
03/05/2021 ھویتي، منبع انطالقتي"/ بقلم: زینب لعظم - البیادر السیاسي"

https://www.al-bayader.org/2021/03/446824/ 1/3

شریط االخبار الجھاد اإلسالمي: عملیة زعترة حققت ھدفھا وأكدت أن المقاومة حاضرة

ال یجد قلمھم ما یعترضھ في طریقھ دون الوصول إلى الغایة التي یریدھا، فالكتاب مسطور في صدورھم بأكملھ، ولیس بینھ وبینھم إن أرادوه إال أن یضعوا

قلوبھم بجانبھ، و یستملونھ ما یشعرون بھ فیملي لھم ببساطة ووضوح… إنھ وفي الحقیقة كتاب ھویتھم التي ال تتجزأ عن حیاتھم الفكریة والعملیة والثقافیة…

إنھم أناس لربما تطغى علیھم سمة الكتمان، إال أنھم وبمجرد أن یفتحوا قلوبھم، تستلذ معھم بلذة حوار شیق مفعم بالحكم، حوار ال یخلو من االفتخار بتلك

الھویة.

إنھا، بكل ما للكلمة من معنى، ھویة تمیزھم قلبا وقالبا، روحا وجسدا…

في الثاني عشر من شھر ینایر 2021 توجھ فریق عمل مشروع “من فالح إلى فالح” إلى منطقة الرحامنة، بغیة حبك خیوط عمل جدید مع تعاونیات فالحیة

من شأنھا أن تنھض نھوضا شامخا بالمنطقة، فإذا بنا نقضي یوما بصورة صحراویة شعبیة تراثیة، یوما سیظل حتما خالدا في ثنایا الذاكرة.

المحطة األولى – تعاونیة آل غفران

إذا ما ألقیت نظرة على المكان ستجد خضرة تعتلیھ من كل اتجاه، أرض واسعة تزینھا بعض أشجار الزیتون وترتع فیھا الماشیة، وتحدھا من أحد الجوانب

أبنیة حجریة باھرة.

وفي جو مشرق جمیل استقبلنا السید (یاسین غفران) ببھجة وسرور في تلك األرض الخصبة المتواجدة بجماعة بوشان (دوار لخطاخطة)، ثم بدأ یعرفنا بنفسھ

وبالمنطقة. علمنا بعد ذلك أنھ من زمالء الدراسة القدامى للسید (الرشید منتصر) مسیر المشاریع بمؤسسة األطلس الكبیر، والذي ینحدر ھو اآلخر من نفس

المنطقة، الشيء الذي جعل زھرة ھذه الصداقة تتفتح من جدید، فیكون ریحھا فواحا الزدھار الرحامنة.

استأنف السید (یاسین) حدیثھ مظھرا رغبتھ الشدیدة في غرس المزید من أشجار الزیتون في أرضھ التي تبلغ مساحتھا حوالي 6 ھكتارات، باإلضافة إلى

احتوائھا على بئر، لكنھ وكما یبدو أن حمولتھ ال تكفي لتغطیة متطلبات األرض مستقبال، وھذا ما دفع بالسید (یاسین) للتفكیر في حفر بئر آخر بنظام مضخات

المیاه العاملة على الطاقة الشمسیة.

وماھي إال ھنیھات بسیطة، حتى انتقل بنا للحدیث عن التعاونیة العائلیة التي یود إنشائھا الشھر المقبل كأقصى تقدیر، حیث ستھتم بتربیة الماعز كنشاط یندرج

ضمن األنشطة التي تتمیز بھا األصول الصحراویة المغربیة، وإنھ حقا لتأھب في محلھ، فقد كان ھذا المجال والیزال من مشاریع اإلنتاج الحیواني المھمة

لتعدد مزایاه.

وھنا ظھر األب (عبد الخالق غفران)، یخطو في مشیتھ نحونا مرتدیا الجلباب المغربي وعلى رأسھ عمامة صحراویة ملفوفة بإحكام، فرحب بنا من جدید ثم

استقبلنا في منزلھم الفسیح ذو البنیان الحجري الجمیل، لنتحدث أكثر عن طموحھم المتمثل في التعریف أكثر بالثقافة الصحراویة من خالل إنشاء ھذه التعاونیة.

كان مستھل حدیث السید (عبد الخالق) عن قصة ارتباط حبلھم الجدیل بالصحراء المغربیة، والتي رواھا لنا في غرفة من غرف البیت، إال أنھا سافرت بنا

بشكلھا الفرید إلى الخیمة الصحراویة، حیث األفرشة واألواني التقلیدیة، والجلوس على األرض، والشاي المعد بالعلك المستخرج من شجرة “الطلح”، زد على

ذلك ”الزریك”، ذاك الشراب المعد من اللبن والماء والسكر، ففي كل ھذه األجواء التي تعكس المروءة والكرم والجاه عند أھل الصحراء، یقول السید (عبد

الخالق) وعلیھ ابتسامة حنین” إن أجدادنا كانوا من القبائل الصحراویة التي كان یغلب على حیاتھا شغف الترحال، وكانت منطقة الرحامنة من أحب المناطق

إلى قلوبھم، ومنذ ذلك الحین انبثقت لدینا تلك العالقة الوطیدة بین الرحامنة و الصحراء، إننا وبالضبط من (السمارة) فتجدنا تارة ھنا وتارة ھناك، ولقد كنا ممن

استقروا في الرحامنة.

