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شریط االخبار وقفة دعم وإسناد في طوباس لألسرى المضربین عن الطعام

تعج المملكة المغربیة بالروح الریادیة، واآلمال والطموحات الصادقة الرامیة لخلق إنجازات تنمویة تواكب وتتناسب مع رحلة تطور اإلنسان. وتقر البنود

المسطرة بین دفات دستورھا وقوانینھا وسیاساتھا وبرامجھا بأن إشراك أفراد المجتمع عنصر أساسي ال غنًا عنھ لتحقیق النتائج المثلى، بما في ذلك التنمیة

المستدامة ورضا الشعب.

على مر العصور واألزمان، كانت مدونة األسرة التي تبنتھا األمة بمثابة ركیزة أساسیة للمجتمع، تدعو إلى العدالة واإلنصاف بین المرأة والرجل، وعلى األخذ

بالقیم والخبرات التي تحترم الجنسین. وعلیھ، وبناًء على نظرتھ التاریخیة المستنیرة وعلى الدروس استقاھا من تجارب عالمیة أخرى، فقد عمل المغرب بجد

لتوجیھ سلطة الحكم وصناعة القرار صوب الشؤون التي تھم الناس أكثر من غیرھم، على أن تبقى المناصب اإلداریة المعنیة بینھم وأقرب إلیھم. فاألمر یعلق

ھنا أیًضا بمسألة االعتراف بكرامة بني اإلنسان: جل القرارات التي یتم فرضھا من مناصب وجھات بعیدة عن أرض الواقع نادًرا ما تكون مناسبة، أو

باألحرى مفیدة، إذا ما قورنت بتلك التي یتخذھا الناس ألنفسھم، جنبًا إلى جنب مع عائالتھم وبین جیرانھم وأفراد مجتمعھم.

وفي إطار االلتزام الوطني للنھوض بقطاع الطاقات المتجددة، تبذل البالد جھوًدا غیر مسبوقة لخلق بیئة مجتمعیة متوازنة، لیس فقط بین األشخاص بعضھم

بعًضا، بل وحتى في عالقتنا مع الطبیعة األم. ویسلط المغرب ضوء اھتمامھ، التي تأبى باقي دول العالم إال أن تالحظھ، على مجال الطاقات المتجددة مدعوًما

في ذلك بإرادة مالیة وجدیة سیاسیة، مما جعلھ مصدًرا حیًا لإللھام. وتعد ھذه الخطوات جزًءا ال یتجزأ من النھج التحولي الذي تبناه المغرب في قطاعات

حیویة أخرى، التنموي منھا والمجتمعي.

مع ذلك، ومع كل ھذه الفرص الكثیرة المتاحة في البالد، إال أن ھناك صعوبات وأوجھ تقصیر، صارخة ومؤسفة في بعض األحیان، تحول دون تنفیذ ھذه

المخططات. ال شك في أن المغرب یستحق كل التقدیر على صدق نوایاه. وال یحتاج المرء إلدراك ھذه الحقیقة إال أن ینظر إلى تقریر اللجنة الخاصة بالنموذج

التنموي الجدید (تحت القیادة السامیة لملك البالد)، لفھم مدى توافر الفرص، والجوانب التي تفتقر لبعض التوفیق في اإلنجاز، لتختتم اللجنة تقریرھا باإللحاح

على ضرورة رسم مسار تخطیطي بمعاییر عمل مغایرة.

وتتجلى أھمیة التزام المغرب الحالي، أي إضفاء الطابع الالمركزي على القطاعات الحیویة كما نصت على ذلك المادة 1 من الدستور، في كونھ یخلق نظاًما

یمنح المجتمعات المحلیة القدرة على تحدید وإنجاز المشاریع التنمویة وفق النھج الذي یتماشى مع أولویاتھا الخاصة. وغالبا ما تكون مثل ھذه المبادرات

المجتمعیة ولیدة شراكة بین القطاعین العام والخاص، وكلما عملت قنوات التعاون ھذه أكثر بنظام الالمركزیة، إال وزادت فعالیتھا وامتد نطاق تأثیرھا.

قد یفشل الطابع الالمركزي فشُال ذریعًا، أو أنھ قد ینجح بشكل ملحوظ یجعل الجمعیات الترابیة، والبلدیات التابعة لھا، تنبض بالحیویة والنشاط في مسارھا

التعاوني، ویمكنھا من تنزیل النسق التنمویة التي ھي أحوج إلیھا من غیرھا. والعامل الفاصل بین الحالتین ھنا ھو أن نظام الالمركزیة یعتمد طرقًا غیر
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ُمرضیة یتم بھا اتخاذ القرارات وتفعیل اإلجراءات المرتبطة بشؤون المجتمع، وبالتالي ال تسمح بتأسیس ھیاكل التمكین والتنوع الضروري الزدھار البلد.

