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رئيس التحرير

نه�ستها  يف  والتمور  النخيل  نحو  الأخرى  امل�سيئة  بن�سختها  �سيفًا  تتجه  العربية  »الربيع«  رياح  بداأت  حقًا  هل 
اخل�سراء ؟! 

بدأت مدن التمور العاملية ُتبنى فعليًا يف مناطقنا العربية، فقد بداأت يف مدينة التمور يف بريدة والتي قطعت �سوطًا 
كبريًا يف التخطيط ومن ثم �سرعت يف البناء الطموح خالل العام املا�سي.. وهذه ال�سنة بداأت مدينة امللك عبداهلل للتمور 

بقيادة داهية التخطيط والبناء والطموح الالحمدود لأمني بلدية الأح�ساء وم�ساعديه وفقهم اهلل لكل خريمببلغ 30 

500 مليون ريال خم�س�سة لهذه املدينة.. طموحنا واأملنا الرتقاء ب�سوق وتداول التمور من  مليون  ريال من جمموع 

حراج تقليدي للتمور وبع�ض املهرجانات الرتاثية اإىل �سناعة احرتافية ترتقي بالتمور لتاأخذ و�سعها الطبيعي لها كما 

كانت مكانتها عند اأجدادنا.. وهذا ينيط بهذه املدن حماًل كبريًا للرقي اإىل امل�ستوى املاأمول منها.

كما امتدت الرياح العربية لتهب على مهرجانات التمور �سواء من داخل اململكة )اأكرث من 10 مهرجانات للتمور( 
اإىل موريتانيا )مهرجان تكجكة للتمور( ويف الإمارات )مهرجان الإمارات الدويل اخلام�ض للنخيل والتمور ومهرجان 

ليوا للتمور(.. وهذا غي�ض من في�ض!

كما امتد الهتمام الربيعي اإىل ال�ستفادة من فائ�ض التمور من خالل م�سانع التمور التحويلية وباقي منتجات 
النخلة، فريد اإىل كر�سي تقنيات وت�سنيع التمور العديد من الوفود من �سركات وم�ستثمرين ومزارعي النخيل راغبني يف 

اإقامة �سناعة حتويلية رائدة، وال�ستف�سار عن جدوى مثل هذه امل�ساريع املقرتحة من اجلوانب الفنية والقت�سادية. 

فهناك زخم كبري نحو هذا الجتاه.. فمن يعلق جر�سه؟

كما اإن الهتمام بهذا القطاع متثل يف جوائز �سخية للمعتنني بقطاع النخيل والتمور. ففي هذه ال�سنة هناك ثالث 
الق�سيم  اإىل  �سماًل  التمور، ومن ثم  الإبداعي يف ت�سنيع  للعمل  املراعي  الريا�ض هناك جائزة  جوائز متميزة.. ففي 

حيث جائزة الأمري في�سل بن بندر للنخيل، و�سرقًا اإىل الإمارات حيث جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. فهي دعوة 

لع�ساق وحمرتيف التمور والنخيل امل�ساركة يف هذه امل�سابقات والتعريف باأن�سطتهم يف هذا القطاع.

وماذا بعد؟

فهناك حراك عربي �سيفي متوجه نحو قطاع النخيل والتمور، رمبا يناف�ض ذلك الربيع العربي الآخر للم�ساهمة 
يف نقل اأمتنا ومواردها اإىل و�سعها الالئق بها.. فلنتجه جميعا اإىل التفاوؤل بهذه الف�سول باألوانها البا�سقة.. 

هذا العدد من جملتكم يحوي الكثري من بهجة ربيعنا و�سيفنا هذه.. فتابعوها معنا..  

ال�سيف العربي يف ن�سخته الأخرى !
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تد�سني مهرجان عنيزة الدويل للتمور

التمور  وتوطني  تسويق  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
ثمار  مؤسسة  تنظمه  الذي  عنيزة  في  السابع 

السياحية في مقر سوق التمور غربي احملافظة 
كبيرة  وحركة  متوقع  توافد  وسط  وذلك 

التمور مبختلف  على عمليات بيع وشراء 
متنوعة  مواقع  من  والقادمة  أنواعه 
املوقع  تنظيم  لقي  وقد  باملنطقة 
من  الدقيقة  واملتابعة  ـُخصص  امل
إلى  التمور  دخول  منذ  املعنيني  قبل 
أجل  بيعها من  السوق وحتى  ساحة 

استحسان  املعروض  وجودة  ضمان 
البيع  اجلميع كما ساعد على سالسة 

والشراء للمنتج االقتصادي الهام.
املهرجان حتى  إقامة  فترة  وتستمر  هذا 

نهاية شهر رمضان املبارك يتخللها إقامة عدد من 
البرامج االجتماعية التي تأتي امتدادا لتأدية املسؤولية 

نخيل  كفالة  برنامج  مثل  املنظمة  اللجنة  عاتق  على  املـلقاة 
ـُعنى بدعم الشباب وتهيئتهم لدخول سوق العمل مبساعدة ذوي اخلبرة  الذي ي

واالختصاص.
من جانبه أكد املشرف العام على املهرجان بحلته السابعة األستاذ يوسف 
بن عبد اهلل الدخيل بأن جزءاً كبير من االهتمام هذا العام سيكون على عملية 
تسويق التمور وفق خطة تشمل على الكثير من املواقع داخلياً وخارجياً وحسب 
طرق متعددة روعي فيها التركيز على التنقية لسهولة االنتشار موجهاً شكره 

للجميع على تعاونهم إلجناح سوق التمور في عنيزة،
تسويق  عملية  على  كبير  بشكل  نركز  أن  العام  هذا  فضلنا  لقد  وأضاف: 
التمور وفق خطة تشتمل الكثير من املواقع سواًء داخل اململكة أو خارجها كما 
أننا حرصنا على تنوع طرق إيصال رسالتنا التسويقية من خالل استخدام أكثر 

التقنية  على  التركيز  فيها  روعي  طريقة  من 
لسهولة االنتشار وحتى تظهر بالصورة 

املرضية.
)غذاء  برنامج  مدير  أكد  كما 
بن  خالد  األستاذ  للتمور   )
الصاحلي  العزيز  عبد 
مهرجان  ينظمه  الذي 
لتسويق  السابع  عنيزة 
ــور  ــم ــت ـــني ال ـــوط وت
املشروع  مع  بالتعاون 
أن  األيتام  لرعاية  اخليري 
استقبال  بدأ  البرنامج 
وأوضح  للضمد.  الغير  متور 
انه مت االنتهاء من أعمال املعمل 
والتصاميم النهائية التي سيعمل 
برامج  ضمن  بالبرنامج  املشاركني  بها 

تدريب وتشغيل األيتام .
وأكد أن البرنامج استعان بخبرات وطنية للتدريب إضافة إلى طاقم 
عالم  في  متميزة  خبرات  لديهم  لأليتام  اخليري  املشروع  في  العاملني  من  مميز 

التمور.
ودعا األستاذ الصاحلي إلى املبادرة في شراء التمور وضمدها مفيدا أن اجلودة دائما 
العام  هذا  سيطبق   ) غذاء   ( أن  وأفصح  التمور.  في  األولي  البشرات  في  تكون 
تقنيات الضمد بدون ماء أو الدبس وهو ما يعطي التصنيع النهائي للمنتج نكهة 
مميزة مشددا على أن ذلك ال ميكن احلصول عليه إال في التمر املبادر والشراء في أول 
املوسم للحصول على تقنية الضميد الناجح بدون ماء أو دبس حيث تتوفر فيه 

عوامل احلرارة وجودة التمر .
وراهن الصاحلي على اجلودة والنظافة التي تطبق فيها شروط قاسية في التعامل 
حيث  والعملية  الشخصية  النظافة  مواصفات  أعلى  على  للحفاظ  املنتج  مع 
للمشاركني  والكمامات  القفازات  تستخدم 
ضمد  في  الراغبني  ودعا   . التمور  ضمد  في 
التمور إلى مراجعة املركز اخليري لرعاية األيتام 

في حي الريان.
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العدد السادس

في منطقة القصيم بدورته العاشرة

انطالق مهرجان بريدة الدويل للتمور

في  للتمور  الدولي  بريدة  مهرجان  انطلق 
وقد  العاشرة  بدورته  القصيم  منطقة 

مالين   8 من  أكثر  إنتاج  استقبال  مت 
نخلة )6 ماليني من داخل املنطقة 

تسويقها  متوقع  مليون  و2 
القريبة(  املناطق  إنتاج  من 

أنواع  من  نوع   37 تشكل 
التي  املدينة  في  التمور, 
لهذا  تخصيصها  مت 
جتهيز  مت  وقــد  الغرض، 
الـسـاحــة الرئيــســة 

واملظلة اخلاصة للعارضني 
ويسوق  االحتياجات،  بكافة 

وألول  العام  لهذا  املهرجان 
الرتفاع  املاضي  العام  إنتاج  مره 

الطلب املتوقع على أنواع محدده من 
التمور مع بدء دخول شهر رمضان وتأخر 

نضوج التمر ألكثر من 10 أيام وهو ما سيعطي 
فرصة لتسويق التمور اخملزنة من العام احلالي، وكانت شركات 

متور عده قامت العام املاضي بتخزين كميات كبيرة لذات الغرض , ومت 
تخزين التمور بواسطة ثالجات تبريد مت تصنيعها خصيصا للتمور.

