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تبًعاللتحوالتالعميقةالتيمّيزتاحلياةالسياسية في البالدمنذ 22فبراير ،2019يتماآلنالـمضيفيمساريبعث
علىاألملطبًقاللتطّلعاتالـمشروعةجلميعالـمواطننيبهدفبناءجزائرجديدةوعصريةومزدهرة.
إن خارطة الطريق األولى في هذا اإلطار قد ُأعّدت بحق على أساس االلتزامات الـ 54للسيد رئيس اجلمهورية ،التي
صادقعليهاالشعبخاللانتخابات12ديسمبر.2019
وفي هذا الـمنظور ،فإن مخطط عمل احلكومة لتنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية قد وضع على الفور االنتقال الطاقوي
في صميم سياسات تنمية البالد ،طبًقا لثالثية "التجديد االقتصادي القائم على األمن الغذائي واالنتقال الطاقوي
واالقتصاد الرقمي".
بالفعل،وانطالًقامنالوضعاالقتصادي للبالد،الذيكانحتىاآلنقائًماعلىموردغيرُمتجددوخاضعبشكلكبير
للتقلباتالتييفرضهاالعالم،فإنكلبرنامجيهدفإلىتخطيمثلهذاالوضعقديفرضحتًماالقيامبإصالحشامل
لسياستنا الطاقوية.

ووعًيامنابأنكلانتقالطاقويشاملسيهدففي نهايةالـمطاف ،وقبلكلشيءإلى بناءجزائرالغد،إال أنهيجب
رغم ذلك أن ُيستغل هذا األخير اعتباًرا من اليوم كُمحفز النطالقةحقيقية للتنمية الـمستمرة والـمستدامة لألمة في
جميعالـمجاالتذاتالصلة،ويكفيلذلكأننحّددبطريقةهادئةوصارمةجميعالـمعاييرالتيمنشأنهاأن تؤدي
بنجاحإلىبلوغ الهدفالذيمتحتديدهعلىهذاالنحو.
بل وميكن اعتبار هذا االلتزام مبثابة الواجبالنهائيللجيلاحلالي من أجل الـمساهمة في البناء والـمساعدة بالتالي
فيتنويرالـمسارالطويلللتقدماحلقيقي.
إن هذا الطريق يقوم خصوصا على عاملني هامني ،وهما الطموح إلى ما يجعل البالد حتظى مبكانة متميزة في عالم
الغد،وذلكطبًقاللرؤيةالشاملةلرئيساجلمهورية،الـمستوحاةمنالتطلعاتالـمعّبرعنها بشكلواضحوحازممن
قبلالـمواطننيبالنظرإلىاإلمكاناتالكبيرةالـتيتتوفر عليها البالد.
وبهذا الصّدد ،ال مجال للشك في أن اجلزائر ،التي تزخر مبصادر هامة من الـموارد الـمتجددة ،وباألخص الطاقة
ضا نطاق إقليمي يسمح لها باالستفادة الكاملة من سياسة
الشمسية ،التي تعتبر من بني األهم في العالم ،لديها أي ً
جهة نحو الـمستقبل.
طاقويةمت ّ
ومع ذلك ،فإن هذه االمتيازات في حد ذاتها هي أبعد من أن تكون كافية ما لم ُنحدث القطيعة مع احللقة اجلهنمية
للتبعية الـمزمنة إلى اخلارج ،من حيث التحكم احلقيقي في الـمعرفة العالـمية وتطبيقها في الـميدان ،واستيعاب
الـمفاهيمالتقنيةالـمبتكرةالنابعةعنها،وأخيًرا،إحراز أشواطالتقّدمالتنظيميةالتيترافقها.
وبهذا الشأن ،فإن احلكومة عازمة على تسخير كل اإلمكانات الـمتاحة من أجل إرساء منوذج طاقوي مستدام،
حيث تكون الفعالية ميزته األساسية .ومن هذا الـمنطلق ،سيتم تشجيع كل عمل يسمح بتحسني االستهالك
الداخلي للطاقة بشكل أمثل ،وكذاأي عمل من شأنهأن يساهم في احلفاظ على احتياطاتنامنالـمحروقات لـمدة
أطولمنخاللتنويعوسائلإنتاجالطاقةالبديلة،السيماعلىأساسالـمواردالـمتجّددة.
وال شك أن االقتصاد في حجم الغاز والبترول ميكن أن يفتح آفاًقا جديدة ،من خالل التوسيع الفعلي للنشاطات
البتروكميائية املحلية التي ستجد منتوجاتها الـمصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت
تتسمبتقلباتشديدة فيما يخص خام الـموارد الطاقوية األولية.