یتابع االبن یاسین ھذا التاریخ الذي یشكل حافًزا حقیقیًا نحو إعادة إحیاء األنشطة التي كان یمارسھا اإلنسان الصحراوي، لكن تحت ضوء مشروع التعاونیة،

فخطوتنا األولى تربیة الماعز لكن غایتنا المستقبلیة العمل على ترویج عدة منتوجات صحراویة فالحیة. 

ومن ھذا المنطلق، وبعد أن تمت مناقشة العدید من الحیثیات فقد أطلعھم السید (الرشید منتصر) عن ضرورة رسم األولویات باالستناد إلى استراتیجیة واضحة،

لتسفید التعاونیة من البرامج التي یقدمھا مشروع “من فالح إلى فالح” بشكل یعود بالربح علیھا، وبالنفع على منطقة الرحامنة.
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المحطة الثانیة – تعاونیة جود البریكیین

توجھنا بعد ذلك مع السید (یاسین) مباشرة لاللتقاء بأعضاء تعاونیة أخرى، لتكون بذلك المفاجئة التي خلقت الحدث، فتحولت الزیارة إلى فرصة إلعادة أیام

الزمالة الدراسیة المرموقة، والیوم یوم أھل الصحراء.

استقبلتنا السیدة (لبنى عاقل) رئیسة تعاونیة “جود البریكیین” بحیویة انشرحت لھا قلوبنا لتسیل معھا الرغبة لسماع المزید. لبنى أیضا شابة في مقتبل العمر من

زمالء السید (یاسین) و(الرشید) الذین جمعتھم أیام الدراسة سابقا، تركت مزاولة عملھا الوظیفي من أجل التفرغ لتحقیق حلم الطفولة وحلم أبیھا الذي لطالما

كان سندا لھا، إنھ حلم تربیة حیوان الصحراء األول “الجمل”. ومع توالي الحدیث عن نبع الفكرة علمنا من السیدة (لبنى) أن أصولھا من الصحراء المغربیة

حیث كان أجدادھا أیضا من رحل األقالیم الصحراویة لیستقروا بعدھا في الرحامنة.

وما لبثت إال قلیال حتى شاركتنا تفاصیل نشأة التعاونیة التي تأسست من حوالي ثالثة أشھر فقط، لتدھشنا بعد ذلك مع باقي األعضاء باشتراء خمسة عشر

جمال، تم نقلھا لألرض الخاصة بالتعاونیة المتواجدة بجماعة البریكیین (عزیب عاقل) والتي تبلغ مساحتھا خمسة عشر ھكتارا.

استغرقنا في الحدیث إلى أن أكدت السیدة (لبنى) أن نشاط التعاونیة من شأنھ أن یعزز من خالل تعاملھا مع مؤسسة األطلس الكبیر، حیث استفادت من 1200

شجرة مثمرة متنوعة لغرسھا في أرض مساحتھا ھي األخرى خمسة عشر ھكتارا، ثم إمكانیة إنجاز خطة عمل مفصلة سیشرف علیھا خبیر متطوع لدى

مشروع “من فالح إلى فالح”، باإلضافة إلى المشاركة في برامج التدریب التي یقدمھا المشروع.

وبھذا سمیت “جود البریكیین”، وستجود حتما على منطقة الرحامنة بمشروع تربیة االبل، الذي أغنى سلفا حیاة األجداد من سكان الصحراء، فكان مصدرا

للرزق، ورمزا للتمیز، وركنا مھما للتصدي لتحدیات العیش.
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المحطة الثالثة – تعاونیة فالح الرحامنة

دائما في سیاق جھود النھوض بمنطقة الرحامنة، یعمل شباب تعاونیة “فالح الرحامنة” بسیدي بوعثمان على انتشال األمیة المعرفیة والتقنیة في المجال

الفالحي من خالل عقد ندوات استشاریة وتبع أعمال الفالحین، فھم یرون بأعین الفالح ما یحتاجھ عملیا وتقنیا لیبادروا في تقدیم ید العون. وعلى الرغم مما

واجھتھ التعاونیة من تحدیات للحصول على األرض، إال أن الثالثة أھداف التي رسموھا أمامنا ما فتئت تخطف قلوبنا قبل أبصارنا، لینجلي مع إشعاعھا دھاء

ھؤالء الشباب.

رغبتھم جامحة في التركیز على الزراعات البدیلة، خاصة نبتة “لبانیكم” النتاج األعالف وتوفیرھا للفالحین ومربي المواشي بالرحامنة بدل أن یبتاعوھا من

مصادر خارجیة وبأثمنة قد تكون مكلفة، كما یرغبون في صب جھودھم نحو بستنة الزھور والنباتات من نوع “الزینیا” لندرتھا في المنطقة، وإلى جانب ذلك

أیضا غرس األشجار المثمرة لضمان التنمیة المستدامة للمنطقة.

وفي ظل كل ما تمت مناقشتھ مع أعضاء التعاونیة وعلى رأسھم السید (زكریاء قرباوي)، فقد خلصنا إلى حاجتھم الماسة أیضا لوضع خطة عمل توجھ ھذا

المشروع المستقبلي.

ھكذا غابت شمس یومنا مع ھؤالء الناس، بعدما أطلعونا على الیسیر من سطور كتاب ھویتھم فلمحنا عن قرب التكامل والتناغم الذي حققوه، والذي یضفي

على منطقة الرحامنة طابع ترسیخ الھویة كأساس للمضي قدما نحو األمام، بریادة شباب ملھم اتخذ من “ھویتي منبع انطالقتي” شعاًرا لھ.

Farmer-to-Farmer زینب لعظم: منسقة میدانیة لمشروع
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