التمر  نضوج  عمليات  معه  تبدأ  الذي  الشهر  هذا  ويصادف 
وسيكون اقل حدة من السنوات السابقة على غير املعتاد على 
مزارعي السعودية نتيجة للطلب الكبير املتوقع على إنتاجهم 
في هذا الشهر أكثر من الشهور األخرى , ومعه سيحول املهرجان 
لهذا العام بوصلة املزارعني السعوديني و جتار التمور واملتسوقني 

من الداخل واخلارج والباحثني عن العمل ملنطقة القصيم .
وسط إجماع من املنظمني على متيز املهرجان في نواحي عدة 

منها التنظيم والعروض وخلو التمور من 
املتوقع  التمور  وجودة  واألوبئة  األمراض 

عرضها بكافة أصنافها . 
عاملني  واقتصاديون  مزارعون  وتوقع 
مهرجان  معروض  يرتفع  أن  السوق  في 

التمر لهذا العام ألكثر من 200ألف طن من 
مختلف أنواع وأصناف التمور بنسبة 
 20 إلى  تصل  املعروض  في  منو 
تتجاوز  بقيمة  املائة  في 
املليار  والنصف  املليارين 
بريدة  سوق  يستحوذ 
في   65 على  منها 
تداول  بحجم  املائة 
عمليات  في  يومي 
والشراء  البيع 
يصل في متوسطه 
ريال  مليون   25 إلى 
أن  إلى  مشيرا  يوميا 
الكميات الواردة للسوق 
من  املائة  في   40 تبلغ 
للصفقات  اإلجمالي  احلجم 
النسبة  تداول  يتم  بينما  التمور 
السوق  املائة خارج نطاق  البالغة 60 في 

في مزارع حقول النخيل.
داخل  من  والعارضني  املزارعني  بعض  استبق  جهته  ومن 
املهرجان فتوافدوا منذ  املقرر النطالق  املوعد  املنطقة وخارجها 
من  بحصة  والظفر  مواقعهم  حلجز  العرض  ساحات  على  أيام 
الطلب عليهم  بارتفاع  لتوقعاتهم  ذلك  ويأتي  املهرجان،  عوائد 
نظرا لدخول شهر رمضان وهو ما سيحتاج لتأمني طلبات كبيرة 
خصوصا من خارج السوق وما مت تخزينه من العام املاضي ألنواع 
أكثر من 3 آالف من  محدده منها السكري..ويعمل في السوق 
باعة وداللني وموظفي خدمات، وتعاود 3 آالف سيارة العمل يوميا 

في نقل اإلنتاج للسوق مرة أخرى.



8 مهرجانات
ع������امل������ي������ة

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
والتمر  للنخيل  الدولي  اإلمارات 
املقرر عقده خالل الفترة بني 21 – 26 
مبضاعفة  قرارها  عن   ،2011 نوفمبر 
عقب  العام  لهذا  املعرض  حجم 
النسخة  حققته  الذي  النجاح 
بذلك  املهرجان  وسيغطي  املاضية، 
مركز  في  قاعات  ثالث 

حيث  للمعارض،  الوطني  أبوظبي 
يعرض منتجات تقدمها 200 جهة 
عارضة تنتمي لـ 17 بلداً، مساهماً 
بالتنمية الثقافية والتجارية لقطاع 

التمور.
ويقام املهرجان حتت رعاية سمو 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون 
الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز 

ومن تنظيم توريت ميديا. 
محمد  قال  املناسبة  وبهذه 
جالل الريايسة رئيس اللجنة العليا 
الدولي  اإلمارات  ملهرجان  املنظمة 
للنخيل والتمر: »نتوقع إقباالً كبيراً 
على هذه الدورة من مهرجان اإلمارات 
وذلك  والتمر،  للنخيل  الدولي 
لقيه  الذي  الواسع  الصدى  عقب 
املهرجان في دوراته السابقة، ونظراً 
املبتكرة  والنشاطات  للفعاليات 
العام،  لهذا  التي يشملها  واجلديدة 
ثمينة  فرصة  املهرجان  يوفر  كما 
املنتجني  بني  واآلراء  اخلبرات  لتبادل 
والعلماء املتخصصني في 
ل  مجا

عن  املسؤولني  وكبار  التمر  نخيل 
صناعته حول العالم.« 

ــر  مدي ــد  خال ــوس  قاب ــق  وعلَ
ــهم  املهرجان في توريت ميديا: »أس
اإلقبال الكبير على املهرجان وارتفاع 
ــن منتجي  ــاركني م ــوزات املش حج

التمور في املنطقة 

والعالم بزيادة مساحة املعرض، األمر 
الذين  املشاركني  يخدم جميع  الذي 
يثقون بأن مشاركتهم سوف تنمي 
واحليوية  الناشئة  التمور  أسواق 
هامة،  منو  فرص  على  تنطوي  التي 
تنشيط  على  أيضا  سيعمل  كما 
احلركة التجارية خالل أيام املهرجان 

الستة«.
ــاوزت قيمة  ــام 2010 جت وفي الع
ــترين  ــة لألفراد واملش ــور املباع التم
ــار خالل املهرجان مليون درهم  والتج
إماراتي، وقد أكدت 90% من شركات 
إنتاج التمور التي شاركت في العام 
ــي  ف ــدداً  ــاركتها مج ــي مش املاض
ــركات  ــام 2011 ومن أبرز الش دورة ع
العارضة؛ الفوعة، وشركة الظاهرة 
ــني،  الع ــان  ألب ــة  ومزرع ــة،  الزراعي

واملدينة للتمور.

مهرجان اإلمارات الدولي اخلامس للنخيل والتمر
مشاركة إقليمية وخليجية واسعة
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املميز  البرنامج  »إن  وأضاف: 
إلى  يؤدي  املشترين  لكبار  اخملصص 
الشركات  لدى  البيع  فرص  زيادة 
خالل  من  وذلك  مضاعفة  أضعافاً 
كبار  من   50 واستضافة  دعوة 
املشترين والتجار في قطاع التمور من 
شتى أنحاء العالم وترتيب اجتماعات 
بأسلوب  والعارضني  بينهم  ثنائية 

منظم وعالي الفاعلية.«
وعلَق نائل خليل الرئيس التنفيذي 
ــرة  الظاه ــركة  ش ــي  ف ــات  للعملي
ــي للمهرجان: الزراعية، الراعي املاس

مثاليًة  فرصًة  املهرجان  لنا  يوفر 
قطاع  في  اخملتصني  مع  للتواصل 
املنتجات  مجموعة  ولعرض  التمور، 
التي نقدمها. وقد تكللت مشاركتنا 
من  العديد  تلقينا  حيث  بالنجاح، 
من  منتجاتنا  عن  االستفسارات 

مشتري التمور العامليني. 
عن  املنظمة  اللجنة  وكشفت 
األجنبية  البلدان  من  عدد  مشاركة 
في دورة هذا العام مبا في ذلك، الصني 
املتحدة،  والواليات  وبلجيكا  وايطاليا 
أيضا  املهرجان  يستضيف  كما 
جناحاً وطنياً لدولة إيران للمرة األولى 
األردن  من  أخرى  أجنحة  جانب  إلى 
واململكة العربية السعودية واملغرب 

والعراق. 
مبيعات  مدير  ميرحي،  أمير  وقال 
والهند  األوسط  الشرق  منطقة 
الشركة وهي  كافالييه،  شركة  في 

 

املتخصصة  العاملية  البلجيكية 
بتصنيع الشوكوالته من دون إضافة 
مبثابة  املهرجان  هذا  »يعد  السكر: 
لتعزيز  لنا  بالنسبة  مثالية  إنطالقة 
تقدمي  عبر  التجارية  عالمتنا  حضور 
منتجات صحية إلى عمالئنا احملليني 
دون  وذلك  اإلمارات،  دولة  في  األعزاء 
ومستوى  اجلودة  على  املساومة 

الطعم«. 
باحثون  أيضا  املعرض  وسيحضر 
الرسمية  املؤسسات  عن  ومندوبون 
والتكنولوجية  بالزراعة  املهتمة 
اإلدارات  ممثلي  من  وعدد  الزراعية 
بغرض  املعنية  األخرى  احلكومية 
منتجاتها  على  الضوء  تسليط 

والوصول إلى اجملتمعات احمللية. 
اإلعداد  مت  املهرجان،  نطاق  وضمن 
النشاطات  من  واسعة  لتشكيلة 
بهذه  املتعلقة  التراثية  والفعاليات 
أبناء  لدى  واملفضلة  الرائعة  الثمرة 
شجرة  تسلق  مثل  العربي،  اخلليج 
والرقص  الشعبي،  والغناء  النخيل، 
الفوتوغرافي،  والتصوير  والشعر، 
أنواع  مختلف  وتذوق  التمور،  وطهي 
التمور وعروض مسرحية حول التمور 
املتوقع  ومن  املدارس،  طالب  يؤديها 
 17000 من  أكثر  املعرض  يزور  أن 

شخص. 
بالقول:  خالد  قابوس  واختتم 

»يسرنا أن نؤكد على أن جناح الفعالية 
حكومة  بثناء  حظي  قد  الالفت 
توفير  على  عازمون  ونحن  أبوظبي 
التمور  سوق  لنمو  إضافية  فرص 
على  الغذائية  اخلدمات  قطاع  في 

املستوى العاملي«. 
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جوائز  م�سابقات               النخـيل والتمور

أعلنت األمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر عن فتح باب الترشيح لفئات اجلائزة اخلمس في 
دورتها الرابعة اعتباراً من األول من يونيو 2011 ولغاية 
اجملال  متيحة   2011 القادم  أكتوبر  شهر  من  الثالثني 
واألكادمييني  والباحثني  واملنتجني  املزارعني  كافة  أمام 
العالم،  حول  التمر  نخيل  شجرة  ومحبي  واخملتصني 
التقدم بطلباتهم لنيل فرصة الفوز بإحدى فئات اجلائزة 
اخلمس وهي فئة البحوث والدراسات املتميزة في مجال 
املتميزين  املنتجني  وفئة  التمور،  وإنتاج  النخيل  زراعة 
أفضل  وفئة  التمور،  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في 
التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مشروع متميز في مجال 
النخيل  زراعة  مجال  في  تنموي  مشروع  أفضل  وفئة 
وإنتاج التمور وفئة الشخصية املتميزة في مجال زراعة 

النخيل وإنتاج التمور.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده الدكتور عبد الوهاب 
زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث 
أشار أنه وعلى الرغم من قصر عمر اجلائزة إال أنها قد 
اخملتصة  الزراعية  األوساط  في  كبير  بتفاعل  حظيت 
والدولي.  واإلقليمي  احمللي  الصعيد  على  التمر  بنخيل 
على  نوعها  من  واألكبر  واألشمل  األولى  هي  فاجلائزة 
وليدة  هي  بل  فراغ  من  تأت  لم  ألنها  العالم،  مستوى 
املباركة  الشجرة  بهما  حتظى  كبيرين  وتقدير  اهتمام 
التوجيهات  بفضل  التمر  نخيل  قطاع  في  والعاملني 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  احلكيمة 

نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(. 
في مختلف  املشاركني  عدد  إلى  نظرنا  إذا  أنه  وأضاف 
فئات اجلائزة نرى بأن هناك زيادة نوعية باملتوسط تقدر 
بـ 84 % على مختلف الفئات خالل ثالث دورات سابقة 
ميثلون 23 دولة حول العالم، حيث استأثرت فئة البحوث 
والدراسات املتميزة أكبر حصة من هذه الزيادة. ملا متثله 
تنمية  في  أهمية  من  األكادميية  والدراسات  البحوث 
احلياة.  قطاعات  مختلف  في  تنموي  عمل  أي  وتطوير 
واليوم باتت اجلائزة تخطوا بكل ثقة واقتدار خطواتها 
شجرة  اجتاه  بالتزاماتها  للوفاء  النمو  من  املزيد  نحو 

نخيل التمر والعاملني في هذا القطاع.

