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املعطیات الحالیة

تشکل مصادر الطاقة املتجددة رکیزة أساسیة للحصول � نتائج مهمة ملشاریع التنمیة املجتمعیة � جمیع

القطاعات. ولضمان االستفادة من کل فوائدها، تحتاج مبادرات الطاقة املتجددة املحلیة (أو الالمرکزیة) إلی تجسید نفس

السمة األساسیة للمشاریع املستدامة بشکل عام، وهي أن ساکنة القرى واألحیاء هم نفسهم من یحددون أولویاتهم

الخاصة للتنمیة والتغییر، ثم ینفذونها.
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کلما انطلقنا من مبدأ الحوار، کونه عمل حیوي یرسخ عالقات التمکین املتبادل، إال وتحقق الخیر الوفیر � الصعید

االجتماعي واالقتصادي والبیئي لدرجة ملحوظة قابلة للقیاس نتیجة للمشاریع التي یقودها أفراد املجتمع. فالنقاش الحر

والصادق مع جمیع الفئات املعنیة املهتمة واملتأثرة باملشروع أمر ضروري للغایة إلشراك جمیع األطراف � تخطیط عمل

أصحاب املصلحة املتعددین.

ویشجع املغرب � حریة تحقیق التنمیة الشخصیة والجماعیة من خالل دمج النهج التشارکي للنهوض بالتعلیم

والصحة والنمو االقتصادي. ویمکن للمجتمع املدني � هذا البلد أن یزدهر � ظل هذه املعاییر، حیث یحق للناس أن

یجتمعوا ویزرعوا ویعملوا معا من أجل النهوض بمجتمعهم وقریتهم، شریطة أن تلتزم املستویات العلیا � املصالح

اإلداریة – من خالل البرنامج واملیثاق والدستور – بدعم ذلك واملساندة � تحقیقه مع جمیع القطاعات.

وقد وضع املغرب أطرا للسیاسات من أجل التنمیة املستدامة لنظام الالمرکزیة، وقطاع الطاقات املتجددة، والزراعة،

والتعددیة الثقافیة، ومدونة األسرة، ووحدة األقالیم جنوب-جنوب، والجهویة املوسعة، واألسواق املفتوحة العادلة.

إضافة إلی ذلك، تدرك الوکاالت العمومیة املغربیة وتعي تماما الحاجة امللحة للتنمیة، ومن الطبیعي أن تکون مساهمة

إلی حد ما عندما یتم إبالغها بشکل صحیح باملشاریع الطموحة والهادفة عند بدایتها.

ولنتأمل هنا حالة برنامج الطاقة املتجددة الالمرکزي ملدة ثالث سنوات � جهة مراکش-آسفي لتمکین زراعة األشجار

املثمرة وتحسین شبکات میاه الشرب النظیفة، بقیادة تعاونیة نسائیة � إقلیم الیوسفیة، بمعیة أفراد من املجتمع

الزراعي � إقلیم الحوز. وتشمل هذه التجربة اإلنمائیة ما یلي: 1) شراکة أصحاب املصلحة املتعددین مع هیئات تمثیلیة

وطنیة وإقلیمیة من القطاعین العام والخاص، 2) التمویل والتیسیر من هذا البرنامج (مؤسسة األطلس الکبیر وجیرمان

ووتش)، و 3) ظهور دروس یتم االسترشاد بها � ترمیم بعض السیاسات.

ماذا حدث فیما یتعلق بالتنمیة املستدامة، وکیف یکشف ذلك عن استراتیجیات أو إنجازات یمکن تکرارها، وربما توسیع

نطاقها، والسیاسات الرامیة إلی تحقیق الطاقة املتجددة الالمرکزیة التشارکیة؟ تثیر شراکات أصحاب املصلحة املتعددین

هذه حوارا من مختلف القطاعات ألن أفضل القرارات تنبثق من وجهة نظر جماعیة وتفاعل مباشر نحو التفاهم واملقاربة

التشارکیة.

املغرب بحاجة إلی تعیین وزارة جدیدة خاصة بنظام الالمرکزیة

لعبت مؤسسة األطلس الکبیر ومنظمة جیرمان ووتش دورا أساسیا، کطرف ثالث مساعد، � تنسیق التخطیط املشترك

وتنزیل اإلجراءات التي تضمن تحقیق النتائج الثالث. وتجسد ضرورة إنجاز هذه املهمة � حد ذاتها درسا حاسما بل

ومصیریًا. فإن بناء قدرات منظمات املجتمع املدني، أو حتی تعیین وزارة جدیدة، ألمر حیوي یجمع األطراف معا من أجل

العمل املشترك. وستکون الوزارة الجدیدة أداة قویة لتلبیة هذه الحاجة، کما یمکن منح وزارة البیئة، التي تعمل فعلیًا

کمنسق بین الوزارات األخرى، مسؤولیة رسمیة لبناء شراکات المرکزیة من أجل تحقیق استدامة القطاع.

