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محمد غراب

إنــه الفســتق الــذي يقــدر بالذهــب األخــرض 

بتحملهــا  تتميــز  شــجرة  مــن  ينتــج  والــذي 

للجفــاف وامللوحــة وتنمو عــى األرايض الهامشــية 

ــرة ذات  ــي مث ــاه. وه ــن املي ــدرة م ــرية وبن والفق

ــري. ــب كب ــا طل ــة وعليه ــة ذكي ــوان ورائح أل

وتبــدأ قصــة شــاب مــن منطقــة القرصيــن. 

اكتشــف أحمــد وأبــوه أنهام ميتلــكان مــوردا مهام 

ــتق  ــجرة الفس ــا ش ــة. انه ــروف الصعب ــم الظ برغ

التــي متتــد عــى مســاحات شاســعة. فحتــى وقت 

ــن  ــل م ــم بالقلي ــتق يت ــاج الفس ــب، كان إنت قري

ــري  ــاص. كان األب غ ــامم خ ــد ودون أي اهت الجه

ــة  ــات الزراعي ــأن التقني ــة بش ــرة طويل ــال لف مب

ــنة  ــط س ــدره فق ــرح ص ــتق. ين ــجار الفس ألش

اإلنتــاج بســبب القليــل مــن الثــامر التــي يجمعهــا 

ــى  ــد. حت ــن العناقي ــري م ــدد كب ــم  وجــود ع برغ

كان اليــوم الــذي اكتشــف فيــه بســتانا يف املنطقــة 

ــد  ــل املرش ــن قب ــتدراجه م ــم اس ــد ت ــره. لق أبه

ــاج مثــار  الزراعــي لحضــور يــوم حقــي حــول إنت

فســتق ذات جــودة. فهــم االب ذاك اليــوم أنه كان 

عــى خطــأ. لقــد جــاء ذلــك متأخــرا جــدا نظــرا 

لتقدمــه يف الســن حيــث ال ميكنــه لوحــده اصــالح 

مــا أفســده الدهــر. وبعودتــه قــرر أن يعهــد بهذه 

املهمــة البنــه أحمــد وأن يبــوح لــه بــأرسار النجــاح 

ــق الذهــب األخــرض. للوصــول إىل طري
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ثروة مهملة تنتظر رفع الغبار عنها
بستان فستق يف طور االنتاج )6 هك(

85 شجرة من الذكور من جملة2

200 شجرة أنثى منتجة 50  %

غراسات حديثة )2 هك(

120 غراس يف حالة جيدة 

80 غراس يف حالة منو ضعيف

ــل  ــر تحم ــل العم ــيط يف مقتب ــاب نش ــد، ش أحم

ــه  ــه. إن ــا ألبي ــة خلف ــؤون الضيع ــوم ادارة ش الي

شــهر أوت واقــرب موعــد جنــي صابــة الفســتق.

ــك  ــه ميتل ــه. إن ــام تحــت ترصف ــق في أحمــد، يدق

ــا يف  ــارات منه ــن الفســتق 4 هكت ــارات م 6 هكت

ــذه  ــا ه ــع إحداثه ــار وق ــاج و 2 هكت ــور اإلنت ط

الســنة و 10 هكتــارات مراعــي. ويســتعد أحمــد 

إلنجــاح أول موســم جنــي فســتق لــه بعــد تفــرغ 

أبيــه. 

أبــو أحمــد يرافــق ابنــه إللقــاء آخــر نظــرة تفقــد 

لبســاتني الفســتق. أراد مــن خــالل هــذه الزيــارة 

امليدانيــة ان يفــر لــه حالــة ضيعتــه و ينبهــه من 

ــرص  ــبل وف ــه بس ــوح ل ــاكل ويب ــص واملش النقائ

النجــاح التــي تنتظــره.

آخر كلامت قبل املغادرة »أرسار النجاح«

بنــي هــذه نقطــة البدايــة بالنســبة لــك. يجب علينــا أوال 

معرفــة النقائــص واملشــاكل للعمــل عــى إيجــاد حلــول 

لهــا. هنــاك تجــارب ناجحــة يجــب أن تســتخلص منهــا 

ــا  ــت أفتقده ــي كن ــة الت ــن املعلوم ــث ع ــرة. ابح الع

ــل أن  ــي لتنفيذهــا. آم واعمــل عــى وضــع جــدول زمن

تكــون هــذه الجولــة قــد أنــارت لــك الســبيل.
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وتبدأ الحكاية
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انطلــق أحمــد مبكــرا ملركــز املدينــة املجــاور 

ــم. اســتقبله برحــاب  ــد الكري ــة الســيد عب ملقابل

وفهــم أن اســتدراجه أليب أحمــد يف املــرة األخــرية 

ــاج مثــار فســتق ذات  ــي حــول انت ــوم التكوين للي

جــودة قــد بث روحــا معنويــة جديــدة يف العائلة. 

ــجرة  ــة بش ــول العناي ــوار ح ــاش والح ــدأ النق وب

ــة. كــام تطرقــا  الفســتق وســبل تحســني املردودي

ــم  ــالل تنظي ــن خ ــوج م ــني املنت ــة تثم اىل اهمي

مســالك التســويق والبحــث عــن طــرق تحويــل. 

ــا  ــرارة واتفق ــا بح ــاء تصافح ــذا اللق ــة ه يف نهاي

ــل  ــص وتذلي ــا عــى تجــاوز النقائ عــى أن يتعاون

ــس  ــتق. هم ــات الفس ــوض بغراس ــات للنه العقب

الســيد عبــد الكريــم ألحمــد قبــل املغــادرة بــأن 

ــامر.  ــي الث ــل جن ــن اآلن أي قب ــيبدأ م ــل س العم

الــذي  العمــل  برنامــج  وضــع  يف  ســنبدأ 

يســاعدك  ان  وأرجــو  التنفيــذ  حيــز  ناقشــناه 

ذلــك. عــى  التســيري  يف  كفنــي  تكوينــك 

طريق السري إىل األمام

مــا  خصائــص  معرفــة  أوال  علينــا 

البســتان. يف  أشــجار  مــن  منلــك 

ــن  ــب ده ــالث عل ــه ث ــد مع ــذ أحم يأخ

وصفــراء.  وخــرضاء  حمــراء  بألــوان 

بوضــع  يقــوم  الثــامر  جنــي  وقبــل 

: الشــجرة بحيــث  عالمــة عــى جــذع 

 )85( الذكــور  لألشــجار  -األحمــر 

-األخــرض لألشــجار اإلنــاث املنتجــة )002( 

ــدوى )52( ــة الج ــجار عدمي ــر لألش -األصف

ــد  ــوم أحم ــة يق ــجار املنتج ــبة لألش بالنس

ــدة  ــذات الثــامر الجي بوضــع عالمــة )+( ل

املتباينــة. الثــامر  لــذات    )-( وعالمــة 

ذلــك.  بعــد  الجنــي  عمليــة  وتبــدأ 



فستق القرصين طريق اكتشاف الذهب االخرض

6رشكة الذهب االخرض | يوميات مواطن

معرفة نقائص ومشاكل غراساتنا
عــن  الزائــدة  الذكــور  أشــجار 

الجــدوى؛ عدميــة  وأشــجار  الحاجــة 

 أنــواع مثــار ذات جــودة متباينة مع نســبة عالية 

مــن الثــامر الفارغــة عنــد الجنــي تفــوق نصــف 

الثامر عى العناقيد حســب االنواع )40-%80( ؛

مشــاكل حــرة الســوس التــي تصيــب األغصــان 

؛ باملنتــوج  تفتــك  التــي  الثــامر  وحــرة 

نقــص املــوارد املائيــة ونقــص يف خدمــة األرض ؛

مــام  باألشــجار  العنايــة  نقــص 

اليابســة. باألغصــان  تعــج  جعلهــا 

بالغــراس  العنايــة  نقــص 

متباينــة.  منــو  نســبة 

عــى  زيــادة  انــه  أحمــد  اكتشــف 

أخــرى  عوامــل  هنــاك  الفنيــة  املشــاكل 

: املردوديــة  ضعــف  يف  ســاهمت 

بضبــط  مرتبطــة  التســيري  يف  -مشــاكل 

؛ التــرصف  وحســن  والعائــدات  املصاريــف 

والتنظــم  بالعمــل  االهتــامم  -عــدم 

الــركات  منهــا  وخاصــة  الجامعــي 

التنميــة   ومجامــع  للخدمــات  التعاونيــة 

-نقص يف تثمني املنتوج.