فتح باب الترشيح   جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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املوافق  ال�شبت  يوم  من  اعتباراً  الق�شيم  مبنطقة  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  فتحت 

بن  في�شل  الأمري  جائزة  لنيل  واملناف�شة  التقدمي  باب  2011/6/25م  املوافق  1432/7/23هـ 

بندر للنخيل يف ن�شختها الثالثة وي�شتمر ا�شتقبال طلبات الرت�شح ملدة �شهرين. 

وتعد اجلائزة واحدة من الثمرات واملبادرات �شاحب لتعزيز اجلهود املبذولة يف زراعة النخيل 

واإنتاج التمور وتطوير ا�شتثماراتها يف املنطقة ورفع م�شتوى الوعي والتثقيف باأهمية هذه 

ال�شجرة املباركة..

ومتنح اجلائزة لثالثة فروع وهي : فرع مزرعة النخيل املثالية وفرع خدمة النخيل والتمور 

وفرع اأف�شل عمل علمي يخدم النخيل والتمور ويدفع باجلهود الرامية لتفعيل اقت�شاديات 

النخلة التي تتمتع فيها اململكة عامة والق�شيم خا�شة..

اختتــــم املجل�س الأعلى جلائــــزة املراعي لالإبداع العلمــــي، اجتماعه ال�شنوي 

للعــــام الهجــــري 1432، وذلــــك يف مقــــر مدينــــة امللــــك عبــــد العزيــــز للعلــــوم 

والتقنية بالريا�س .

ومت خــــالل اجتماع املجل�س اعتماد جمــــالت جائزة املراعي لالإبداع العلمي 

للعام احلادي ع�شر 1433/1432هـ ) 2011م( على النحو التايل :

العالـم املتميـز جمال : الطاقة املتجددة.

- العمـــل الإبداعـي 

اأ( جمــال : ت�سنيع التمور.

ب( جمال : ال�سناعات البرتوكيماوية.

- الأبحاث العلمية للن�ساء It<جمال : الطب.

- الوحــــدة البحثية جمال : الهند�سة الوراثية.

قيمة اجلائزة

1 - قيمة اجلائزة يف الفرع الأول

       فرع العامل املتميز           )150.000 ريال (

2 - قيمة اجلائزة يف الفرع الثاين

       فرع الأعمال الإبداعية   )200.000 ريال ( 

3 - قيمة اجلائزة يف الفرع الثالث

      فرع الأبحاث الن�شائية    ) 100.000 ريال (

4 - قيمة اجلائزة يف الفرع الرابع

      فرع الوحدة البحثية      ) 500.000 ريال (



12 اخ��������ت��������راع

اآلة تخفيف متر النخيل )التفريط(

الله العلي القدير أن جعل بالدنا الغالية منتجة للتمور, التي تعتبر من أفضل متور العالم, فشجرة نحمد 
متكامال.  وطعاما  حلوا  مترا  ,فأنتجت  الطاهرة  البالد  هذه  وأرض  مناخ  يناسبها  املباركة  النخيل 
فبالدنا احلبيبة اآلن أصبحت تضم في أراضيها الطيبة حوالي ثالث وعشرون مليون نخلة ,منها حوالي ستة ماليني 
في منطقة القصيم. ولكن لألسف أن هذه الثروة الهائلة لم جتد نصيبها من العناية فنرى أن جميع عمليات خدمة 
النخلة تكون يدوية مكلفه وغير كافيه ومنها تخفيف الثمار.ولقد مت بحمد الله تعاون املزارع عبدالله البصيرواملدرب 

نعيم النعيم في هذا املجال مبؤزاره وتشجيع كبير من االستاذ احمد العمار مدير املعهد املهني الصناعي.

فوائد تخفيف الثمار
ــي )) فرط  ــال جمله لطيفه وه ــني ق ــد املزارع 1- أح
ــة املتداولة  ــمدها((مجارات للجمل ــة وال تس النخل
ــي وخذ حقها  ــة قولها))أبعدها عن قدميا عن النخل

مني((فاملعروف أنه عندما يتم تخفيف الثمار, 
ــدد)10-7( ــى ع ــمراخ إل ــي )25-30(بالش ــن حوال م

بالشمراخ,
يكون اإلنتاج ممتازا كبير احلجم مرغوبا من املستهلك 

ذو سعر غالي.
ــرة احلجم  ــون الثمار صغي ــدم التخفيف تك ــا ع إم
ــي تكاليف  ــي التغط ــعرها متدن ــر مرغوبة وس غي
ــتفاد من اإلنتاج إما علفا للحيوانات, أو  إنتاجها يس
ــيئة خارج  مصانع احللويات, أو مصانع تنتج موادا س

اململكة.
ــادة حجم الثمار  ــبة للبحوث الكثيرة لزي 2- بالنس
التي كلفت مبالغ كبيرة جند أنها تزيد احلجم بنسبة 
صغيره جدا, ومنها )قص نصف الشمراخ - أو اعتبار 
ــيبا قنا واحدا من الثمار - أو  ــر عس لكل إحدى عش
قص وسط القنا - أوزيادة السماد( جند أن هذه احللول 
التقضي على مشكله تزاحم الثمار بعضها لبعض 

مما يضعف من زيادة حجمها.
ــذا كان البد من التخفيف الذي جنح بكل املقاييس  ل
ــتطيع  ــة مكلفه اليس ــن طريق عمال ــث يتم ع حي
ــي اليوم  ــن ثالث نخالت ف ــرط أكثر م ــل أن يف العام

الواحد,ونحن وهلل احلمد عندنا ماليني النخيل.
3-منذ سنوات ونحن نحاول إيجاد آله سريعة سواء 
ــار, وبعد جهود  ــة لتخفيف الثم ــه أو كهربائي يدوي
ــتطعنا بحمد اهلل من إيجاد آله جنحت  مضنية أس

ــدم اكتمال  ــبب ذلك التأخر وع ــبة 60% وس بنس
العمل مايلي:

ــم التخفيف مما اليساعد على إجراء  أ-قصر موس
التجارب.

ب-ضعف اإلمكانيات املادية الن التجارب حتتاج إلى 
مواد خام ومخارط......الخ

ــل إلرتباطهم  ــرغ العاملني إلجناز العم ــدم تف ج-ع
ــواء الوظيفيه أو التدريس وإمنا يتم  بأعمال أخرى س

العمل وقت الفراغ.
- األمل من املسؤلني شكرا اهلل سعيهم مايلي:

ــزارع عبد  ــم النعيم وامل ــدرب نعي ــن امل ــن كل م نح
ــتطيع  ــى عاتقنا عمل مانس ــا عل اهلل البصيرأخذن
ــة النخلة آليا ومنها)  ــن إيجاد حلول ألعمال خدم م
ــقالة حول النخلة  ــف الثمار- التفريط( - )س تخفي
ــة التلقيح( - )آلة  ــى والتلقيح والتفريط( - )آل للجن
ــاء األحواض وحرث  ــبان والكرب(-)آلة بن ــص العس ق
ــماد البلدي  ــوض( - )آلة نثرالس ــاب داخل احل األعش
والكيماوي في حوض النخلة( - )املصائد الضوئية(.

ــن نعلم أن هناك آالت ملثل هذه األعمال ولكنها  ونح
آالت مرتفعه األسعار اليستطيع املزارع أن يشتريها 
ــرة , رخيصة  ــع آالت صغي ــو تصني ــا فه ــا هدفن ,أم

,عمليه, اليتجاوز سعرها األلف ريال. 
ــا ومعنويا  ــا مادي ــرم بدعمن ــل منكم التك ــذا نأم ل
ــالد املباركة  ــذه الب ــك خدمة له ــاكرين لكم ذل ش

والشجرة الطيبة شعارنا اخلالد.
معلومات عن املدرب نعيم النعيم

1- مدرب في املعهداملهني الصناعي 
ــه وحلول  ــاد اعمال انتاجي ــود وحب اليج ــه جه 2- ل

لالعمال اليدويه

عبدالل���ه  امل���زارع  ع���ن  معلوم���ات 
محمد البصير 

1- خدم بالتعليم عشرون عاما وبعد 
التقاعد املبكر أجته للزراعة.

ــة جلمعية  ــى اإلدارة التنفيذي 2- تول

البطني التعاونية الزراعية ملدة أربع سنوات . 
ــول للعمل اليدوي  ــرا بإيجاد حل ــم كثي 3- يهت
ــة ,لذلك تعاون مع املدرب نعيم النعيم  بالزراع

خلدمة اجملتمع.
ب-ضعف اإلمكانيات املادية الن التجارب حتتاج 

إلى مواد خام ومخارط......الخ
ج-عدم تفرغ العاملني إلجناز العمل إلرتباطهم 
ــواء الوظيفيه أو التدريس وإمنا  بأعمال أخرى س

يتم العمل وقت الفراغ.
ــعيهم  ــكرا اهلل س ــؤلني ش ــل من املس - األم

مايلي:
ــدرب نعيم النعيم واملزارع عبد  نحن كل من امل
اهلل البصيرأخذنا على عاتقنا عمل مانستطيع 
ــة النخلة آليا  ــال خدم ــاد حلول ألعم من إيج
ــقالة  ــف الثمار- التفريط( - )س ومنها) تخفي
حول النخلة للجنى والتلقيح والتفريط( - )آلة 
ــبان والكرب(-)آلة  ــح( - )آلة قص العس التلقي
ــاب داخل احلوض( -  بناء األحواض وحرث األعش
ــدي والكيماوي في حوض  ــماد البل )آلة نثرالس

النخلة( - )املصائد الضوئية(.
ــذه األعمال  ــم أن هناك آالت ملثل ه ــن نعل ونح
ــتطيع  ــعار اليس ــه األس ــا آالت مرتفع ولكنه
املزارع أن يشتريها ,أما هدفنا فهو تصنيع آالت 
ــعرها  ــة ,عمليه, اليتجاوز س ــرة , رخيص صغي

األلف ريال. 
ــم التكرم بدعمنا ماديا ومعنويا  لذا نأمل منك
ــاكرين لكم ذلك خدمة لهذه البالد املباركة  ش

والشجرة الطيبة شعارنا اخلالد.

عبداهلل محمد البصير 
1- خدم بالتعليم عشرون عاما وبعد التقاعد املبكر أجته للزراعة.