إن الالمرکزیة الوطنیة املغربیة وضخامة هذه الهیکلة، املستندة إلی التعاون � جمیع األصعدة، لن تحدث بشکل

عفوي من تلقاء نفسها. بل ستحتاج املشاریع إلی أن تروج لها مؤسسة رائدة � املجال تتولی هذه املهمة کوظیفة

أساسیة. عالوة � ذلك، فإن الالمرکزیة – تحکم أفراد املجتمع � عجلة التنمیة، والتمکین الشخصي والجماعي – أمران

یقومان حول العمل واملتابعة الشاملین، فاألفراد یحتاجون إلی التدریب والدعم، بما � ذلك الجانب املالي، لیصبحوا

سفراء االستدامة املحلیة، وبعدها االستدامة الوطنیة � املغرب.

� ما یهم البرنامج الحالي، فرضت جائحة کوفید-19 العمل بمناهج عملیة جدیدة. وقد أحیل التمویل، الذي کان من شأنه

أن یذهب إلی مؤتمرات أصحاب املصلحة املتعددین الوطنیة والدولیة املعنیة بتعزیز المرکزیة الطاقة املتجددة، بدال من

ذلك إلی املشاریع املجتمعیة التي أثبتت عملیتها بالنسبة لسکان القرى املهمشة. وتدور رحی االستدامة حول محور هو



إشراك الفئات املستفیدة، وهو أیضا ما تقوم علیه سیاسة شراکات أصحاب املصلحة املتعددین نفسها. واألهم من ذلك،

أنه ال یمکن العثور � أنسب السیاسات وأکثرها دعما � نحو فعال بدون اللجوء إلی الخبرة والبصیرة اللتین یمنحهما

التطبیق الحقیقي لهذه املناهج.

محاکاة مشاریع الطاقة املتجددة مسألة مرتبطة بالتنمیة البشریة

ما الذي تعلمناه من هذه التجربة التي یمکن أن تسترشد بها جهودنا نحو محاکاة واستنساخ تجارب أخرى ناجحة، وما الذي

اکتسبناه من حیث فهمنا إلصالح السیاسات وتجدیدها إلی ما من شأنه أن یسهل توحد املجتمعات القرویة � جمیع

أنحاء اململکة، وتحقیق أحالمها بخصوص مشاریع الطاقة املتجددة؟

إن الطاقة املتجددة بطبیعتها ستکون دائما مرتبطة باملشهد الکامل للتنمیة البشریة. وهي تزدهر بطبیعتها وفق نظام

الالمرکزیة بسبب حاجتها املستمرة للتکیف مع الظروف املحلیة. وبالتالي، ینبغي أن تحرص السیاسات � أن

املستفیدین قادرون � تحدید الصفات الخاصة للعالقة بین املیاه والطاقة والغذاء بشکل یتناسب مع العوامل

والظروف املحلیة لهذه الفئات. ومن أجل نسخ تجربة الطاقة املتجددة، فإن دعم إرادة املجتمع املحلي هو أفضل خطوة

لضمان تحقیق اإلدماج املتکامل.

عندما ترکز اإلدارة التکیفیة � جمع البیانات املحلیة الخاصة باملناطق الحیویة (فیما یتعلق باملاء والتربة والهواء وما

إلی ذلك)، وتحلیل البیانات، واتخاذ القرارات املستنیرة، عندها فقط فإن النظام الالمرکزي الناجم عن مناقشات وتعاون

أفراد املجتمع سیضمن مراعاة مختلف اإلجراءات للممارسات التکیفیة. یمکن التعرف بسهولة أکبر � اعتبارات مشاریع

الطاقة املتجددة � مکان معین باستخدام القیاسات املتعلقة بالتکیف. حیث إن بناء الالمرکزیة یستوجب استمرار خلق

املزید واملزید من املشاریع املستدامة املجتمعیة.

میاه الشرب النظیفة ال تزال � قمة األولویات

العامل الذي لم یتغیر � القرى املغربیة � مدى عقود هو أن میاه الشرب النظیفة ال تزال األولویة األکثر شیوعا. واآلثار

املترتبة � عدم إمکانیة الوصول إلی املاء الشروب مؤثرة مادیا واجتماعیا. فندرتها تضطهد الصحة والنساء والفتیات

(القائمات � عملیة جلب املیاه)، وآفاق املشاریع املتعلقة بنوعیة الحیاة األساسیة. إن األضرار الناجمة عن نقص میاه

الشرب النظیفة � األطفال واألسر ال تحصی. لذا فالطاقات املتجددة املدمجة مع أنظمة الشرب النظیفة لألطفال

ستسمح بالنمو بصحة جیدة وتحریر الفتیات من وعناء جلب املیاه حتی یتمکنن من الذهاب إلی املدرسة.

