً هذا الشؤن السند الالزم من أجل تكوٌن كوادر القطاع وتمكٌنهم من 
التقنٌات المعمول بها عالمٌا، وشرعنا بالفعل فً ذلك منذ السنتٌن الفارطتٌن، إال 

أننا ننتظر من وراء ذلك قٌادة حكٌمة لكل هذه التدابٌر واإلجراءات، وعدم 
الخوض فً مغامرات قد تهدر الوقت والمال وتحٌد بنا عن المقاصد النبٌلة التً 

 .سطرها لنا فخامة السٌد ربٌس الجمهورٌة والتً ما فتا ٌحثنا علٌها
 

 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛

 السيدات والسادة الحضور؛

إن هذا الحدٌث ٌقودنً للتطرق لعصرنة الخدمات اإلدارٌة واعتماد أحدث 
التقنٌات المعلوماتٌة، فلقد استثمر القطاع فً عصرنة مختلف المصالح اإلدارٌة 

وال ٌزال ٌعمق ورشات إصالحه لتشمل كل مناحً التسٌٌر اإلداري، المالً 
 .والتقنً

 

كل الطاقات البشرٌة جندت لهذا الغرض، وحقق القطاع بفضلكم جمٌعا العدٌد من 
المكاسب التً خففت على المواطن الكثٌر من األعباء البٌروقراطٌة، ونحن نطمح 
لتحسٌن هذه الخدمات أكثر وتٌسٌرها بشكل أكبر حتى تتحرركلٌا من الممارسات 

 .البٌروقراطٌة المرضٌة التً تنخر بعض مصالحنا
 

ال ٌمكن بعد كل هذا الجهد أن نسمح لبعض المغامرٌن من هدم كل ما تم بناإه من 
 .منجزات، خدمة ألطماعهم الشخصٌة الدنٌبة

 

فً هذا الشؤن أنبه الجمٌع أن المسإول الحقٌقً هو من ٌتابع عن كثب مجرٌات 
عمل مصالحه وٌتفقد الظروف التً ٌتم استقبال المواطن فٌها وكٌفٌة التكفل 

بطلباته، كما ٌتفقد الظروف التً ٌزاول فٌها موظفوه أعمالهم، فكالهما بحاجة 
 .لتواجدكم المتواصل فً المٌدان

 

إنً أطلب منكم أن تكونوا العٌن الراعٌة للمواطن المظلوم وللموظف الذي ٌعانً، 
كما أطلب منكم أن تكونوا السٌف الذي ٌصان به سلطان القانون وتحارب به كل 

 .أوجه الرشوة والمحسوبٌة والممارسات البٌروقراطٌة المنافٌة
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إن لإلدارة المحلٌة مٌثاق شرفها النبٌل، تستقٌه من تقالٌدها العرٌقة، لٌست ولٌدة 
الٌوم، إنها إدارة ولدت من رحم الوطنٌة فً أحضان جبال حرب التحرٌر العاتٌة، 

 .كل مساس بقٌمها هو مساس بشرف كل من عمل فً ضلها

لقد بلغتم مبلغكم فً المسإولٌة بفضل األشراف من األعوان الذٌن ضحوا بؤنفسهم 
من أجل إعالء لواء استمرارٌة الدولة، من رإساء مندوبٌات تنفٌذٌة ومجالس 

منتخبة، ورإساء دوابر، ووالة، ممن هم دابما فً ذاكرتنا ومن موظفٌن وأعضاء 
 .األسالك األمنٌة

 

لذلك فعلى كل واحد منكم أن ٌكون فً مستوى تضحٌات السابقٌن، وأن ٌكون 
خٌر قدوة لالحقٌن، إن االستمرارٌة عهدكم ولوابكم، كنتم موضع ثقة وهً خٌر 

 .ثقة، فكونوا أهال لها، بل كونوا خٌر أهلها
 

 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛

 السيدات والسادة الحضور؛
 

ن هذا المسعى لن ٌكون سهل المنال وسوف ٌعترضكم ما سٌعترضكم من إ
محاوالت التشكٌك فً النواٌا وتثبٌط للهمم، فهناك لألسف من ٌبحث عن ضالته 

فً انتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومٌة حتى ولو كان أثره اإلٌجابً بادٌا 
. للعٌان