2- تولى اإلدارة التنفيذية جلمعية البطني التعاونية الزراعية ملدة أربع سنوات . 
3- يهتم كثيرا بإيجاد حلول للعمل اليدوي بالزراعة ,لذلك تعاون مع املدرب نعيم النعيم خلدمة اجملتمع.
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مهرجان قوت يحظى بنسبة
مشاركة قياسية هذا العام

ــي األمير فيصل بن  ــمو امللك وصف صاحب الس
بندر بن عبدالعزيز – أمير منطقة القصيم – مهرجان 
ــتثمـاري  قوت للتمـــور مبدينــة بريدة, بالذراع االس

الهـام في مجال جتارة التمور باملنطقة.
ــة واضحة وبارزة  ــد على أن قوت أصبح عالم وأك
ــداد ملهرجان التمور  في مهرجانات املنطقة وهو امت
الرئيسي الذي يقام كل عام الذي أصبح رافداً مهماً 
ــيراً  ــتثمار االقتصادي مش للمنطقة في مجال االس
ــى أن هذا املنتج قوي وواضح باملنطقة وفي مدينة  إل
ــير على نهج سليم يعكس تقدم  بريدة بالذات ويس
املنطقة وتفوقها في هذا اجملال, مشيداً بجهود أمانة 

املنطقة والقائمني على السوق.
ــعار مبتناول اجلميع وأن يقدم  ومتنى أن تكون األس
ــي لديه حتى  ــزارع واملنتجات الت ــوق خدمة للم الس

يستطيع أن يسّوقها قبل املوسم اجلديد. 
ــم أن تطوير مطار  ــة القصي ــر منطق ــد أمي وأك
ــة لعواصم  ــالت دولي ــي وإدراج رح ــم اإلقليم القصي
ــاء بالعديد من اجملاالت  ــأنه االرتق ومدن عربية من ش
ــتثمار وغيرها مثمناً جهود هيئة  ــياحة واالس كالس

الطيران املدني ودعمهم ملسيرة التطوير باملطار. 
ــة على  ــياحة باملنطق ــاز الس ــموه جه وهنأ س
ــتوى اململكة مؤكداً أن  ــق ثالث جوائز على مس حتقي
ــالث جوائز يعكس قدرة ابن املنطقة على أن  الفوز بث
يرسم له بصمة في كل موقع, مقدماً تهنئته لكل 
من فاز بهذه اجلوائز التي ال تخضع ألي مجاملة بقدر 

ما تعبر عن متيز واضح.
ــاركة كبيرة،  ــبة مش ــد حظي املهرجان بنس وق

حيث شارك أكثر من 200 مصنع وعارض.



انقرض  التي  العراقية  التمور  من  نوعا   629 اصل  من   546 باستعادة  الزراعة  وزارة  نجحت 
العشرات منها خالل العقود الثالثة املاضية.وقال مدير الهيئة العامة للنخيل في الوزارة كامل 
اصل  من  نوعا   546 باستعادة  املاضية،  السبع  السنوات  خالل  جنحت  الهيئة  ان  ضايع  مخلف 
629 نوعا من التمور العراقية املشهورة على مستوى العالم، ومنها بعض االنواع التي انقرضت 
فقط،  منها  واحدة  فسيلة  باستعادة  بـ«املضنية«  وصفها  جهود  بعد  الهيئة  وجنحت  بالفعل 
وهي »لقيتوني« و»ميلح« و»شكراوي« و»عني احلمام« و»علي دولة« التي اودعت ضمن بنك الهيئة 

إلكثارها. 
منذ  املطبق  النخيل«  »امهات  للمشروع  تنفيذها  خالل  من  تسعى  الهيئة  ان  الى  واشار 
صفات  من  متتلكه  ملا  تباعا  احملافظات  في  وزراعتها  نسيجيا  املنتجة  الفسائل  الكثار  سنوات 
ونوعيات مرغوبة على املستوى االنتاجي والتصديري ادراكا منها ألهمية أشجار النخيل والتمور 
التي أشتهرت بها البالد منذ القدم، ومبا يرجع العراق متصدرا من جديد املرتبة االولى على مستوى 
العالم بأعداد النخيل وكميات متوره املنتجة خالل املدة املقبلة، ولفت ضايع الى ان الهيئة تبنت 
منذ تأسيسها العام 2004، حزمة مشاريع تهدف للنهوض بواقع أشجار النخيل في البالد، بواقع 
26 محطة في 13 محافظة والتي تنتهي العام 2012 ومبدة ادامة متتد حتى العام 2021، اضافة 
الى مشروع تأهيل بساتني النخيل القدمية وميتد حتى عشر سنوات، واخر ارشادي الدخال تقنية 
حديثة لزراعة النخيل وتشييد مكابس للتمور في خمس محافظات، فضال عن برنامج تشغيل 
به  يرغب  اي مكان  الى  االمهات،  الى 25 سنة من بساتني  لألعمار من خمسة  النخيل  قالعات 

الفالح.
وشدد مدير الهيئة العامة للنخيل على أن الوزارة تعمل ومن خالل هيئات االرشاد والنخيل 
وتبني  املتخصصة  البحثية  والدراسات  االرشادات  لتقدمي  مكثف  بشكل  الزراعية،  والبحوث 
التجارب الناجحة لدول سبقت البالد مبجال تنمية غابات النخيل وانتاج التمور التجارية املرغوبة 
عامليا اسوة بتجربتي دولة االمارات العربية واالردن ومن ثم نقلها ألصحاب بساتني النخيل في 
البالد، خاصة حملافظة البصرة التي تناقصت اعداد نخيلها ألقل من ثالثة ماليني بعد أن كان يناهز 

العشرة ماليني بداية الثمانينيات.
يشار الى ان العراق الذي كان حتى نهاية ستينيات القرن املاضي، يصدر ما يقرب من 75 باملائة 
من متور العالم ويحتل املكانة االولى بعدد النخيل برقم وصل الى 33 مليونا، تراجع خالل العقود 
األربعة املاضية الى املركز التاسع بني مصدري التمور في العالم، التي عزاها خبراء زراعيون الى 
قلة احلصص املائية واالمراض واحلروب التي فتكت مباليني االشجار، خالل السنوات املمتدة من عام 

1980 وحتى االن.

الزراعة العراقية تستعيد 546 من أصل 629 نوعا من التمور موريتانياتنظم
مهرجان »جتكجة« للتمور

ــدورة  ال ــات  فعالي أقيم������ت 
ــنوي  ــان التمور الس ــة ملهرج الثاني
ــة  ــة جتكج ــي مدين ــام ف ــذي يق ال
ــي تبعد  ــة الت ــة التاريخي املوريتاني
ــرق  ش ــافة 550 كيلومتر  مس
ــذا املهرجان  ــة. ويهدف ه العاصم
ــي لهذه  ــاد احملل ــم االقتص ــى دع إل

البلدة القدمية.
املناسبة  هذه  كانت  وقد 
وسكان  األجانب  للسياح  فرصة 
هذه  لزيارة  األخرى  املناطق 
تأسست  التي  التاريخية  املدينة 
أكبر  ثاني  تعتبر  سنة 1660م التي 
منتج للتمور في موريتانيا. وتتميز 
العتيقة  بأحياءها  املدينة  هذه 
وأزقتها املتعرجة. وقد كان مهرجان 
فعالياته  امتدت  الذي  التمور 
مناسبة  من 15 إلى 18 يوليو 
زراعة  أساليب  مبختلف  للتعريف 
إلى  تاريخها  يعود  التي  النخيل 
كبيرة  بنسبة  وتساهم  قرون  عدة 

في اقتصاد املنطقة.
اخملطوطات  عرض  أهمية  وعن 
في  مهمة  محطة  تشكل  التي 
مهرجان التمور، حتدثت مغاربية مع 
اخملطوطات  أصحاب  رابطة  رئيس 
قال  حيث  عمار  ولد  سيدي 
»احلفاظ على اخملطوطات النفيسة 
لدى  عادة  العريقة  واملكتبات 
سكان املدينة التي يوجد بها اليوم 

حوالي 19 مكتبة«.
على  »نعمل  قائال  وأضاف 
وهذه  التراث  هذا  وصيانة  جمع 
عشرين  حوالي  منذ  اخملطوطات 
هذا  خالل  من  ونهدف  سنة. 
بقيمتها  التعريف  إلى  املهرجان 
والسماح لآلخرين باالطالع عليها، 
اخملطوطات  هذه  على  احلفاظ  ألن 
في  يساهم  أصحابها  قبل  من 
بني  التواصل  عالقات  على  احلفاظ 

أفراد العائلة.

14 أخ����������ب����������ار
املهرجانات



السفير البريطاني يشيد بفعاليات املهرجان
اململكة  سفير  جيرمي  دومينيك  زار 
مهرجان  وعقيلته  الدولة  لدى  املتحدة 
الذي   2011، السابع  الرطب  ملزاينة  ليوا 
أقيم حتت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه 

هيئة أبوظبي للتراث والثقافة .
في  جولته  ختام  في  السفير،  وأثنى 
التي  باجلهود  الرطب،  مهرجان  فعاليات 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تبذلها 
واحلفاظ  باملزارع  واالعتناء  التراث  إلحياء 
على جودة منتجها واحلرص على تشجيع 
املواطنني على زراعة النخيل للنهوض بها 

وتطويرها .
وقال إنه معجب بفعاليات املهرجان والتي تشتمل على عروض متنوعة تركز على أهمية النخلة في حياة 

أهل املنطقة الغربية .
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مفكرة مهرجانات التمور ملوسم 1432ه� )2011م(
مهرجان املدينة املنورة للتمور 

مهرجان متور الربوة  - الرياض

مهرجان التمور ببريدة )مدينة التمور(

مهرجان عنيزة  للتمور )سوق اخلضار(

مهرجان النخيل والتمور باألحساء

مهرجان اخلرج للتمور

مهرجان التمور بالزلفي

مهرجان الغاط للتمور

مهرجان املذنب للتمور )سوق التمور(

مهرجان متور البدائع )سوق البدائع(

مهرجان النخلة والتمور برياض اخلبرا

مهرجان اإلمارات الدولي اخلامس للنخيل والتمور

لم يعلن بعد�

8/25 - 1432/9/25ه�

9/14 - 1432/10/25ه�

8/28 - 1432/9/28ه�

8/21 - 1432/9/28ه�

9/1 - 1432/10/15ه�

9/1 - 1432/11/1ه�

9/1 - 1432/10/15ه�

8/20 - 1432/9/28ه�

8/25 - 1432/9/25ه�

10/2 - 1432/10/6ه�

21-22 نوفمبر 20111

اختتام مهرجان مزاينة 
الرطب 2011 في ليوا

اختتمت بنجاح فعاليات 
مهرجان مزاينة الرطب 2011 
في ليوا الذي أقيم حتت رعاية الشيخ 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
مجلس الوزراء، ونظمته هيئة أبوظبي 
فعالياته  واستمرت  والتراث  للثقافة 

10 أيام .
من  بالعديد  املهرجان  وحفل 
التراثية  اجملاالت  في  الفعاليات 
ملزاينة  الكبرى  واملسابقة  والزراعية 
إلى  إضافة  املتميزة،  الرطب  فئات 
عروض ثقافية وتراثية، وقرية لألطفال، 
وسوق للمشغوالت اليدوية املصنعة 
من النخلة، ومنتجات جديدة تطرحها 

الشركات اخملتصة بالتمور .