ــفت يف نهايــة مســرييت أن عــى هــذه األرض  عزيــزي أحمــد، اكتش

ــتطع  ــروة مل أس ــك ث ــية، منتل ــروف القاس ــذه الظ ــت ه ــرية وتح الفق

تقديرهــا. إن القــدرة عــى التصحيــح والنجــاح ميكنــك اكتســابها. كنــت 

ملــدة طويلــة غــري مكــرث مبــا يــدور حــويل مــن نشــاط حــول هــذه 

ــات  ــن املعلوم ــل م ــم الهائ ــذ بالك ــي األخ ــوم بن ــك الي ــة. علي الغراس

للمنطقــة  الزراعــي  املرشــد  ميتلكهــا  التــي  املفيــدة  والتقنيــات 

ــه شــخص نصــوح ومحــب لشــجرة الفســتق. ــم. إن الســيد عبدالكري
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نظافة البستان تغنيك مشقة المداواة
للســنة  انتــاج  ضــامن  عــى  الحــرص 

محصولنــا. جنــي  عــى  كحرصنــا  املقبلــة 

 بعــد معاينــة وتشــخيص وحــوار مــع الســيد عبــد 

الكريــم الفنــي الفالحــي، تعلــم أحمــد رس هــذه 

الشــجرة التــي تبوح بــر محصول الســنة القادمة 

حتــى قبــل جنــي محصــول الســنة الجاريــة. 

لجنيــه  اليــوم  بــه  العنايــة  وجــب  ولهــذا 

تنظيــف  يف  أحمــد  رشع  لذلــك  غــدا. 

الجنــي.  بعــد  عليــه  والحفــاظ  بســتانه 

بعــد نهايــة عمليــة الجني يقوم أحمــد تباعا ب: 

مركــز  اليابســة  األغصــان  -إزالــة 

؛ وحرقهــا  الســوس  حــرة  تواجــد 

ــجرة  ــى الش ــة ع ــة املتبقي ــامر الفارغ ــع الث -جم

هــي  الثــامر  هــذه  وحرقهــا.  األرض  عــى  أو 

 amotyruE( الفســتق  مثــار  لحــريت  مكمــن 

عــى  تتغــذى  التــي   )sumgitsageM و 

اللــب وتقــي فيهــا فصــل الشــتاء يف طــور 

ويضعــوا  الربيــع  يف  الكهــول  ليخــرج  يرقــات 

بيضهــم يف الثــامر حديثــة العقــد والطريــة ؛

الفارغــة  الثــامر  مــن  عينــة  -تــرك 

تحــت  بناموســية  مغطــى  وعــاء  يف 

؛ الكهــول  خــروج  فــرة  ملراقبــة  األشــجار 

-حراثــة األرض مــع أمطــار الخريــف األوىل لــردم 

الثــامر واألوراق املصابــة الواقعــة عــى األرض ؛

-تقليــم األشــجار واســتعامل حطــب التقليــم 

كمصائــد بــني األشــجار يف البســتان ملــدة أســبوعني 

ــم  ــوس ث ــرة الس ــن ح ــدد م ــى ع ــذب أق لج

ــح  ــد بنص ــام أحم ــك. وق ــد ذل ــا بع ــه وجوب حرق

جريانــه بتعميــم هــذه املامرســة وعــدم االقتصــار 

عــى إخــراج حطــب التقليــم مــن داخــل البســتان 

وتركــه عــى أطرافــه أو نقلــه قــرب دور الســكن. 

حسن العناية لإلنتاج
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: بتحضــري  أحمــد  قــام  الجنــي  قبــل 

-فرش وأكياس ؛

منــزل  خلــف  الســطحي  البــالط  -تنظيــف 

الثــامر. تجفيــف  يف  الســتعامله  العائلــة 

وأفــراد  ملشــاركته  عاملــني  أحمــد  اســتدعى 

عائلتــه )زوجتــه وأختــه( بعمليــة جنــي مثــار 

مراحــل حســب  عــى  تتــم  والتــي  الفســتق 

تطــور نضــج الثــامر. ويحــرص أحمــد عــى عــدم 

تســاقط الثــامر عــى األرض ومالمســة الربــة. 

ــرا ليقــي  ــا باك ــي صباح ــى الجن ــل ع ــام يعم ك

ــات الفســتق  ــرك حب ــوم يف التقشــري وت ــي الي باق

بعــد ذلــك تتجفــف تحــت أشــعة الشــمس. 

ــي يحــرص أحمــد عــى  ــة للجن ــد آخــر مرحل عن

جمــع العناقيــد كاملــة مــع مــا تبقــي مــن مثــار. 

ويؤكــد عــى العاملــني معــه فعــل ذلــك ويحثهــم 

بــرح مــا ميكــن ان ميثــل ذلــك مــن فائــدة. 

ــح الثــامر الفارغــة ليكتشــف مــن  فيعمــد اىل فت

معــه مــدى الــرضر الحاصــل بفعــل حــريت 

 )sumgitsageM و amotyruE( مثــار الفســتق

للثــامر.  تلقيــح  تعــدو عــدم  العمليــة ال  وان 

وفتحهــا  الثــامر  مــن  عينــة  بأخــذ  ويقــوم 

الثــامر. ثلــث  فاقــت  رضر  نســبة  ليكتشــف 

ــده  ــى ح ــدة ع ــامر الجي ــع الث ــد بجم ــام أحم ق

ــد  ــي يس عب ــق ليلتق ــات وانطل ــا عين ــذ منه واخ

الكريــم ومجموعة مــن جريانه املنتجني. ســيحرص 

عــى دفــع جريانــه اىل التوحــد والقيــام مبفاوضــات 

محصولهــم  كامــل  لبيــع  التجــار  أحــد  مــع 

بســعر جيــد وقطــع الطريــق عــى الوســطاء.  

طريقة جني الذهب األخضر
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التحضير لبداية موسم جديد
ــات والنجــاح  يركــز أحمــد عــى مواجهــة التحدي

يف حســن العنايــة باألشــجار املنتجــة والغراســات 

الحديثــة. فيقــوم بتثمــني الســامد العضــوي املتأيت 

مــن تربيتــه للامشــية يف بســتان الفســتق خــالل 

الشــتاء ويعمــل عــى اعطــاء دفــع لنمــو األشــجار 

بــري تكميــي قبــل فــرة اإلزهــار.

الحــرص عــى توفــري ظــروف جيــدة 

ــوا  ــجار من ــي األش ــم يعط ــة املوس لبداي

جيــدا ويحــد مــن االصابــة بحــرة 

الســوس.

نعاين ونصلح الغراسات إلنتاجية أفضل
 1/    قام أحمد بتثمني السامد العضوي املتوفر يف 
ضيعتــه برشــه تحت األشــجار خــالل فرة الشــتاء ؛

ــة  ــاح عملي ــرضورة انج ــغاله ب ــرا النش 2/    نظ
التطعيــم قــام أحمــد بري تكميــي لألشــجار بقدر 

005 لــر للشــجرة قبــل بدايــة فــرة اإلزهــار )آخــر 

ــة  ــجار املنتج ــة لألش ــك خاص ــري( وذل ــهر فيف ش

ذات عالمــة )+( خــرضاء للحصــول عــى منــو 

خــرضي جيــد ميكــن مــن توفــري الطعــم لتطعيــم 

الفتيــة وإعــادة تطعيــم األشــجار  الشــجريات 

عدميــة الجــدوى التــي وقــع تقليمهــا بحــدة.