وهناك العدید من شبکات میاه الشرب النظیفة، التي لحسن الحظ یمکن أن تلبي احتیاجات املجتمع، ال تزال معطلة

بسبب عدم قدرة األسر � دفع ثمن الطاقة الالزمة للضخ. و� النقیض من ذلك، فإن توصیل املیاه بالطاقة املتجددة

یخفف من تکالیف الکهرباء والوقود األحفوري. عالوة � ذلك، مع الطاقة املتجددة، ال تزال الجمعیات القرویة – بما �

ذلك تلك املنخرطة � هذا البرنامج – تفرض رسوما (وإن کانت بأسعار معقولة) � املیاه الجوفیة بما یتناسب مع

حمولة املیاه التي تستهلکها کل أسرة، وهو ما یکفي لتفادي ضحولة املیاه.

یجب � املجتمعات املحلیة أخذ زمام املبادرة � رحلة التنمیة

تفید االستدامة أن املجتمعات املحلیة تتحکم � عملیة التحلیل الخاصة بها ووسائل تقییم أولویات املشروع وتخطیط

العمل واإلدارة. وتسمح رؤیتهم ومراجعتهم لظروف الحیاة الشخصیة والتنمویة باتخاذ قرارات تعزز احتمال الحصول �

فوائد دائمة، سواء � مجال الطاقة املتجددة أو أي اتجاه للتنمیة االجتماعیة یحددونه. لذلك، إذا سعینا إلی تفعیل



نظام الالمرکزیة � مجال الطاقة املتجددة، فإننا بحاجة أوال إلی تقدیم ورشات فعالة لتمکین األفراد واملجموعات

وتشجیعهم � االکتشاف وتعزیز ثقتهم، األمر الذي سیؤدي ال محالة إلی مناقشة تشارکیة حول التنمیة. نحن بحاجة

إلی البدء بتطویر رؤى وتأکیدات شخصیة لالستمرار واملضي قدما بشکل متضافر.

عندما تُنجز مشاریع زراعیة � القرى الزراعیة، دون تنظیم ورشات برنامج تمکین املرأة والعمل � إبراز حقوقها، فإن

دخل األسرة قد یزداد واألمن الغذائي قد یتحسن، لکن قدرة املرأة � القراءة والکتابة والفوائد الکبیرة القابلة للقیاس

للنساء والفتیات ستظل ثابتة بل ومحدودة. لذا، استفادت کنوز القدیرات، تعاونیة نسائیة محلیة � الیوسفیة، من

ورشة التمکین الذاتي ومن برنامج التخطیط التشارکي، مما أدى � النهایة إلی تطویر نظام میاه شرب نظیفة وإنشاء

مشتل إقلیمي یعمل بالطاقة الشمسیة. وتبین دراسة مقارنة أن التنمیة الزراعیة التي یسبقها التدریب � التمکین

تؤدي إلی فوائد تشمل زیادة مشارکة الفتیات � التعلیم وتنمیة تعاونیة أکثر قوة.

النتائج الرئیسیة

املغرب � وضع یسمح له باإلسراع نحو وضع التنمیة املستدامة، مع جعل املجتمعات املحلیة مرکز التخطیط، من خالل

املبادرات الوطنیة الرئیسیة. ولم یشکل هذا العامل دعامة إلنجازاتنا السریعة نسبیا فحسب، بل وقد سمح لنا أیضا بالنظر

� استراتیجیات عملیة تمکن من التطور وإعادة التجربة � نطاق أوسع.

تتطلب الطاقة املتجددة الالمرکزیة توفیر تمویل ثابت بما یتجاوز املکاسب غیر املتوقعة الصادرة عن ظروف خارجیة التي

ال یمکن التنبؤ بها، مثل التحوالت الناجمة عن أزمة کوفید-19. وإلنجاز املشاریع املحلیة، ستحتاج البرامج إلی االلتزام

بالتمویل املستمر، حیث أن األمر یدور حول أناس بسطاء، ثم العمل � التکیف من أجل استدامة مشاریعهم.

ومن الطبیعي أن تجد املنظمات املاهرة والسباقة ألخذ املبادرة تلجأ لعقد اتفاقیات مع شرکاء بارزین یعملون � نطاق

أکبر قائم � املزید من اإلدماج. فاملبادرات املجتمعیة لم تحفز شراکات أصحاب املصلحة املتعددین فحسب، بل

وأحدثت اآلن فرقا عمیقا � حیاة أکثر من 1000 شخص. وتسلط التجارب التطبیقیة الضوء � توجهات السیاسة العامة

التي تشجع � تکرار هذه التجارب الناجحة والهادفة، مثل ضرورة وجود وکالة أو وزارة جدیدة تشرف � التعاون بیت

القطاعات املتعددة، � جمیع املستویات، من أجل تحقیق االستدامة املحلیة.

أعضاء تعاونیة کنوز الکدیرات � إقلیم الیوسفیة – املغرب. 

یوسف بن میر، رئیس مؤسسة األطلس الکبیر، وهي منظمة غیر ربحیة مهمتها الرئیسة هي التنمیة املستدامة.
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