غبيشة األولى وروضة الثانية

إعالن الفائزين في 
مسابقة أجمل مائدة 
رطب في مهرجان ليوا

فازت غبيشة سعيد املرر باملركز األول 
ضمن  رطب”  مائدة  “أجمل  مسابقة  في 
فعاليات مهرجان مزاينة الرطب 2011 الذي 
اختتم أمس والتي تنافست فيها املشاركات 
من  املصنوعة  األطباق  أشهى  تقدمي  على 
الرطب التي أقيمت برعاية أدنوك وحصلت 

على جائزة قدرها 3000 درهم .
املركز  في  الهاملي  محمد  روضة  وحلت 
وجاءت  درهم   2500 على  وحصلت  الثاني 
الثالث  املركز  في  املالكي  علي  العنود 
فري  وفاطمة  درهم   2000 على  وحصلت 
املزروعي  راشد  وميثاء  بالرابع  املنصوري 

باخلامس .
أبوظبي  بإمارة  املزارعني  وقام مركز خدمات 
بتقدمي  املهرجان  في  جناحه  خالل  من 
تخفيضات بنسبة 10 في املئة على أسعار 
البذور  من  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات  بيع 
اإلنتاج  مستلزمات  من  وغيرها  واألسمدة 
حسما  للنخيل  اجلامعة  وقدمت  الزراعي 
بلغ 15 في املئة طيلة أيام املهرجان لكل من 

*  التواريخ مبدئيةيشتري 50 فسيلة على األقل .

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *



ــات  تقني ــي  كرس أعل������ن 
ــة  بكلي ــور  التم ــع  وتصني
والزراعة عن  ــة  ــوم األغذي عل
ــي عدد من  ــجيل ف بدء التس
ــوبي  ملنس التدريبية  الدورات 
ــع متور اجلامعة  اجلامعة مبصن
ــل  ــع الفص ــي مطل ــك ف وذل
 –  1432 ــادم  الق ــي  الدراس

1433هـ بإذن اهلل.

16 أخ����������ب����������ار
داخل الوطن

تقنيات  كرسي  سعود  امللك  جامعة  دشنت 
وتصنيع التمور في كلية علوم األغذية والزراعة، 
فهد  الدكتور  الزراعة  وزير  رعاية  حتت  وذلك 
بالغنيم، وفي حضور األمير محمد بن خالد بن 
الفيصلية،  مجموعة  رئيس  الفيصل  اهلل  عبد 
اهلل  عبد  الدكتور  سعود  امللك  جامعة  ومدير 

العثمان، وعدد من املسؤولني في اجلامعة. 
في  خالد  بن  محمد  واألمير  الزراعة  وزير  وجتول 
املعامل واملصانع التابعة للكرسي التي تشمل 
تبريد  مستودعات  وخط  اجلامعة،  متور  مصنع 
البرحي ذات تقنية األجواء املتحكم فيها ومصنع 

التجميد ومعامل األجهزة الدقيقة وغيرها. 

أبحاث  كرسي  تدشني  إن  الزراعة:  وزير  وقال 
إجراء  على  اجلامعة  حرص  يعكس  التمور 
وتصنيع  إلنتاج  النوعية  واألبحاث  الدراسات 
التمور ومشتقاتها وتسويقها، إضافة إلى إيجاد 
قاعدة معلومات خاصة بأبحاث ودراسات التمور 
بها،  املرتبطة  التحويلية  والصناعات  والنخيل 
مشيراً إلى أن ما مييز هذا الكرسي ارتباطه مبنتج 
وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  أهمية  له  حيوي 
في حتسني  املنتج  هذا  دور  إلى  إضافة  وغذائية، 

مستويات املعيشة للعاملني في هذا اجملال. 
سعود  امللك  جامعة  مدير  أشار  جهته،  من 
اجلامعة  أن  إلى  العثمان  اهلل  عبد  الدكتور 
وهي  اجلديدة،  رؤيتها  مكونات  أحد  وضعت 
الشامل  مفهومها  في  اجملتمعية  الشراكة 
القطاع  مع  أو  احلكومية  القطاعات  مع  سواء 
اخلاص أو مع املؤسسات التعليمية العاملية، وال 
شك أن اجلامعة اليوم أمامها مسؤولية وطنية 
من  اجلامعة  أخذتها  املسؤولية  وهذه  كبيرة، 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز وولي عهده األمني والنائب الثاني عندما 
تقدمي  في  مطلقة  أولوية  للمواطن  وضعوا 

اخلدمات.

وزير الزراعة: كرسي تقنيات وتصنيع التمور يرتبط مبنتج حيوي مهم

كرسي تقنيات وتصنيع التمور

دورات تدريبية مبصنع 
متور جامعة امللك سعود

د. العثمان يفتتح رسميًا مصنع اجلامعة

هذا وقد دشن معالي مدير جامعة امللك سعود 
ــن العثمـان   ــد الرحــم ــن عب ــد اهلل ب ــور عب الدكت
مصنع اجلامعة لتعبئة وتصنيـع التمـــور، بحضور 

ــة،  الزراع ــر  وزي ــي  معال
ــوزارة  والدكتور  ووكالء ال
عبد اهلل احلمدان املشرف 
ــات  تقني ــي  كرس ــى  عل

وتصنيع التمور.
ــع  املصن أن  ــر  ويذك
الذي يعد باكورة املصانع 
ــات  ــل اجلامع ــي تدخ الت
السعودية لدعم األبحاث 
العلمية لطالب اجلامعة، 
وإعدادهم  ميدانياً لسوق 

العمل..
ويـــعـــد املــصــنــع 
ــوده  ــه ووج فــي حــد ذات
انطالقة  اجلامعة  داخل 
إلى  مادياً،  مردوداً  يحقق  وأيضاً  عملية،  تطبيقية 
يؤهلهم  مما  اجلامعة،  لطالب  اخلبراتي  املردود  جانب 

للحياة العملية بعد التخرج.

أعدها : محمود جالل األمشيطي
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هذا وقد استقبل األستاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد 
احلمدان مشرف كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة 
املكون  العاملي  ستافورد  معهد  من  وفداً  سعود  امللك 
مايكل  وأ.   Jeffrey Alexandr الكسندر  جيفري  د.  من 
رجب   4 االثنني  يوم  صباح  Michael Davis  وذلك  ديفز 
عمل  طبيعة  على  باالطالع  الوفد  قام  ولقد  1432هـ، 
الكرسي  الزيارة جولة على مشاريع  وتخللت  الكرسي 
وخط  اجلامعة  متور  مصنع  شملت  التجارية  شبه 
بها  املتحكم  األجواء  تقنية  ذات  التبريد  مستودعات 

ومصنع التجميد ومعامل األجهزة الدقيقة.. 
تتركز  التي  الكرسي  أنشطة  أن  الى  اإلشارة  وجتدر 
التمور  بتصنيع  املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  على 
التحويلية ومنتجات النخلة واالستفادة منها. وتتضمن 
مشاريع الكرسي االستفادة من منتجات النخلة األخرى 
والتي تشمل على سبيل املثال على األخشاب ) احلبيبي 
املتنوعة  الصناعية  واملنتجات  واأللياف   ) والبالستيكي 
األخرى. ومن ثم حتويل صناعة منتجات النخلة من حرفة 
يدوية )غالباً ترتبط بالتراث( إلى نطاق آلي ومبستوى جتاري 

بعد تكامل الدراسة الفنية والتسويقية لها. 
هذا وقد حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن بن سعد 
الداود مساعد وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة وأعضاء 
العاملي  ستافورد  معهد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  الكرسي. 
البحثية  املراكز  وحتليل سياسات  وضع  في  املتخصص 
يستهدف التعاون املشترك بني كرسي تصنيع وتقنيات 

التمور واملعهد.

 استقب��ال وف�د م�ع�ه�د
ستافورد العاملي

واتفاقية تعاون مع مزرعة اخلالدية
استقبل املشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور بكلية 
يتقدمهم  اخلالدية  مزرعة  من  وفداً  والزراعة  األغذية  علوم 
الرؤوف  عبد  هشام  املهندس  للمزرعة  التنفيذي  املدير 
اطلع  وقد  1432/6/27هـ،  علي  محمد  والدكتور  الطنوبي 
الوفد على طبيعة عمل الكرسي وقاما بجولة على مشاريع 
وخط  اجلامعة  متور  مصنع  شملت  التجارية  شبة  الكرسي 
بها مصنع  املتحكم  األجواء  تقنية  ذات  التبريد  مستودعات 
التجميد ومعامل األجهزة الدقيقة, وقد أستمع الوفد الزائر 
إلى شرح مفصل عن املشاريع البحثية من مشرف الكرسي

توقيع  مت  ذلك  بعد  الكرسي،  وأعضاء  احلمدان  اهلل  عبد  د. 
االتفاقية بني مزرعة اخلالدية وكرسي تقنيات وتصنيع التمور 
والعمل على عدة مشاريع بحثية ذات تطبيق جتاري والعمل 
منتجات  من  تستفيد  مستقبلية  مشاريع  تخ-طيط  على 
مزرعة اخلالدية من جانب واخلبرات العلمية لدى كرسي من 

جانب آخر.