ــي  ــواع الت ــار االن ــن اختي ــامن حس 3/      ولض
ــرة  ــة ف ــع بداي ــد م ــام أحم ــا ق ــيقع تطعيمه س

اإلزهــار بتحديــد أنــواع الذكــور )عالمــة + حمراء( 

ذات فــرة إزهــار متطابقــة مــع إزهار اإلنــاث ذات 

ــوم  ــام يق ــرضاء(. ك ــة + خ ــوج )عالم ــودة منت ج

ــور  ــذع الذك ــى ج ــراء ع ــة )-( حم ــع عالم بوض

عدميــة الجــدوى والتــي وجــب إعــادة تطعيمهــا.

4/   بعــد نهايــة اإلزهــار قــام أحمــد بــري 
تكميــي لبعــض أشــجار الذكــور التــي ســيقع 

الجديــدة. الغراســات  تطعيــم  يف  اعتامدهــا 

الحرص في المتابعة ينتج النجاح
العــن الســاهرة عــى املتابعــة توفــر لــك الوقــت 

واملــال.

ــدأ  ــوج يب ــى املنت ــم:  الحــرص ع ــد الكري عب
ــدة  ــة جي ــار ومراقب ــرة اإلزه ــدة لف ــة جي مبتابع

ــا. ــات وإيجــاد ســبل الســيطرة عليه ــور اآلف لظه

أحمــد: أدرك املهمــة وأدرك أنــه ينبغــي أن يكــون 

ــك. ــاح ذل ــريان يف إنج ــن الج ــاركة م ــاك مش هن
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إصالح أخطاء الغراسة اليوم يقيك مشقة العناء غدا

ــم  ــادة تطعي ــدة وإع ــراس الجدي ــة بالغ العناي

األشــجار عدميــة الجــدوى يريحــك ويدعمــك 

ــب. يف املســتقبل القري

ــي  ــات الت ــذر اإلخفاق ــم : اح ــد الكري عب
يف  إعادتهــا  و  اإلنتــاج  مــزارع  يف  لوحظــت 

الغراســات الجديــدة. وطاملــا أن ســبل اإلصــالح 

ــن األشــجار غــري املنتجــة  ــص م ــة للتخل ممكن

ــل.  ــردد يف التدخ ــب أن ت ــال يج ف

نعاين ونصلح الغراسات إلنتاجية أفضل

بعد نهاية عملية الجني يقوم أحمد 

تباعا ب:

1/       قــام أحمــد بتنظيــف شــجريات الفســتق 
الفتيــة وتركهــا بغصــن واحــد بعــد تثبيتهــا ؛

2/        فهم أحمد أن التقليم هو عملية أساسية 
تقــوم عــى تكويــن الشــجرة عــى جــذع رئيــي 

تتفــرع عنــه مــن ثالثــة إىل أربعــة أغصان رئيســية 

وتهوئــة الشــجرة وإزالــة األغصــان الشــائكة ؛

3/      اتخــذ أحمــد قــراره بإصــالح أخطــاء 
الشــتوي  الســبات  فــرة  يف  فقــام  الغراســة. 

عدميــة  لألشــجار  الحــاد  بالتقليــم  )ديســمر( 

بوضــع  أظهرهــا  والتــي   )52( الجــدوى 

ســم  08 مســتوى  عــى  األصفــر  الطــالء 

عــى  اختيــاره  يف  أحمــد  اعتمــد        /4
االصنــاف االنــاث البدريــة منهــا وذات جــودة 

التفتــح  ونســبة  اللــون  ناحيــة  مــن  مثــار 

ــور  ــجار الذك ــد االش ــام اعتم ــري. ك ــم الكب والحج

االنــاث.  ازهــار  فــرة  ازهارهــا  يوافــق  التــي 

أقــدر فيــك هــذه النصيحــة 

العمــل.  وســأواصل 
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2/  ماي – جوان
- قــام أحمــد بإعــادة الــري التكميــي باألحــواض 

املزدوجــة لألشــجار املنتجــة وذات جــودة منتــوح 

بكميــة 005 لــر للشــجرة الواحــدة ؛

- وواصــل أحمــد مراقبــة اإلصابــة بحــريت الثــامر 

سوســة  ضــد  باملــداواة  وتدخــل  وبالسوســة 

الفســتق ؛

- تحضــري الشــجريات القابلــة للتطعيــم واألشــجار 

ــا  ــل منوه ــا بتعدي ــادة تطعيمه ــيقع إع ــي س الت

ــاق. ــراز الس ــرضي وإب الخ

3/   جويلية
- قــام أحمــد مبســاعدة عبدالكريــم عى اســتقدام 

شــخص كــفء يف تطعيم الفســتق. 

وقــد متــت عمليــة تطعيــم 021 غــراس مــن 

جملــة  002 غــراس و52 شــجرة عدميــة الجــدوى. 

ــطري  ــم س ــى تطعي ــد ع ــار أحم ــم اختي ــد ت وق

الشــجريات مــن ناحيــة الريــح بأنــواع مــن الذكــور 

ــاث ذات  ــار اإلن ــرة إزه ــا ف ــرة إزهاره ــق ف تواف

جــودة منتــوج وذلــك لتحســني مردوديــة التلقيــح 

ــدوي. الطبيعــي ولالســتغناء عــن التدخــل الي

ــو  ــن النم ــم والحــد م ــو الطع ــة تطــور من -مراقب

الخــرضي. لقــد تأكــد أحمــد مــن نجاعــة التطعيم 

وإعــادة التطعيــم فبعــد أســبوعني وجــد أن نســبة 

نجــاح التطعيــم تفــوق 08% للشــجريات يف حــني 

ــة  ــجار عدمي ــم األش ــادة تطعي ــة إع ــت عملي كان

الجــدوى ناجحــة بنســبة %001. 

4/  أوت
- بحلــول شــهر أوت يكــون أحمــد قــد اختتــم أول 

ــد التدخــالت  ــا بعدي ــه والــذي كان ثري موســم  ل

التــي كان لعبــد الكريــم فضــل كبــري يف تأطــريه.

ــاد  ــه كاملعت ــذي اســتعد ل ــي ال ــة الجن ــع بداي وم

احــس أحمد بثمــرة مجهــوده ونجاعــة التدخالت. 

فنســبة الثــامر الفارغــة ال تتجــاوز 02% مــع منــو 

ــة  ــة املصاب ــد ونســبة الراعــم الزهري خــرضي جي

ــي  ــاث الت ــة خاصــة لألشــجار اإلن بالســوس ضئيل

وقــع ريهــا.
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نعاين ونصلح الغراسات إلنتاجية أفضل

 1/  مارس – أفريل

للذكــور  اإلزهــار  فــرة  أحمــد مبتابعــة  -قــام 

واإلنــاث. ولألســف تبــني لــه أن فــرة إزهــار عــدد 

ــاث ــار اإلن ــرة إزه ــبق ف ــور تس ــن الذك ــري م كب

-أخــذ أحمــد االحتياطــات الالزمــة وجمــع كميــة 

ــور  ــة للذك ــة الناضج ــم الزهري ــن الراع ــدة م جي

اللقــاح. فقــام  الحصــول عــى حبــات  قصــد 

بتجفيفهــا يف الظــل يف مــكان به تهوئــة كافية عى 

ــام بجمــع  ــام ق ــة أي فــراش مــن ورق. وبعــد ثالث

حبــات اللقــاح ووضعها يف قــارورة بلوريــة ليخزها 

ــم  ــح الراع ــتعملها يف تلقي ــة )4°( ويس يف الثالج

الزهريــة لإلنــاث عند تفتحهــا ويف ظــرف 02 يوما.

-خــالل بدايــة إزهــار اإلنــاث قــام أحمــد بخلــط 

ــبة  ــك بنس ــد بالتال ــاح جدي ــزن ولق ــاح املخ اللق

ذلــك  بعــد  ثــم   .6/1 حــدود  يف  لقاح/تالــك 

رشع يف عملية تلقيح األشجار.   