وربما تعاني المشاریع القائمة على الطاقات المتجددة، بغض النظر عن انتشارھا الكبیر وحتى مع تكریس المغرب لجھوده في ھذا المجال، من غیاب دمج

وإشراك صوت أفراد المجتمع، وتقییمھم، وحرمانھم حتى من الفوائد المجنیة – وھو إقصاء ال تخفى معالمھ على السكان المحلیین.

بتفاؤل وحزم، تنُشُد مؤسسة األطلس الكبیر وشركاؤھا من الجھات المعنیة المتعددة، المحلي منھا والدولي، الخیر وترى المراحل التي قطعھا المغرب نحو

المركزیة الطاقات المتجددة جدیة ومشجعة. وتؤمن ھذه الجھات بضرورة توفیر فرص حقیقیة تُساعد على تمكین األشخاص المستھدفین وحشد روح االنخراط

في التخطیط التشاركي للمبادرات التي تختارھا ھذه الفئات بعنایة. عندھا فقط ستتضح لنا المجاالت التي یمكن إدراج تقنیات الطاقة المتجددة فیھا في ظل

المسار التنموي الذي تحدده ھذه المجتمعات.

وكما ھو حال مجمل المبادرات المحلیة الھادفة والرامیة إلى التمكین، بدأت الرحلة بدعوة من أفراد بعض الجماعات للتعبیر عن استعدادھم الكامل للمشاركة

في التغییر واستثمار ما یكفي من الوقت والطاقة من أجل تحقیق نتائج مشجعة. وعقب تلقي البرنامج الخاص بالمؤسسة مجموعة من الدعوات والنداءات،

قررنا التوجھ إلى إقلیم الیوسفیة في قریة جنان بویھ بسبب الظروف القاسیة التي فرضتھا ندرة المیاه والتعرض الواضح لتأثیرات تغیر المناخ على المنطقة.

تفاعًال مع فعالیات الدورة التكوینیة، یرى المشاركون والمشاركات أن میاه الشرب النظیفة، ومشاتل مختلف األشجار المثمرة المتوطنة والنباتات الطبیة، ذات

أولیة قصوى في المستقبل الذي یسعون لبنائھ. واعتباًرا من الیوم، بعد تطبیق أولى محاور ورش التمكین، ووالدة تعاونیات جدیدة خاصة، وحفر بئر للمیاه

العذبة والمغذیة على عمق 200 متر، تظل المؤسسة وفیة لطموحھا في تحقیق أحالم الساكنة الفردیة والجماعیة.

تكشف ھذه التجارب التنمویة المحلیة، سواء تأملنا في إحداھا أو في مجمل المبادرات، عن القواسم المشتركة بین احتیاجات األفراد: صعوبة الوصول إلى

الموارد الضروریة لخلق أي مستوى من التغییر، والكیل بمكیالین بین الجنسین في ما یتعلق باألھداف المجتمعیة، والروابط المتینة بالمجتمعات القرویة التي

تحجب الساكنة عن مغریات الھجرة إلى المدن من أجل لقمة العیش. ویمكن للخبرات القائمة على مناھج مشابھة، أو غیرھا من الوسائل اإلعالمیة، أن تساھم

فعلیًا في إحداث إصالحات سیاسیة مفیدة. وال یقتصر دور الالمركزیة فقط على تمكین أشخاص یتحكمون في مستقبلھم ویخلقون ألنفسھم فرًصا تنمویة، بل

ویكمن أیًضا في قدرة ھذا النظام على طرح مناھج وأطر سیاسیة جدیدة تتناسب أكثر مع ما یریده الناس ومع األولویات التي یعبرون عنھا.

لیست زیارتنا إلى الیوسفیة وأماكن أخرى إال محطات بارزة في رحلتنا، تجارب تسلط الضوء على التعدیالت والبرامج التي یمكن إنجازھا بفعالیة أكبر إذا تم

إدماج الطاقات غیر المحدودة التي یمتلكھا الناس إذا تعلق األمر بتحسین حیاتھم وظروف عیش مجتمعاتھم. وقد سطرت محطة الیوسفیة الخطوط العریضة

الحتیاجات السكان المستعجلة. لكن التجربة تعنى أیًضا بفھم االحتیاجات التي تتجاوز المناطق القرویة والتي، إذا لقیت آذان صاغیة بصدق، قد تشكل قاعدة

ینطلق منھا تأسیس قوانین تنظیمیة واعدة تؤطر موارد المغرب بشكل یبعث روح التفاؤل بین جمیع أبنائھ.

دورة تصورات تمكین المرأة بمدینة الیوسفیة (مؤسسة األطلس الكبیر، 2021)

رئیس مؤسسة األطلس الكبیر، المغرب.
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