ال عن تنمية الطاقات الـمتجّددة ،والسيما الطاقةالشمسية التيتتمتع
كما ال شك أنهذاالتحول من شأنه ،فض ً
بها كل مناطق التراب الوطني بشكلمنصفإلى حّدما،أن يسمحبضمانمداخيلأكثراستقراًراللبالدالتيميكنها
حينئذأنتعملبكل طمأنينةعلىجتسيدسياستهاالتنموية،بعيًداعنبعضالـمخاطراخلارجيةالـمحتملة.
وكنتيجة طبيعية للحركية الـمعتزم اعتمادها ،سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة ومكيفة على
صعيد الـمؤسسات والصناعات الصغيرة والـمتوسطة الكفيلة باستحداثمناصبشغل وخلق ثرواتمحلية ،في
إطارمخططمدروس مسبًقا ويرميإلىاحلّدمنالفوارقاجلهوية.
ال عن ذلك ،فإن البعض منها مبرمجة لنشرها على عجل من أجل مرافقة تنفيذ بعض التدابير الـمتخذة مؤخًرا
فض ً
حتسًبا لتوسيع مفهوم الفعالية الطاقوية بشكل فعلي .وهكذا ،ينتظر اقتصاد كميات معتبرة من حجم االستهالك
الداخلي للطاقة ،على الـمدى القصير ،فيمجالالنقل،السيمامنخاللحتفيزالـمواطننيعلى الـمزيد من اللجوء
إلى استعمال غاز البترول الـمميع كوقود والغاز الطبيعي الـمضغوط ،وفي مجاالت السكن والصناعة واإلنارة
العمومية والـمواردالـمائية والفالحة.
عالوًة على ذلك ،تلتزم احلكومة ،من اآلن ،بإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع اخلصوصياتالوطنيةوُتسخر
لهكلقدراتالبالد التي ميكن أن تؤدي إلىالتجسيد الفعليلألهداف الـمسطرة دون إغفال اعتماد آليات التقييم
الـمستمروالدقيق للتقّدم الـمحرز.
وستولى أهمية بالغة لتكوين وتأهيل الـموارد البشرية والبحث واالبتكار من أجل ضمان بروز نخبة قادرة علىرفع
التحديات االجتماعية واالقتصادية والتقنية والتكنولوجية الـمرتبطة باالنتقال الطاقوي .كما ستسهر على توفير
نظام بيئي مالئم لتحسني فعلي لإلطارْين التنظيمي والتشريعي اللذْين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في
البالد،السيماتلكالراميةإلىاستقطابوتنويع االستثماراتوفقحوكمة ال يعتريها أيعمل قد يعيق تنمية هذا
الـمجال في كنف الطمأنينة.
وفي اخلتام ،فإن احلكومة عازمة على الـُمضي ُقُدًما في حتقيقكلالوعودالـملتزم بها أمامالـمواطنات والـمواطنني في
البالد،منخاللالسهرعلىجتسيدالتحوالتالهيكليةالالزمةبشأنالـمحيطاالجتماعي ـاالقتصاديالقائم،ومن
ثمة،إزالةجميعالعراقيلوغيرهامن السلوكياتالبيروقراطيةالسائدة إلى حّد الساعة.
كما تلتزم بالعمل ،دون تأخير ،على تقدمي كل أشكال الدعم الـمالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات
الـمتجّددةوتنويع استعمالهافـي جميعقطاعات النشاطالكفيلةبخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة.

والواقع أن مثل هذه التحوالت الطاقوية ضرورية بالنسبة لـمستقبل البالد حتى تتمكن من االندماج ضمن
الديناميكية العالـمية التي تفرض نفسها في هذا الـميدان وحتفظ لألجيال الصاعدة إرًثا ميكن أن تعتمد عليه.