ــة تلقيــح األزهــار يف الصبــاح  -قــام أحمــد بعملي

بوجــود ريــح خفيــف وبوتــرية كل 4 أيــام. اعتمــد 

ــن  ــل الشــجرة م ــى مجم ــاح ع ــة رش اللق طريق

البســتان.  يف  انتشــاره  ليســهل  الريــح  ناحيــة 

وقــد ســعى اىل تغطيــة بدايــة فــرة اإلزهــار 

لإلنــاث. وعنــد توفــر ازهــار كثيــف للذكــور 

تــرك أحمــد الطبيعــة تلعــب دورهــا يف التلقيــح.

بوضــع  مــد  أح  قــام  الثــامر  عقــد  بعــد   -

الثــامر  فيــه عينــة مــن  تــرك  الــذي  الوعــاء 

الفارغــة ومغطــى بناموســية تحــت األشــجار 

مثــار  حــريت  كهــول  خــروج  فــرة  ملراقبــة 

 .)sumgitsageM و   amotyruE( الفســتق 

الكريــم  عبــد  والســيد  هــو  تعهــد  لقــد 

الثــامر  جمــع  عــى  الفالحــني  بتحســيس 

وحرقهــم.  التقليــم  وحطــب  الفارغــة 

بإحــداث  الثــامر  عقــد  بعــد  أحمــد  قــام   -

املنتجــة  األشــجار  حــول  مزدوجــة  أحــواض 

وذات جــودة منتــوح وريهــا بكميــة 005 لــر 

للشــجرة الواحــدة ؛ كــام قــام بحــرث الغراســات 

ــقيها. ــة وس ــاب الطفيلي ــة األعش ــدة وإزال الجدي

تقليمهــا  وقــع  التــي  باألشــجار  العنايــة 

ليــرك  الخــري  منوهــا  يف  والتحكــم  بحــدة 

بتمركــز  فقــط  أغصــان   4 اىل   3 مــن  أحمــد 

التطعيــم عليهــا  ســيقع  جيــد  دائــري 
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طعم النجاح

ان املفاوضــات التــي أدارهــا أحمــد ويس عبــد 

الكريــم مــع منتجــي املنطقــة أفضــت اىل احــداث 

رشكــة تعاونيــة للخدمــات الفالحيــة- الذهــب 

ــد أحــد االعضــاء النشــطني  ــد أحم االخــرض. ويع

الــذي يحــرص عــى نجــاح مــروع التنظــم لتعــم 

ــس  ــرية اح ــه القص ــالل تجربت ــن خ ــدة. وم الفائ

ــوده وحرصــه. ــة مثــرة مجه ــد بنكه أحم

لنتعاون معا لكسب النجاح
ــوره  ــب ام ــن ترتي ــى حس ــد ع ــرص أحم ــد ح لق

ــن  ــاطه م ــدوى نش ــم ج ــة ليقي ــة واملالي العملي

ــة  ــق كل انشــطته الحقلي ــه. فعمــد اىل توثي عدم

ومصاريفهــا مبــا يف ذلــك تدخــل العائلــة يف انجــاز 

االعــامل )الــري، التلقيــح، الجنــي، ...( او اعتــامده 

عــى مــوارد متأتيــة مــن نشــاط عائــي آخــر 

ــوي(. ــامد عض )س

قــام أحمــد يف نهايــة املوســم بوضــع بطاقــة 

ــن  ــا م ــامل و مصاريفه ــا األع ــة ســجل فيه متابع

ــت أول  ــد كان ــه. لق ــم املحصــول وقيمت ــة ث ناحي

ــه يف التســيري ورغــم تخوفــه مــن كلفــة  ــة ل بداي

مــا قــام بــه مقارنــة باألعــوام الســابقة فقــد أحــس 

بطعــم النجــاح عنــد الحصــول عــى موازنــة 

ايجابيــة ومبردوديــة مل يســبق ألبيــه انجازهــا 

)جــدول 1(.

برغــم هــذا االنجــاز فقــد اقتنــع أحمــد ان تنــوع 

نشــاطه هــو الــذي ســاعده عــى النجــاح. فربيــة 

ــة  ــن تغطي ــه م ــال  مكنت ــن مث ــام والدواج االغن

بعــض املصاريــف خــالل املوســم ووفــرت لــه 

كميــات هامــة مــن الســامد العضــوي التــي 

اســتغلها لتســميد الغراســات.

ــام  لقــد أمــن أفــراد العائلــة جــزءا هامــا مــن أي

العمــل حيــث شــاركته زوجتــه وأختــه. وقــد 

ــدر  ــى ق ــك ع ــاب ذل ــى احتس ــد ع ــرص أحم ح

ــة  ــه بعملي ــه وأخت ــت زوجت ــد تكفل الســواء. فق

ــادة عــى  التلقيــح يف حــن اســتنجد بعاملــن زي

ــي ــام الجن ــة إلمت ــراد العائل اف

بعــد هــذا النجــاح انطلــق أحمــد لتحســيس 

الشــباب  أبنائهــم  وخاصــة  املنتجــن  جريانــه 

ويفــر لهــم مــا قــام بــه لحســن تســيري ضيعتــه 

ومثــال بطاقــة املتابعــة الــذي اتبعــه والــذي 

ســيحرص عــى تعميمــه عــى أنشــطته االخــرى.

قــام أحمــد يف نهايــة املوســم باالحتفــاظ بعينــات 

مــن املنتــوج الجيــد ملنخرطــي الركــة. لقــد 

ــة  ــة للتنمي ــة الجهوي ــن املندوبي ــه م ــع دعم وق

الفالحيــة للمشــاركة باســم الركــة التعاونيــة 

الذهــب االخــر يف صالــون الفالحــة والصناعــات 

الغذائيــة لفتــح اآلفــاق للتعريــف مبنتوجهــم 

ــويق. ــرص للتس ــاد ف وإيج

BIO

SMSA -
OR VERT
PISTACHES 
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- رغــم ذلــك مازالــت بعــض النقائــص موجــودة 

ــري  ــار غ ــجار ذات مث ــة واألش ــان اليابس كاألغص

جيــدة و الشــجريات التــي يجــب تطعيمهــا 

ــا. ــل لتجاوزه ــيواصل العم ــي س والت

5/    سبتمر
التطعيــم  عمليــة  مبواصلــة  أحمــد  قــام   -

ــم  ــة للتطعي للشــجريات ذات حجــم ســاق قابل

وللشــجريات التــي مل تفلــح عمليــة تطعيمهــا يف 

ــة.  ــهر جويلي ش

- كــام أعــاد أحمــد وبقيــة جريانــه مواصلــة 

عمليــة تنظيــف بســاتينهم والعنايــة بهــا ؛

عمليــة  نجحــت  التــي  الشــجريات  امــا   -

ــم  ــة بالطع ــد بالعناي ــام أحم ــد ق ــا فق تطعيمه

الجــذع.  دليــل مبحــاذاة  اىل  النامــي وشــده 

ليتــم يف فــرة الســبات الشــتوي أول عمليــة 

تكويــن بقــص الغصــن النامــي يف مســتوى 

صــم   04 مبســتوى  الســاق  وإظهــار  مــر   1

ليســهل فيــام بعــد تكويــن شــجرة بجــذع 

دائــري. بتوزيــع  أغصــان   4 أو   3 و  رئيــي 

عنــد متابعتــه لضيعتــه اكتشــف أحمــد وجــود 

نوعيــات مختلفــة مــن الثــامر فحــاول تبويبهــا 

وتحديــد االشــجار ذات مؤهــالت عاليــة.