ندوة محافظة الغاط
ــز  ــرك ــم م ــظ وق������������د ن
في  الثقافي  الرحمانية 
بالتعاون  الغاط  محافظة 
الزراعة ندوة  مع فرع مكتب 
بعنوان  التمور  تسويق  عن 
وفعال  ناجح  تسويق  )نحو 
األربعاء 6  يوم  وذلك  للتمور( 
املوافق 8 يونيو 2011م  رجب 
عبد  املهندس  فيها  شارك 
اجلليل بن أحمد العشر مدير 
الزراعي  التسويق  إدارة  عام 
عمل  بورقة  الزراعة  بــوزارة 
التصنيع   – )التمور  بعنوان 
والتسويق( واألستاذ الدكتور 
عبد اهلل بن محمد احلمدان 
املشرف على كرسي تقنيات 
باجلامعة  التمور  وتصنيع 
)تقنيات  بعنوان  عمل  بورقة 
التمور(  وحفظ  تصنيع 
توفيق  الدكتور  واألستاذ 
أستاذ  املعطي  عبد  حافظ 
وخبير  احليوية  املقاومة 
مبركز  العضوية  الــزراعــة 
البحوث الزراعية بجمهورية 
بعنوان  عمل  بورقة  مصر 
)الزراعة العضوية ودورها في 

تسويق التمور(.

قام  ذلك  إلى  باإلضافة 
الفاخرة  ملصنع  بزيارة  الوفد 
على  واطلع  التمور  لتعبئة 
في  املستخدمة  التقنيات 

عمليات الفرز والتعبئة.
كرم  اللقاء  ختام  وفي 
اللواء عبد اهلل بن عبد الكرمي 
مجلس  عضو  السعدون 
اجمللس  وعــضــو  ــورى  ــش ال
الرحمانية  االستشاري ملركز 
ــثــقــافــي،  املــشــاركــني  ال
ومجموعة  شكر  بشهادات 
من مطبوعات مؤسسة عبد 

الرحمن السديري اخليرية.
حضر  أخــرى،  جهة  من 
تقنيات  كرسي  من  وفــد 
توقيع  التمور  وتصنيع 
التراثية  النزل  مشروع  عقد 
صاحب  بحضور  بالغاط 
األمير  امللكي  السمو 
رئيس  سلمان  ابن  سلطان 
للسياحة  العامة  الهيئة 
اهلل  عبد  أ.د.  وقام  ــار,  واآلث
املشرف  احلمدان  محمد  بن 
على الكرسي بإهداء سموه 
النخيل  مجلة  إصــدارات 

والتمور..



إغالق معمل متور فاسدة تديره عمالة أجنبية بالطائف
تعرضت  التي  منتجاته  وصادرت  الفاسدة  للتمور  معمالً  الطائف  محافظة  أمانة  أغلقت 
إلى  وحولته  القمرية  بحي  األحواش  أحد  في  وافدة  عمالة  تديره  والذي  واحلفظ  التخزين  لسوء 
التمور وذلك  املعروفة لبيع  توزيعها على مجموعة من احملال  التمور ثم  معمل لتعبئة وتغليف 
قبيل بدء املوسم السياحي وشهر رمضان املبارك، بعيداً عن أدنى الشروط الصحية املتبعة في 

التغليف والتعبئة والتوزيع في عملية تكرس الغش التجاري في أوضح صوره. 
وجاء في التفاصيل أن بالغاً قاد مندوبي أمانة الطائف واخملتصني ومبساندة دوريات األمن إلى العثور 
على 200 كرتون كبير معبأة بالتمور داخل أحد األحواش إضافة إلى 80 عبوة تنك كبيرة، كما عثر 
على مكبس صغير يتم من خالله تعبئة التمور داخل عبوات التنك إضافة إلى جراكل مليئة بعسل 
التمر منتهية الصالحية، إضافة إلى كمية من التمر املتناثرة على أحد األشرعة والتي تقوم العمالة بغسلها باملياه ثم وضعها بداخل مكبس 

التمر لتعليبها. 
فيما كان املكان مليًئا باحلشرات والزواحف الصغيرة والتي تتنقل بني كراتني التمر إضافة إلى هروب العمال عند وصول مندوبي األمانة، فيما 
باشر عمال األمانة رفع كميات التمور من املوقع متهيداً ملصادرتها وإتالفها وأكد الدكتور أحمد قوقندي كبير األطباء باألمانة الذي أكد اخلبر أنه 

سيتم تطبيق الئحة الغرامات بحق مالك احلوش التي تصل إلى 10 آالف ريال.

!

18 أخ����������ب����������ار
داخل الوطن

وقع معالي د.فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري 
اخلبر  من  ثالثياً  املعاجلة  املياه  نقل  تنفيذ مشروع  باألحساء عقد  والصرف 
إلى األحساء البالغ تكلفته )740( مليون ريال . وذلك من خالل التعاقد مع 
شركة صنوبيك انترناشيونال التي تقدمت مع عدد من الشركات العاملية 

والوطنية على تنفيذ املشروع في منافسة عامة .
كما مت خالل املناسبة توقيع عقد اإلشراف الهندسي واخلدمات اإلستشارية 
 48 ب  املشروع  تنفيذ  مدة  حددت  وقد   ، ريال  مليون   28 بقيمة  للمشروع 

شهراً .
وأوضح معالي الوزير أن هذا املشروع سيمكن الهيئة من نقل وإضافة 
)200( ألف م3 من املياه لتعزيز مصادر مياه الري في واحة األحساء وسوف 
السحب  ويقلص  الزراعية  االستدامة  تعزيز  في  تعالى  اهلل  بإذن  يساهم 
من املياه اجلوفية وقد مت اعتماد املشروع بعد متابعة ورصد وحتليل للمياه 
ومطابقتها  جودتها  تبني  والتي  اخلبر  في  التنقية  محطة  في  املعاجلة 
غير  الري  أغراض  في  الستخدامها  الفنية  واملواصفات  املعتمدة  للمعايير 
مراقبة  على  وحرصها  الهيئة  استمرار  مع   . املزروعات  أنواع  لكافة  املقيد 
هذه املياه بعد تشغيل املشروع . هذا ويتكون املشروع من عناصر رئيسية 
كل  وتشتمل  وأبقيق  اخلبر  من  كل  في  رئيسية  ضخ  محطتي  تشتمل 
محطة على )7( مضخات كهربائية بتصرف )1670(م3/الساعة ، وقوة دفع 

160 متر .
وسيتم نقل املياه عبر خط أنابيب مصنوع من احلديد املبطن واملعزول 

بقطر )1500( ملم . وبطول 165 كيلومتر إضافة إلى 17 كلم داخل املنطقة 
وتشغيل  حتكم  نظام  على  املشروع  ويشتمل   ، ملم   900 بقطر  الزراعية 

اتوماتيكي .
املدنية من غرف محابس ووصالت. كما قام معالي  إضافة للمنشآت 
الري  قنوات  حتويل  مشروع  من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  عقد  بتوقيع  الوزير 
املكشوفة إلى أنابيب مغلقة والبالغ تكلفته )58.6( مليون ريال مع شركة 
البشير للتجارة واملقاوالت ليتم تنفيذه خالل 30 شهراً . ويأتي هذا املشروع 
لتعزيز وإعادة تأهيل شبكة نقل وتوزيع املياه ورفع كفاءتها لترشيد كمية 
املياه املستهلكة وكذلك تطوير برامج توزيعها على املزارعني وفق احلاجة 
مجموع  يبلغ  أنابيب  خطوط  تنفيذ  على  املشروع  ويشتمل   . الفعلية 
وكذلك  ملم   600  –  250 من  أقطارها  وتتراوح  )90(كلم  حوالي  أطوالها 
محابس ومخارج خلدمة ما يقارب ) 1450 ( مزارعاً باإلضافة لنظام التحكم 
عن  ونيابة  الوزير  معالي  أبدى  املناسبة  وبهذه   . األتوماتيكي  والتشغيل 
مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها خالص الشكر والعرفان ملقام خادم 
اهلل  الثاني حفظهم  النائب  وسمو  العهد  ولي  وسمو  الشريفني  احلرمني 
دعم  من  اململكة  مناطق  مختلف  في  الزراعي  والقطاع  الهيئة  تلقاه  ملا 
واهتمام يتجلى في اعتماد مثل هذه املشاريع احليوية وغيرها من املشاريع 

اجلاري تنفيذها . 

ــي  عق������د اللقاء التأسيس
ــاء اجمللس الدولي  الثاني إلنش
ــاض  بالري ــور  والتم ــل  للنخي

ــور  التم ــراء  خب ــاركة  مبش
ــدول املنتجة واخملتصني في  بال
املنظمات والهيئات اإلقليمية 

والدولية،  
ــة  الزراع وزارة  ــل  وكي وكان 
ــة  والتنمي ــاث  األبح ــؤون  لش
ــرورة  ــه بض ــد وج ــة ق الزراعي
ــاء اجمللس الدولي للنخيل  إنش
ــد ألجله  ــث عق ــور، حي والتم

اللقاء التحضيري األول.

عقدلقاء للمجلس الدولي للنخيل والتمور

لنقل املياه املعاجلة ثالثيًا  من اخلبر إلى األحساء 

وزير الزراعة يوقع عقدا ب� 740 مليون ريال
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بيشة : 2 مليون نخلة تهجر أراضيها إلى اخلارج بثمن بخس

لم يجد أهالي بيشة بداً من بيع النخل 
يباسه  من  هرباً  ببعض حيويته  احملتفظ 
وانعدام منفعته، ما أغرى جتار وسماسرة 
النخيل باحلضور من دول مجلس التعاون 
اخلليجي لشراء نخيل بيشة بسعر 200 
ريال للنخلة الواحدة. ويرجع املزارع سعيد 

بيع  العفاس 
بهذا  النخيل 
السعر الزهيد 
إلــــى وجــل 
املــزارعــني من 
نخيلهم  موت 
أعينهم،  أمام 
موجة  كــون 
حتكم  اجلفاف 
قــبــضــتــهــا 
احملافظة  على 
مــنــذ أعـــوام 
مضيفاً  عــدة، 
في  تنتشر  النخيل  تهجير  مكاتب  أن 
محافظة بيشة بأعداد الفتة والشاحنات 
دول  إلى  النخيل  مئات  يومياً  تنقل 
التعاون اخلليجي خصوصاً قطر  مجلس 

واإلمارات.

في  ــة  ــزراع ال ــرع  ف مدير  وأوضـــح 
محافظة بيشة املهندس سالم القرني 
أن من حق أي مزارع أن يبيع نخيل مزرعته 
أن  إلى  الفتاً  اليباس،  عليها  متى خشي 
مساعدة  على  يقتصر  اإلرشادي  دورهم 
مهاراتهم  وتطوير  القائمة  املزارع  مالك 
في استعمال تقنية الري احلديث ومنها 
يتفادى  البعض  أن  إال  بالتنقيط  الري 
احتراق نخله ببيعه واحلصول على مقابل 

مادي يعوضه بعض خسائره.
الشراء ال يقتصر على  أن  إلى  وأشار 
أمانات  حتى  بل  اخلليجية  الدول  بعض 
املناطق السعودية التي تسعى إلى تزيني 
النخيل،  بأشجار  الرئيسة  شوراعها 
يتخلى  لن  الزراعة  وزارة  فرع  أن  مؤكداً 
ال  أنه  إال  املزارعني  خدمة  في  دوره  عن 
نخيل  بيع  من  منعهم  في  احلق  ميلك 

مزارعهم.