لذلك، ٌجب علٌكم التعامل مع كل نقد بناء ٌثمن ما نقوم به وٌكمله، والعمل على 
تعزٌز وسابل التواصل مع جمٌع اإلرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة 
وفعالٌة وعدم ادخار أي جهد لتكثٌف التواصل مع مختلف أطٌاف المجتمع 

. مستغلٌن فً ذلك كل الوسابل المتاحة السٌما تلك األكثر شعبٌة

أما بالنسبة لألوساط التً تتربص بالبالد الدوابر وال تدخر أي جهد من أجل 
المساس بسمعتها فً الداخل والخارج، وال تتوانى فً وضع ٌدها فً ٌد أعدابها 
والخوض فً ضروب المغامرة والفتنة، فؤنتم ملزمون أن تكونوا أوفٌاء للتقلٌد 

الذي درج علٌه سابقوكم من والة الجمهورٌة السابقٌن والذٌن نغتنم هاته السانحة 
لنحٌٌهم بإكبار، فتتصدوا لهم بحرفٌة ومهنٌة عالٌة، متسلحٌن بروح ٌقظة وبتواجد 

مستمر فً المٌدان، وأحسن رد سٌكون خدمة المواطن بتفانً والتواصل معه 
. ببساطة وصدق، والتواجد إلى جانبه فً أوقات الرخاء والضٌق
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إن شعبنا متمسك بؤمنه واستقراره وسٌادته، ولطالما أعلن وبرهن على جنوحه 
الصادق للسلم وهو ما جعل مسار المصالحة الوطنٌة الذي بادر به فخامة السٌد 
ربٌس الجمهورٌة ٌكلل بالنجاح حٌث احتضنه الشعب دون تردد وانطلقنا تحت 

قٌادته الحكٌمة فً إعادة بناء ما تم تدمٌره وإعادة تحرٌك عجلة التنمٌة من جدٌد 
وإعادة الجزابر إلى مكانتها الالبقة فً حضٌرة األمم بصرح مإسساتً 

. ودٌمقراطً متٌن، أقوى مما كانت علٌه البالد فً سابق عهدها

إن هاته المكاسب ال تنازل عنها وعلى كل واحد منكم التمسك بها وتثمٌنها فً كل 
فرصة، فاألمن أساس الرقً واالزدهار وحفظ األمن والنظام العمومً هما من 

المهام السٌادٌة األصلٌة التً ٌقع على عاتقكم االضطالع بها بجدارة، وعلٌكم فً 
هذا المجال التنسٌق الوثٌق والتعاون الكامل مع المصالح األمنٌة المختصة فً 
إطار اللجنة الوالبٌة لألمن التً تنسقون أعمالها، لتفوٌت الفرصة على كل من 

. ٌحاول المساس بهما بسرعة وحزم

وهنا أنبهكم إلى أن ضمان األمن ٌبدأ قبل الحدث ولٌس عند حدوثه، فالوقاٌة 
. واالستباقٌة هما فً أصل المقاربة األمنٌة التً ٌجب أن تحذوكم جمٌعا

 

 السيدة والسادة الوالة والوالة المنتدبين؛
 

إن ما ٌترصد بالبالد من مخاطر على حدودها، وفً عمقها من طرف حفنة من 
المناورٌن والخونة ممن ٌستثمرون فً معاناة بعض المواطنٌن، ٌقتضً منكم 

التفطن والحرص كل الحرص لتفوٌت الفرص على هإالء، وكونوا حصونا منٌعة 
 .األسوار فً وجه المإامرة والمغامرة

 

تواصلوا مع المواطن بكل السبل إعالمٌا ومن خالل لقاءاتكم المكثفة وتمثٌلٌات 
المجتمع المدنً ال تتركوا متسعا للمشككٌن، افتحوا للمواطن مكاتبكم وقلوبكم، 
قاسموه أفكاركم ومشارٌعكم، واعرضوا علٌه منهجٌتكم، فهو من سٌشد على 
 .أٌدٌكم وٌتفهمكم وٌسندكم، أما الدوابر الضٌقة المغلقة فلن ولم تكن ٌوما الحل

 

وفً األخٌر أشكركم على صبركم وكرم إصغابكم، والسالم علٌكم ورحمة هللا 
 .تعالى وبركاته