ــاج  ــد عــى أشــجار ذات انت ــار أحم ــم اختي ــد ت لق

ــم  ــرية الحج ــار كب ــة و مث ــج بدري ــرة نض ــال وف ع

ذات جــودة عاليــة خاصــة مــن ناحيــة لــون القــرة 

والقلــب. وتبعــا لذلــك قــام أحمــد باختيــار أشــجار 

ذكــور يالئــم ازهارهــا فــرة ازهــار األشــجار االنــاث 

التــي ثبتهــا ليســتعملها يف تطعيــم الغراســات 

ــدة الجدي
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جدول 2. قامئة املبيدات الحرية والفطرية

BIO

SMSA -
OR VERT
PISTACHES 

جدول 3. قامئة االسمدة الكيميائية والعضوية

BIO

SM SA -
OR VERT
PISTACHES

 

االتصــاالت  هــذه  ولتثمــني 

وجــب رضورة انخــراط الجميــع 

املنتــوج  تجميــع  منظومــة  يف 

عــن  البيــع  عمليــة  لتيســري 

يجــب  كــام  الركــة  طريــق 

الالزمــة  بالخطــوات  القيــام 

لتســجيل املنتــوج البيولوجــي 

أكــد  االطــار  هــذا  ويف  منــه. 

انخــراط  رضورة  عــى  أحمــد 

تكوينيــة  دورات  يف  الركــة 

لتأهيلهــم. للفالحــني 
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 جدول 1. بطاقة متابعة االنشطة الفالحية

BIO

SM SA -
OR VERT
PISTACHES
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ــام  ــامع الع ــالل االجت ــات خ ــت املناقش ــد دام لق

ــلطة االرشاف  ــي س ــني وممث ــني والفالح باملنخرط

عديــد  فيــه  وطــرح  طويــال  وقتــا  بالجهــة 

التســاؤالت مــن أهمهــا:

ــن  ــتت الفالح ــكل تش ــاوز مش ــن تج ــف ميك كي

ــل ؟ ــرأي والتعام ــراد بال واالنف

كيــف ميكــن ترغيــب الفالحــن لالنخــراط الفعــي 

والجــاد ؟

وهل ميكن فعال للركة التعاونية ان تقدم 

االضافة ملنخرطيها ؟

تــوىل أحمــد و يس عبــد الكريــم مســؤولية اإلجابة 

وتفســري وتقديــم طريقــة تنظــم الفالحــني يف 

الركــة التعاونيــة وتبيــان الجــدوى مــن احــداث 

ــرية  ــام القص ــالل تجربته ــن خ ــكل. فم ــذا الهي ه

فــان أحمــد و يس عبــد الكريــم مقتنعــان ان هــذا 

الهيــكل التنظيمــي ميكــن ان يســاعد فالحــي 

الجهــة ومنتجــي الفســتق عــى تجــاوز العقبــات 

العديــدة يف مختلــف مراحــل منظومــة انتــاج 

الفســتق:

مشكل اإلحاطة الفنية بغراسات الفستق :

 I ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة 

ــالل  ــن خ ــني م ــي للفالح ــري الفن ــر التأط ان توف

تنظيــم ايــام اعالميــة وتكوينيــة ينشــطها مختصني 

يف املجــال

 II  ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة 

ــري  ــن توف ــة م ــة الحهوي ــاكل التنمي مبســاعدة هي

االحاطــة الفنيــة للمنتجــني

III  ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة 

االلكــروين مــن تحيــني  مــن خــالل موقعهــا 

الحزمــة الفنيــة الالزمــة حســب مراحــل منــو 

ــت ــجرة الفس ش
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التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة الذهــب االخــر 

باالتصــال بعديــد املزوديــن والقيــام مبفاوضــات 

ــن  ــد م ــن أحم ــد متك ــزود. لق ــة ت ــرام اتفاقي إلب

التوصــل التفــاق مبــديئ للتــزود بأســعار تفاضلية 

الجهــة.  وفالحــي  الركــة  منخرطــي  لفائــدة 

وضــع أحمــد قامئــة للمــواد التــي وقــع التعاقــد 

حولهــا مــع املــزود بالنســبة للمــداواة     )جــدول 

2( والتســميد )جــدول 3( يف النمــط العــادي 

ــد  ــي عب ــد ب ــتعان أحم ــد اس ــي. وق والبيولوج

الكريــم لوضــع ملخــص الحتياجــات غراســة 

الفســتق باملنطقــة ووضعــه عــى ذمــة املنتجــن.

الركــة  تســيري  هيئــة  وأعضــاء  أحمــد  قــام 

التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة الذهــب األخــر 

للدعــوة اىل اجتــامع بكافــة املنخرطــن يف نهايــة 

املوســم. كــام وقــع دعــوة يس عبــد الكريــم 

مهرجــان  تنظيــم  وهيئــة  الفالحــن  وعديــد 

الفســتق. ويف مداخلتــه بــن أحمــد مزايــا فكــرة 

التنظــم صلــب الركــة كام عــرض تجربتــه الفتية 

يف هــذا املجــال. وقــد حــرص عــى التأكيــد عــى 

رضورة الــدور الفاعــل لــكل منخــرط وانضباطــه 

لتحقيــق نتائــج ايجابيــة فيــام يخــص تثمــن 

ــه. ــم يف كلفت ــوج والتحك املنت

 وقــد عــرض أحمــد عــى الحارضيــن نتائــج 

مشــاركته باســم الركــة يف معــرض الفالحــة 

للتنميــة  الجهويــة  املندوبيــة  مــن  بتشــجيع 

الفالحيــة. لقــد نالــت عينــات منتوجهــم اهتاممــا 

محليــا وأجنبيــا حيــث عــرت بعــض رشكات 

تحويــل الفواكــه وصناعــة املرطبــات عــن رغبتهــا 

يف التعاقــد مــع الركــة للتــزود بكميــات هامــة 

ســنويا كــام ســجل اهتاممــا خاصــا باملنتــوج 

ــة.  ــركات االجنبي ــض ال ــن بع ــي م البيولوج
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أحمــد الــذي يعــد حديــث العهــد بهــذا النشــاط. 

»اصارحكــم قــوال انــه بقــدر فشــي يف اقنــاع أبيــه 

ملســاعدته عــى العنايــة بهــذه الغراســة بقــدر مــا 

ــه وحرصــه عــى النجــاح  ــر بنشــاط ابن ــا منبه ان

والنهــوض باملنطقــة وتثمــني هــذا املنتــوج ألجــد 

نفــي اســايره فكرتــه وانخــرط فيهــا لصالــح 

ــة«. املجموع

شكرا عى اهتاممكم

BIO

SMSA -
OR VERT
PISTACHES 
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مشكل التسويق وجودة املنتوج :

I   ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة 

تضمــن  ان  ومتضامنــني  فاعلــني  مبنخرطــني 

ــاق  ــب اف ــار وتكس ــع التج ــة م ــات جدي مفاوض

تســويق ذات مردوديــة.

II   ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحيــة 

حــال  جيــدة يف  تســويق  اســعار  تكســب  ان 

حرصــت عى تجميــع املنتــوج والقيــام مبفاوضات 

مــع التجــار لبيــع كميــات هامــة.

III   ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات الفالحية 

مبســاعدة الهيــاكل الجهويــة للتنميــة مــن ايجــاد 

فضــاءات للتعريــف مبنتــوج منخرطيها كاملشــاركة 

يف املعــارض الفالحيــة والتغذيــة.