صاحب ذلك انخفاض كبير في األسعار

االضطرابات العربية تقلص صادرات التمور األحسائية %75
أرجع شيخ 
التمور  سوق 
املركـزي فـي 
األحـــســـاء 
احلميد  عبـد 
ــي  ــب ــي ــل احل
ــــع  ــــراج ت
ــيــات  عــمــل
يــر  تصد
إلى  تصل  بنسبة  للخارج  األحساء  متور 
تشهدها  التي  االضطرابات  إلى    ،%75
في  واإلسالمية  العربية  الدول  بعض 
جتار  مخاوف  أثارت  التي  الراهن،  الوقت 
الدول  تلك  إلى  تصديرها  من  التمور 
إلى  التجارية  الصفقات  الفتقار  نظراً 
حتصيل  من  متكنهم  رسمية  ضمانات 
املستوردة.  اجلهات  من  املالية  املبالغ 
وسط تراجع متوسط سعر الطن إلى 

حدود 3 آالف ريال. 
وأوضح احلليبي أن صادرات املوسم 
احلالي لم تتجاوز 5 آالف طن مبتوسط 
3 آالف ريال للطن، بعد أن وصلت خالل 

من  طن  ألف   20 إلى  املاضي  املوسم 
مليون   100 بقيمة  األصناف  مختلف 
ريال، ومتوسط سعر وصل إلى 5 آالف 
ريال للطن، األمر الذي شكل انخفاضاً 

إجمالياً وصل إلى %75.
التمور  صادرات  وجهات  أهم  وحول 
تضم  إنها  احلليبي  قال  األحسائية، 
واليمن  واألردن  وسورية  اخلليج  دول 
واجلزائر  ليبيا  جانب  إلى  والصومال، 
وتونس ومصر والهند وكذلك باكستان 
شرق  جنوب  دول  وبعض  وبنجالديش 

آسيا.
وبالنسبة للحلول املقترحة لتوفير 
ــدد احلليبي  ــات لتجار التمور، ش ضمان
ــل حكومي من  ــى ضرورة وجود تدخ عل
خالل الغرف التجارية واملالحق التجارية 
ــات اململكة في  ــفارات وقنصلي في س
ــام مبهمة  ــم للقي ــف دول العال مختل
الوسيط بني التاجر السعودي واألجنبي 
في توصيل البضائع واستالم مبالغها. 
وقال حسني الهاشم وهو أحد كبار 
املزارعني إن األحساء كانت تشهد قدوم 

عدد كبير من املستثمرين من مختلف 
ــراء وحجز كميات كبيرة من  الدول لش
ــابقة،  ــم الس ــاء في املواس متور األحس
ــهد إال  ــم يش ــي ل ــم احلال إال أن املوس
ــتثمرين،  ــداد قليلة من املس حضور أع

ومعظمهم خليجيون.
ــات في بعض  ــاف أن االضطراب وأض
ــببت في وفرة كبيرة  الدول العربية تس
ــر الذي أدى إلى  ــن التمور احمللية، األم م
ــوق، وبالتالي  ــي الس ــادة املعروض ف زي
انخفاض األسعار، موضحاً أن الظروف 
ــار واملزارعني إلى  ــت التج ــة دفع احلالي
ــر أماناً في  ــل متورهم إلى بلدان أكث نق
ــعار  بأس ــع  للبي ــا  وعرضه ــة،  املنطق
ــادة املعروض في  لزي ــراً  منخفضة نظ

تلك البلدان.
يذكر أن واحة األحساء تعد من أكثر 
مناطق اململكة زراعة ألشجار النخيل، 
إذ تضم أكثر من 30 ألف حيازة زراعية 
ــون نخلة تنتج نحو  يوجد بها 2.2 ملي
100 ألف طن من التمور تشمل اخلالص 

والشيشي والرزيز وغيرها.
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على مساحة 5000م2 ومبحافظة دومة اجلندل

منطقة اجلوف تستعد إلطالق 
مهرجانها األول للتمور

أوضح رئيس بلدية دومة اجلندل األستاذ فهد املشعان أنه مت البدء بوضع الرؤية 
منطقة  أمانة  من  اخلبرة  بذوي  واالستعانة  باجلوف  األول  التمور  ملهرجان  والتصور 
القصيم، وسيجهز موقع مهرجان التمور باجلوف على عدة مراحل ستبدأ املرحلة 
األولى باختيار املوقع الذي مت حتديده مبحاذاة طريق امللك عبدالعزيز مبحافظة دومة 
آالف  إلى عشرة  اجملاورة تصل  والساحة  للمظلة،  اجلندل مبساحة 5000 متر مربع 
التصاميم  والتجهيز وسيتم وضع  بالردم  باملوقع  العمل  املعدات  وبدأت  متر مربع 

والتصورات املبدئية خالل األيام القليلة القادمة لتنفيذها.
ــة اجلوف وغيرها يبدأ  ــوف وبعض أصناف التمور مبنطق ــر أن إنتاج حلوة اجل يُذك
ــام 1432هـ في  ــبتمبر ، ويتوقع إنتاج حلوة اجلوف لهذا الع ــطس وس ــهر أغس بش
شهر رمضان املبارك كما يتوقع إنتاج مبكر لبعض أصناف التمور اخملتلفة كصفراء 

سليمان " سلج" وصفراء الطياييره ، والبدرية ، والرشودية والعصرية. 
ــهر أنواع  ــوة اجلوف " التي تعد من أش ــواع النخيل باجلوف " حل ــهر أن وتعد أش
ــث تتميز بحالوتها وكثرة  ــمال اململكة ، حي ــور في املنطقة إذا لم يكن في ش التم
الدبس فيها ، وكثرة إنتاجها والحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات وسهولة 

هضمها إضافة ملا فيها من فوائد صحية كثيرة.
ــد بن طعم اهلل الدرباس  ــام الزراعة مبنطقة اجلوف املهندس فه ويقول مدير ع
ــنوياً من  أن منطقة اجلوف يوجد فيها أكثر من 600 ألف نخلة تنتج 30 ألف طن س

أشهرها " احللوة " واحلسنية وكسبة املدق وبويضة خذماء. 
ــتعداد ملهرجان التمور  ــوف بأن يكون االس ــن منتجي التمور باجل ــل كثير م ويأم
ــوء عليه إعالمياً  ــلط الض ــوي يلفت القاصي والداني ويس ــكل مميز وق مبكراً وبش
ــيرين إلى أهمية أن يأتي "مهرجان التمور باجلوف " بعد  ــكل كافي ووافي ، مش بش
ــق اخملتلفة حيث ال يكون هنالك مهرجانات  ــاء مهرجانات التمور األخرى باملناط انته
للتمور الذي سيحل مشكلة تسويق التمور بشكل كبير ليتضاعف سعره ، حيث 
ــعر " حلوة اجلوف " التي تشتهر بها منطقة اجلوف دون الطموح واملأمول  ال يزال س
ــتطيع املواطن العادي من نقل إنتاجه إلى مدن الشمال أو بقية مناطق  حيث ال يس

اململكة وال حتى للدول اجملاورة في اخلليج العربي وبالد الشام.

ن��خ��ي��ل اخل���ض���ري..
ي���س���ت���ع���ي���د م���ج���ده
النخيل  أنواع  النوع من  هذا 
جند؛  في  يغرس  ما  أكثر  من 
ألن له مزايا عديدة منها: أنه 
التخزين  وتتحمل  قوية  ثمرة 
ملده طويلة وتنقل إلى أماكن 
بعيدة وال يتأثر بذلك، وكذلك 
مبا  تأثره  مبحدودية  يتميز 
التمر من فواقد مثل  يصيب 
وقلة  الهضاب،  أو  احلشف 
تأثرها بالغبير مقارنة باألنواع 

األخرى.
بكثرة  اخلضري  نخلة  وتتميز 
املزارع  عناية  مع  التمر  إنتاج 
بها. وكان جدي محمد بن علي 
احلمدان يصرم في نخلة فأمر 
يصرم  أن  )الشّمال(  الصرام 
)يجني( إحدى نخيل اخلضري 
العذق من  رفع  فلم يستطع 
ثقل وزنه!  فأمره بالنزول وأمر 
رجال آخر فصرم النخلة. وقال 
الذي  العذق  هذا  سأزن  جدي 
فوزنه  الصرام،  عنه  عجز 
)الوزنة  وزنه  أربعني  فوجده 
تقريبا(  ونصف  كيلو  تعادل 
وهو  وهذا  كيلوجرام.   60 أي 
فكيف  فقط،  واحد  لعذق 

ببقية عذوق النخلة؟!
هذا  بركة  على  يدل  وهذا 
وحرص  النخيل  من  النوع 
به  العناية  على  األجداد 
بغزارة،  وسقيه  وتسميده 
استخراج  صعوبة  مع  هذا 
سقيهم  ألن  اآلبار؛  من  املاء 
السواني  بطريقة  يدوياً  كان 
نخيل  إهمال  ومع  )الصدر(. 
عشرين  حوالي  قبل  اخلضري 
استعادت  أنها  إال  سنة 
مجدها في السنوات األخيرة 
يتهافتون  اآلن  الناس  وأصبح 
اخلضري.  فسائل  زراعة  على 
ثمارها  أسعار  ارتفعت  حيث 
عدة أضعاف، وهي غالباً تعد 
للتصدير خاصة لدول الشام.. 

فسبحان مقلب األحوال.. 