VI    ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمات الفالحية 

ان تنخــرط يف منظومــة تثبيت منتــوج بيولوجي 

ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات   v

الفالحيــة ان توفــر تكوينــا خاصــا مبنخرطيهــا 

املنظويــن تحــت منظمــة االنتــاج البيولوجــي 

وذلــك مبســاعدة ســلطة االرشاف وهيــاكل التنمية

ميكــن للركــة التعاونيــة للخدمــات   IV

الفالحيــة ان تنخــرط يف تثبيــت عالمــة جــودة 

خاصــة مبنتــوج منخرطيهــا والجهــة وذلك لكســب 

ذات جــودة اســواق 

ــة للخدمــات  تســاهم الركــة التعاوني  IIV

الفالحيــة يف تأثيــث املهرجــان الوطنــي للفســتق 

الــذي يعتــر بوابــة للتعريــف مبنتــوج الجهــة

ــات  ــة للخدم ــة التعاوني ــل الرك تعم  IIIV

الفالحيــة عــى احــداث وحــدات تقشــري وتعليــب 

خاصــة بالفســتق إلعطــاء االضافــة املرجــوة عنــد 

النهــوض  التســويق وذلــك مبســاعدة هيــاكل 

بالفالحــة

ــات  ــة للخدم ــة التعاوني ــل الرك تعم  IX

ــاون  ــل وتع ــات تواص ــط عالق ــى رب ــة ع الفالحي

مــع الــركات املشــابهة عــى املســتوى الجهــوي 

والوطنــي لضــامن طــرق تســويق وإشــهار فاعلــة

بعــد هــذا الحــوار والنقــاش املطــول اختتــم أحمد 

و يس عبــد الكريــم كالمهــام بالقــول »بفضــل 

النجــاح  طريــق  نعبــد  بعضنــا  مــع  تعاوننــا 

ــا  ــة والتفــرق فنحــن عــى مــا كن وبســبب االناني

عليــه«. اذا اردنــا ميكننــا رفــع التحــدي وبنــاء 

ــا جميعــا  ــا ألجــل مســتقبل أفضــل لن الثقــة بينن

ولجهتنــا. يجــب أخــذ العــرة مــن هــذه التجربــة 

الناشــئة التــي مكنــت لهــذا العــدد املحــدود 

مــن املنخرطــني واملتامســكني مــن الحصــول عــى 

ــام  ــكهم بالقي ــك بتمس ــد وذل ــويق جي ــعر تس س

مبفاوضــات جديــة لبيــع محصولهــم مجمعــا. كــام 

أمكــن الدخــول يف اتصــاالت مــع مزوديــن للبيــع 

بالجملــة وإبــرام اتفاقيــات للحصــول عــى املــواد 

ــون  ــن مقتنع ــة. »نح ــعار تفاضلي ــة بأس الفالحي

بــان املســتقبل ســيكون أفضــل بتنظمنــا صلــب 

ــمة  ــمنا البس ــد رس ــة. لق ــة التعاوني ــذه الرك ه

ــة  ــا مبســاهمتنا الفعال عــى شــفاه اهــل منطقتن

يف تنظيــم النســخة االوىل مــن مهرجــان الفســتق 

ــة  ــة اقتصادي ــد حركي ــص اوج ــم النقائ ــذي رغ ال

ــح  ــد فس ــا. لق ــة عموم ــا وللجه ــة لبلدتن وثقافي

االيجــايب  للتفاعــل  الشــابة  للطاقــات  املجــال 

واإلحســاس بقيمــة مــوارد جهتهــم والتواصــل مع 

كامــل ارجــاء الوطــن. يف الختــام ندعــو الجميــع 

بالنفــس  الثقــة  وألخــذ  بجديــة  التفكــري  اىل 

وباآلخريــن«

 اختتــم يس عبــد الكريــم االجتــامع بالتأكيــد 

عــى ان فكــرة انشــاء هــذه الركــة جــاءت مــن 
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جــالل : ميكننــا العمــل ســويا عــر الركــة 
ــز  ــب الركي ــة. يج ــات الفالحي ــة للخدم التعاوني

عــى املنخرطــني املؤسســني للركــة. فبحكــم 

ــي  ــاد التون ــالل االتح ــن خ ــي م ــريت وتواص خ

للفالحــة والصيــد البحــري اؤكــد لــك انــه يوجــد 

ــه  ــذي يتبع ــة وال ــوارث الطبيعي ــد الك ــني ض تام

فالحــو بعــض القطاعــات. ولهــذا ميكننــا البحــث 

يف االمكانــات املتاحــة للقطاعــات املتوفــرة عندنــا 

التغطيــة  يخــص  فيــام  أمــا  مثــال.  كالفســتق 

االجتامعيــة فأعلمــك ان هــذا امللــف شــائك وقــد 

ــراط  ــني باالنخ ــاع الفالح ــن اقن ــذ زم ــا من حاولن

ــي للضــامن االجتامعــي مــن  ــدوق الوطن يف الصن

خــالل تواجدهــم باالتحــاد التونــي للفالحــة 

والصيــد البحــري. ولكــن النتيجــة مخيبــة لآلمــال 

رغــم مــا ســيمكنهم مــن تغطيــة لهــم ولعائالتهم. 

ــد. ــة الجه ــا مواصل ــب علين ــه وج ــوم ان ارى الي

أحمــد : يف الحقيقــة اريــد دعمــك للمــرور 
ملرحلــة تفعيــل بعــض االشــياء خاصــة ملنخرطــي 

الفالحيــة.  للخدمــات  التعاونيــة  الركــة 

ــي  ــدوق الوطن ــني يف الصن ــأكون اول املنخرط س

عــى  التأثــري  وميكننــي  االجتامعــي  للضــامن 

املنخرطــني وإقناعهــم بأهميــة ذلــك.  بعــض 

ــوارث  ــن الك ــل م ــني املحاصي ــا بخصــوص تام أم

الطبيعيــة فإننــي اعــول عليــك وعــى مســاعدتك 

لنســتفيد مــن تجــارب ناجحــة لقطاعــات اخــرى 

ولتحســيس املنخرطــني وتشــجيعهم عــى ذلــك. 

ميكننــا تنظيــم لقــاء مــع الفالحــني لتقديــم ذلــك 

ومناقشــة امثلــة عقــود التامــني املمكنــة. كــام ال 

يفوتنــي صديقــي جــالل ان ابســط عليك مســالة  

الفالحيــة  القــروض  عــى  الحصــول  امكانيــة 

ــة. ــطة الفالحي ــف االنش ــمية ملختل املوس

جــالل : اشــجعك وأســاندك يف هــذه الخطــوة 
التــي ستســهل وتفســح املجــال آلخريــن للســري 

ــبتها  ــي اكتس ــة الت ــرا للثق ــك نظ ــس نهج يف نف

مــن خــالل تجربتــك البســيطة. ســأرافقك اىل 

ــد  ــي للضــامن االجتامعــي ملزي ــدوق الوطن الصن

للفالحــني  املتاحــة  االمكانــات  عــى  التعــرف 

ــوص  ــا بخص ــجيعهم. ام ــهم وتش ــد تحسيس ملزي

الكــوارث  مخاطــر  مــن  املحصــول  تامــني 

الطبيعيــة فأعــدك اين ومــن خــالل عالقــايت عــر 

االتحــاد التونــي للفالحــة والصيــد البحــري 

ســأتواصل مــع بعــض املنخرطــني يف هــذا التامــني 

بقطاعــات اخــرى ملشــاركتهم تجربتهــم الناجحــة 

املختصــة يف  التامــني  بــوكاالت  كــام ســأتصل 

الغــرض ملعرفــة جملــة  امثلــة العقــود املمكنــة. 

لقــد تطرقــت يف االخــري ملشــكل التمويــل والــذي 

ــات  ــم حلق ــوق معظ ــي تع ــة الت ــى املعضل يبق

ــة  ــركات التعاوني ــة لل ــة و خاص ــلة القيم سلس

ســأرافقك  ومنخرطيهــا.  الفالحيــة  للخدمــات 

لنتباحــث  الفالحــي  البنــك  فــرع  اىل  الحقــا 

ــا. ــتفادة منه ــة االس ــرة وإمكاني ــبل املتوف الس

التأمين حصن النجاة
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ألجل مستوى عيش افضل

أحمــد : ال اخفيــك رسا بعــد هــذه الفــرة 
ــا للنشــاط الفالحــي  ــي تفرغــت فيه القصــرية الت

لــدي عديــد املســائل التــي تشــغلني وقــد اتيتــك 

لقــد  مــن خرتــك.  لنناقشــها معــا واســتفيد 

اكتشــفت هشاشــة هــذا القطــاع والعاملــني فيــه 

هــم عرضــة للكــوارث الطبيعيــة دون ادىن اجــراء 

وقــايئ كــام ان وضعيتهــم االجتامعيــة صعبــة 

وليــس هنــاك أي تغطيــة لحاميتهــم وحاميــة 

ــم. عائالته

ــادة  ــذا إلع ــد منف ــخص أحم ــالل يف ش ــد ج وج

االنطــالق يف عمــل مهــم لتحســني مســتوى عيــش 

ــة. فالحــي املنطق

وبانتهــاء الجلســة العامــة للركــة التعاونيــة 

للخدمــات الفالحيــة الذهــب االخــرض انطلــق 

أحمــد يف اليــوم املــوايل ملالقاة الســيد جــالل ممثل 

االتحــاد التونــي للفالحــة والصيــد البحــري. لقــد 

انخــرط أحمــد حديثــا بهــذا الهيــكل وتربطــه 

ــة. ــة طيب ــالل عالق بج

أراد أحمــد مــن خــالل هــذا اللقــاء مناقشــة 

بعــض املســائل التــي تشــغله وتهــم مجمــل 

صغــار الفالحــني مــن منخرطــي التعاونيــة ومــن 

دونهــم. يريــد اليــوم البحــث عــن حلــول جديــة 

فيــام يخــص جانــب التغطيــة االجتامعيــة والتامني 

ــول. ــى املحص ع

بــه  اعجــب  لقــد  بحــرارة.  جــالل  اســتقبله 

الركــة  اطــار  يف  يبذلهــا  التــي  ومبجهوداتــه 

التعاونيــة لصالــح فالحــي املنطقــة وبتجربتــه 

الخاصــة التــي افصــح عنهــا خــالل الجلســة العامة

ــدك،  ــد عن ــا الجدي ــري م ــاح الخ صب

اراك منشــغل البــال. 

ــا  ــاغل وميكنن ــس املش ــاركك نف اش

هــذه  لتحســني  معــا  العمــل 

الوضعيــة.
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التثمين بعالمات جودة
يختتــم أحمــد نشــاطه االســبوعي مبالقاة الســيدة 

منيــة ممثلــة هيــكل املصادقــة وإعطــاء شــهادة 

يف االنتــاج البيولوجــي لتحيــن قامئــة املنخرطــن 

التــي ســيقع اعتامدها إلمتام التســجيل ومناقشــة 

ســبل تثمــن املنتــوج عــر عالمــة جــودة منتــوج 

بيولوجي

توســيع  نريــد  العزيــزة  ســيديت   : أحمــد 
ــت  ــهادة التثبي ــجلن بش ــا املس ــة منخرطين قامئ

بــدأت  القصــرية  تجربتنــا  ان  بيولوجــي. 

تســتهوي عديــد الفالحــن بتطبيــق نظــام انتــاج 

بيولوجــي. فرغــم بدايتنــا الصعبــة فقــد اوفينــا 

املؤسســن  املنخرطــن  لتســجيل  بالتزاماتنــا 

ــك  ــس من ــن نلتم ــة. نح ــة التعاوني ــذه الرك له

مســاعدتنا لتســجيل عــدد اضــايف مــن املنخرطن 

ومنحنــا بعــض التســهيالت خاصــة بطريقــة 

دفــع املســتحقات املاليــة. نحــن نســتثمر يف 

تثمــن منتوجنــا عــر التســجيل بعالمــة منتــوج 

بيولوجــي.

  أعلمــك ســيدة منيــة انــه خــالل حضــوري 

ــبل  ــول س ــس ح ــارة بصفاق ــة التج ــدوة لغرف لن

التســويق وتثمــن زيــت الزيتــون اطلعــت عــى 

االمكانيــات املوجــودة واآلفــاق التــي ميكــن ان 

تســتفيد منهــا بعــض املنتجــات الفالحيــة. لقــد 

وقــع التطــرق للمنتــوج البيولوجــي وطــرق 

تســويق جديــدة كالتجــارة العادلــة والتــي قــد 

تضفــي بعــض الخصوصيــة ملنتوجــات بعــض 

املناطــق. لقــد وقــع التطــرق مثــال ملنتــوج 

بيولوجــي يتميــز باملصادقــة ضمــن التجــارة 

العادلــة. أود منــك ســيديت اعطاءنــا مزيــدا مــن 

التوضيحــات حــول هــذا التمــي وهــل ميكننــا 

ــه.   ــتفادة من االس

أقــدر كثــريا تجربتكــم 

واعــرف مبــدى جديتكم 

ــذي  ــكل املنظــم للفالحــني وال لبعــث هــذا الهي

ســعيتم فيــه للحصــول عــى املصادقــة كمنتــوج 

ــة  بيولوجــي وإيفائكــم بتعهداتكــم رغــم صعوب

الظــرف. أؤكــد لكم اننــا كهيكل مصادقة ســنكون 

ــه  ــذا التوج ــاح ه ــاندكم إلنج ــم ومس اىل جانبك

ــة  ــة التعاوني ــي الرك ــات منخرط ــة ملف ودراس

ــن. ــو ممك ــا ه ــب م ــة حس ــض الليون ــع بع م

امــا فيــام يخــص التجــارة العادلــة فهــو متــش قــد 

ــرية.  ــق فق ــم كمناط ــني منتوجك ــاهم يف تثم يس

ــص  ــام يخ ــة في ــكل مصادق ــون كهي ــن مؤهل نح

االنضــواء تحــت عالمة التجــارة العادلة وسأرســل 

لكــم الوثائــق الالزمــة والتبعــات املاليــة لذلــك.
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ابدأ بنفسك
ــلمى  ــه س ــع زوجت ــث م ــد الحدي ــاذب احم يتج

وانتظاراتهــم.  التعاونيــة  الركــة  بخصــوص 

جيــدة  تبــدو  بذلــت  التــي  الخطــوات  ان 

ــان  ــرية. ويتطرق ــت كث ــا زال ــات م ــن املعوق ولك

للنشــاط  الــكي  التفــرغ  بعــد  تجربتهــام  اىل 

الفالحــي والنتائــج الحاصلــة ومــا ميكــن تجــاوزه 

املمكنــة. والتحســينات 

ــة  ــذه التجرب ــول ان ه ــك الق ــد : اصارح أحم
منــي  الفالحــي جعلــت  امليــدان  القصــرية يف 

اكــر ارصارا لرفــع التحــدي. لقــد اصبحــت هــذه 

الضيعــة هــي مــورد رزقنــا فوجــب علينــا ادارتهــا 

ــا  ــف جهودن ــن توظي ــن م ــة. سنحس ــكل فاعلي ب

ــر  ــوب تقدي ــع وج ــاطاتنا م ــع يف نش ــع التنوي م

النشــاط العائــي عنــد احتســاب التكلفــة. نحــن 

الفســتق وتربيــة  انتــاج  اليــوم عــى  نعتمــد 

ــا ولنضمــن  ــري احتياجاتن ــام والدواجــن لتوف االغن

مســتوى عيــش كريــم. ان الرويــج ملنتــوج تربيــة 

ــق  ــن طري ــم ع ــن ان يت ــن ميك ــام والدواج االغن

احــدى الــركات التعاونيــة االخــرى. ولهــذا ومــن 

الــرضوري انخراطــك انــت وأختــي فيهــا لتســاهام 

يف تثمــني منتوجنــا. انتــام تعتنيــان بربيــة االغنــام 

والدواجــن معــي وحــري بكــام اليــوم ان تعتمــدا 

بطاقــة متابعــة تــرز تتبــع املنتــوج وكلفتــه كــام 

ــت  ــا وأن ــا أن ــتق. ان تدخالتن ــأن للفس ــو الش ه

وأختــي يف مختلــف االنشــطة الفالحيــة عــى 

مــدى الســنة يجــب ان تحتســب بنفــس القــدر 

كــام لــو اننــا اعتمدنــا تشــغيل عــامل مــن خــارج 

العائلــة. كــام ان التداخــل يف اســتعامل منتجــات 

الضيعــة يجــب تقديــره جيدا. فاســتعامل الســامد 

ــام والدواجــن  ــة االغن ــن تربي ــأيت م العضــوي املت

لغراســات الفســتق يجــب احتســابه مثــل متويــل 

بعــض التدخــالت للفســتق او رشاء العلــف عــن 

ــام. ــع الدواجــن او االغن ــق بي طري

 

ــي  ــت تعط ــك اصبح أرى أن

األشــياء قيمتهــا وهــو مــا 

ســيزيد مــن فاعليــة إدارة 

الضيعــة. لكننــي أرى أننــا 

ــب  ــن الحط ــرية م ــات كب ــال كمي ــا مث أتلفن

ومــن بقايــا مثــار الفســتق هــذه الســنة. 

ــج  ــي لرنام ــن خــالل متابعت ــت م ــد عرف لق

حــول تثمــني مخلفــات الزيتــون أنــه ميكــن 

االســتفادة منهــا وتثمينهــا كأعــالف بعــد 

رحيهــا. وقــد وقــع التطــرق يف هــذا الســياق 

أنــه ميكــن تثمــني حطــب التقليــم ومخلفات 

ــرى  ــرة األخ ــجار املثم ــبة لألش ــي بالنس الجن

الكمبوســت  إلنتــاج  واســتعاملها  برحيهــا 

ــميد  ــتعامله للتس ــه او اس ــن بيع ــذي ميك ال

خاصــة يف نظــم االنتــاج البيولوجيــة. ولهــذا 

الحطــب  رحــي  وحــدة  تركيــز  وجــب 

التعاونيــة  الركــة  يف  الجنــي  ومخلفــات 

لتثمينهــام.
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ــى  ــده كان ع ــة أن وال ــد يف النهاي ــف أحم اكتش

صــواب. عــى الرغــم مــن التحديــات، فهــذه 

الغراســة واعــدة يف ظــل الظــروف الصعبــة حيــث 

قلــة هــي األنــواع التــي ميكــن تثمينهــا. قــد يعتب 

ــه  ــدور حول ــا كان ي ــه عــدم اهتاممــه مل عــى أبي

ــد  ــوض بغراســات الفســتق. ق ــود للنه ــن مجه م

ــن  ــة ولك ــة دراي ــل أو قل ــن جه ــك ع ــون ذل يك

ــة. ــروة مهمل ــل يف ث ــدة تتمث ــة واح النتيج

ــه  ــه وجريان ــة علم ــم قل ــة برغ ــذه الغراس ان ه

بالتقنيــات الزراعيــة والحاميــة الرشــيدة لهــا متثــل 

ــيي  ــل التحس ــم. ان العم ــا لجهته ــبا هام مكس

الــذي يقــوم بــه أحمــد والســيد عبــد الكريــم فتح 

األفــق عــى أفــكار جديــدة منهــا رضورة التنظــم 

وإحــداث هيــكل قــادر عــى تأطــري الفالحــني 

ــني  ــاق لتثم ــح آف ــعى لفت ــم ويس ــاهمة منه مبس

املنتــوج عــر اعتــامد عالمــات جــودة خاصــة 

ــم. مبنطقته

أحــس أحمــد بقيمــة املــروع الــذي انخــرط فيه. 

لقــد أصبــح اليــوم مؤهــال لحســن تســيري انشــطته 

الفالحيــة ليفــي مبتطلبــات عائلتــه. لقــد كان ســد 

ــم(  ــة )غــذاء، دواء، كســاء، تعلي ــف العائل مصاري

يتــم بطريقــة غــري منظمــة. أمــا بعــد نهايــة 

هــذا املوســم فقــد قــام أحمــد بتبويــب أولوياتــه 

ــه  ــمحت ل ــد س ــا. لق ــداد مصاريفه ــة س وطريق

موازنتــه االيجابيــة برغــم محدوديتهــا مــن توفــري 

ــف دواء  ــم ومصاري ــه مري ــف دراســة ابنت مصاري

والديــه وتخصيــص مبلــغ للمصاريــف اليوميــة مع 

االحتفــاظ مببلــغ للفــرات الصعبــة.

اقتنــع أحمــد ان الطريق مازالــت يف بدايتها ولكنه 

ــات  ــاوز العقب ــكايف لتج ــدر ال ــل بالق ــوم مؤه الي

وفتــح آفــاق جديــدة. ســيلتقي هــذا املســاء 

بالســيد عبــد الكريــم مــن خــالل أمســية حواريــة 

حــول تنظيــم املهرجــان الوطنــي للفســتق ليحــني 

معــه برنامــج عملهــم وليشــكره عــى مجهــوده. 
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»حمل الجماعة ريش«
املــدين.  املجتمــع  يف  ناشــط  عنــرص  أحمــد 

املجتمــع  لجمعيــات  باجتــامع  اليــوم  التحــق 

ــع  ــي. تجتم ــال االجتامع ــدين الناشــطة يف املج امل

ــاص  ــد الخ ــم الجدي ــث مروعه ــات لبع الجمعي

بإحــداث شــبكة. حــرك هــذا املــروع يف أحمــد 

فكــرة كانــت تخامــره بخصــوص تشــبيك الركات 

التعاونيــة للخدمــات الفالحية. ســيبدأ يف تصويب 

الفكــرة ويدعــو باســم الركــة التعاونيــة الذهــب 

االخــرض مســريي الــركات التعاونيــة بالقرصيــن 

ــروع. ــذا امل ــث يف ه للتباح

ممثلو الركات التعاونية : 
تثمــني عديــد  الفكــرة جيــدة وميكــن  تبــدو 

ــون،  ــت الزيت ــتق، زي ــك الفس ــن ذل ــات م املنتج

اللــوز، التــني، التــني الربــري، االغنــام والدواجــن. 

نقــدر جهدكــم وبالخصــوص أحمــد الــذي نــرى يف 

ســعيه رغبــة يف تغيــري واقعنــا لألفضــل. ال ميكننــا 

إال ان نبــارك الفكــرة التــي ميكــن ان تفــي ايضــا 

ــاريك  ــور تش ــة بتص ــركات التعاوني ــة لل اىل منص

مــع مختلــف املؤسســات الوطنيــة الحكوميــة 

منهــا والخاصــة الفاعلــة يف مجــال التنميــة ومراكز 

ــة.  ــة والدولي ــة الوطني ــاكل التنمي ــوث وهي البح

ــدأ  ــا ان نب ــا. ميكنن ــم جميع ــد : شــكرا لك أحم
العمــل مــع بعضنــا مبشــاريع صغــرى. نركــز عــى 

املنتجــات التــي ميكــن تثمينهــا بعالمــات جــودة 

وتخصيــص كل رشكــة تعاونية مبنتجــات معينة. ثم 

نوجــه امكانياتنــا نحــو ســبل التســويق والتحويــل 

ــة مــع  ــة معين ــة لوجه ــة تعاوني لتتفــرغ كل رشك

تواصــل تــام بالــركات التعاونيــة االخــرى لتثمــني 

الجهــود مــن ذلــك احــداث وحــدات تحويــل 

لالســتعامل املشــرك.

دعتكــم هيئــة تســيري الركــة التعاونيــة الذهــب االخــرض لهــذا 

االجتــامع لتعــرض عليكــم فكــرة جديــدة تهمنــا جميعــا. نريــد ربــط 

الــركات التعاونيــة ببعضهــا يف مــروع شــبكة يعطــي لــكل واحدة 

خصوصيــة وتتكامــل فيــام بينهــا لتنويــع منتجاتنــا وإعطائهــا قيمــة 

مضافــة. ســيعطي هــذا التمــي مردوديــة احســن مــع ضــامن دخل 

اقتصــادي لضيعاتنــا الصغــرية مام يســاعد عــى دميومتها. ســتتكاتف 

الجهــود لفاعليــة احســن.
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