أ. عبد العزيز بن محمد احلمدان



كلية  من  هندسي  بحثي  فريق  حصل 
براءة  امللك سعود على  الهندسة بجامعة 
اختراع من مكتب براءات االختراع األمريكي 
2011/5/17م  وتاريخ   7,942,972 برقم 
الفركتوز  لفصل  حديثة  »طريقة  بعنوان 
 Method for Separating اجللوكوز  من 
توصل  والتي   »Fructose and Glucose
والدكتور  الناشف،  إيناس  الدكتور  إليها 
قيلي،  محمد  والدكتور  الزهراني،  سعيد 
هيئة  أعضاء  سعيد،  أبا  أحمد  والدكتور 
الكيميائية  الهندسة  بقسم  التدريس 
بكلية الهندسة. وقد تولى برنامج امللكية 
بحث  باجلامعة  التقنية  وترخيص  الفكرية 
تكليف  إجراءات  اتخاذ  ثم  الطلب  وتقييم 
بإجراءات  للقيام  دولي  محاماة  مكتب 
إعداد وصياغة طلب براءة االختراع وإيداعه 
مع  األمريكي  االختراع  براءات  مكتب  في 

متابعته حتى مت منح البراءة. 
ــتحدث طريقة فصل  وهذا االختراع قد اس

ــتخلصة  ــوز املس ــن اجللوك ــوز م الفركت
ــبق ألحد  ــن التمور احمللية، حيث لم يس م
ــتخدام  ــتخدامها من قبل، إذ يتم اس اس
ــام عملية الفصل  ــوائل األيونية إلمت الس
ــق اختالف  ــة عن طري ــروف الطبيعي الظ
ــوز  ــن الفركت ــكل م ــة ل ــات الذوباني درج
أن  ــى  إل ــل  التوص مت  ــا  وهن ــوز،  واجللوك
ــب اجللوكوز  ــوائل األيونية يذي بعض الس
ــب  ــر، ولكن بنس ــكل كبي ــوز بش والفركت
مختلفة، وبناء على ذلك مت استخدام الفرق 
في الذوبانية في فصل اجللوكوز أو الفركتوز 
من اخلليط املستخلص من التمر، واحلصول 
ــى جلوكوز أو فركتوز صلب، وماء يحتوي  عل

على تركيز أكبر من السكر غير املترسب. 
ــاطتها  ببس ــاز  متت ــة  الطريق ــذه  وه
ــد الظروف املعتدلة من احلرارة  حلصولها عن
ــوائل موائمة  ــتخدام س ــط، مع اس والضغ
ــا متتاز  ــل، كم ــة الفص ــي عملي ــة ف للبيئ

بقيمتها التجارية العالية. 
ــري العمل حالياً  اجلدير بالذكر أنه يج
ــاً بهدف  ــذا االختراع عملي ــى تطبيق ه عل
ــتوى التجريبي،  ــى املس ــه فعلياً عل إنتاج
ــتطيع من خالله برنامج امللكية  حتى يس
ــويق  ــص التقنية من تس ــة وترخي الفكري
ــات ذات  ــى املؤسس ــه عل ــراع وعرض االخت
العالقة محلياً ودولياً خالل األشهر القليلة 

القادمة.

النخيل و التمور
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صادرة من أمريكا الستغالل التمور في إنتاج سكر الفواكه

فريق بحثي هندسي يحصل على براءة اختراع 

استخدام تقنيات الرؤية اآللية للكشف 
عن سوسة النخيل

التميز  مراكز  أمانة  من  بدعم 
البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي 
في  البحثي  التميز  مركز  استضاف 
نايكوين  البروفسور  والتمور  النخيل 
والتحكم  الضوئية  زانق، خبير اجملسات 
بقسم  العليا  الدراسات  ومدير  اآللي 
بكلية  والزراعية  البيولوجية  الهندسة 

كنساس  والية  بجامعة  الهندسة 
إلنشاء  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
يخص  فيما  البحثي  التعاون  وبدء 
في  اآللية  الرؤية  تقنيات  توظيف 
النخيل  لسوسة  املبكر  الكشف 
احلمراء ملواجهة أخطار اإلصابات التي 
تسببها لنخيل التمر، من خالل دعم 
املتكاملة  املكافحة  جهود  وتسهيل 
واآلثار  العدوى  انتشار  على  للسيطرة 
لتلك  االقتصادية  واخلسائر  السلبية 

اإلصابات. 
صالح  الدكتور  األستاذ  بذلك  صرح 
في  البحثي  التميز  مركز  مدير  العيد، 

النخيل والتمور.

أكد جيمس سميث، السفير األمريكي في 
الرياض خالل زيارته ملزرعة األمير سلطان بن 
عبد العزيز ولي العهد التي حتتوي على 216 
مصنع  وكذلك  اإلنتاج،  متنوعة  نخلة  ألف 
التمور  على  قيود  توجد  ال  أنه  أكد  التمور، 
وأن  املتحدة،  للواليات  املصدرة  السعودية 
التبادل التجاري بني البلدين يتحسن بشكل 
أن  التمور  لتجار  مفتوح  اجملال  أن  كما  كبير، 

يصدروا املنتج إلى أمريكا. 
وقال سميث: »نحن نوجد وسائل وطرقا 
تعود لصالح  التي  باألشياء  الصادرات  لزيادة 
املزارع واملزارعني«، وأبان أن السعودية رقم 15 
دول  بني  من  أمريكا  من  لالستيراد  بالنسبة 
العالم والصادرات من الواليات حتسنت بنسبة 

10 في املائة العام املاضي للسعودية. 
موظفي  من  عدد  مع  سميث  واطلع 
السفارة على إنتاج املزرعة الذي يتم توزيعه 
على اجلمعيات اخليرية في السعودية وكذلك 
إلى  إضافة  اخلارج،  في  السعودية  السفارات 
الذي  والدقيق  التمر  إعانة من  تسيير قوافل 

تنتجه املزرعة ملواقع الكوارث في العالم. 
وقال سميث: دائما كنت أسأل عن املزارع 
كل  أن  تعجبت  املزرعة  هذه  شاهدت  وملا 
إنتاجها العظيم يذهب للجمعيات اخليرية. 
وعلى  املزرعة  على  اطلعت  عندما  وبنّي: 
تعجبت  العالية  والنظافة  والدقة  التنظيم 
من هذا الترتيب العالي، وأشكر الشيخ علي 
الراشد على اجلهود الذي يبذلها ليبقي هذه 
حياتي  في  شاهدتها  مزرعة  أفضل  املزرعة 
حتى اآلن. وأضاف أنه في قمة سروره وسعادته 
علي  والتقائه  اخليرية  املزرعة  هذه  ملشاهدة 
الراشد الذي استطاع أن يحولها إلى مزرعة 
منوذجيه وأن يحافظ على بقائها في مستوى 
العمل  واجهات  من  واجهة  لتكون  عاٍل؛ 
اخليري. وبنّي سميث حني إطالعه على أشجار 
احلمضيات التي تنتجها املزرعة، أنه عرف أن 
يتم  أن  املمكن  زراعة ومن  القصيم منطقة 
زراعة كل شي والشيء الذي أعجبني أنكم 
من  لتستفيد  النخيل  البرتقال حتت  تزرعون 

الظل ويكون اإلنتاج أفضل. 

في زيارة ملزرعة األمير سلطان
السفير األمريكي: 

ال توجد قيود على تصدير 
التمور السعودية

إلى الواليات املتحدة 
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100 طن من التمور هدية
حكومة خادم احلرمني ملسلمي الفلبني

الفلبني  جمهورية  لدى  الشريفني  احلرين  خادم  سفارة  أقامت 
احتفالها السنوي بتسليم احلكومة الفلبينية ممثلة في مفوضية 
خادم  حكومة  قامت  التي  التمور  من  طن   100 املسلمني  شؤون 
شهر  مبناسبة  الفلبني  ملسلمي  هديه  بتقدميها  الشريفني  احلرمني 
رمضان املبارك وذلك بحضور سفير خادم احلرمني إبراهيم عبد اهلل 

احلسن. 
وقام مندوب وزارة املالية فهد املنيف ومعالي وزيرة شؤون املسلمني 
الشريفني  احلرمني  خادم  سفير  وسعادة  لقمان  عميرة  الفلبني  في 
لدى الفلبني بالتوقيع على محضر التسليم بحضور رئيس الصليب 
األحمر الفلبيني واملدير اإلقليمي لبرنامج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتحدة وعدد من املسؤولني واإلعالميني ومصوري الصحافة، وقد عبرت 
الوزيرة لقمان عن سعادتها وشكرها خلادم احلرمني امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز آل سعود على لفتته الكرمية واهتمامه بشعب الفلبني، 
والذي يكن له كل احملبة والتقدير على هذه املنحة السخية ومواقفه 
الذي  للدور  اململكة  وشعب  حلكومة  وكذلك  النبيلة،  اإلنسانية 
تقوم به في سبيل تخفيف معاناة احملتاجني املسلمني ومشاركتهم 

أفراحهم ومناسباتهم اإلسالمية كشهر رمضان املبارك..

احلرمني  خادم  سفارة  مقر  في  سلمت 
املهداة  التمور  شحنة  ببيروت  الشريفني 
سلطان  األمير  امللكي  السمو  صاحب  من 
نائب  العهد  ولي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
والطيران  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
عشر  خمسة  وزنها  البالغ  العام  واملفتش 
طنا إلى سكان اخمليمات الفلسطينية في 

لبنان. 
خادم  سفير  بحضور  التسليم  وجرى 
احلرمني الشريفني لدى لبنان علي بن سعيد 
السفارة  بأعمال  والقائم  عسيري  عواض 
األسدي  محمود  لبنان  في  الفلسطينية 

وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  ومدير 
الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى / 

األونروا / في لبنان سلفاتوري لومباردو. 
لدى  الشريفني  احلرمني  خادم  سفير  وألقى 
من  أوضح  املناسبة  بهذه  كلمة  لبنان 
امللكي  السمو  صاحب  هدية  أن  خاللها 
التمور  من  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير 
ألهلنا في اخمليمات الفلسطينية وتوزيعها 
تندرج  املبارك  رمضان  شهر  حلول  قبل 
ضمن املساعدات اإلنسانية التي تقوم بها 
اململكة في سبيل القضية الفلسطينية. 
الفلسطيني  باألعمال  القائم  نوه  بدوره 

باملبادرة الكرمية من صاحب السمو امللكي 
إياها  واصفا  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمير 
بأنها واحدة من املساعدات العدة التي تعّود 
اململكة  من  عليها  الفلسطيني  الشعب 

العربية السعودية. 
فيما عبر مدير األونروا من جهته عن شكره 
السعودية  العربية  للمملكة  وتقديره 
من  يقدمونه  ما  كل  على  وقيادتها 
وعلى  الفلسطيني  للشعب  مساعدات 
على  الثانية  للسنة  تقدم  التي  الهدية 
حلول  قرب  مبناسبة  اململكة  من  التوالي 

شهر رمضان املبارك .

تسليم التمور املهداة
 من ولي العهد إلى مخيمات الفلسطينيني في لبنان

اململكة تقدم 200 طن
من التمور  إلى احملتاجني

مبوريتانيا
في  املوريتاني  الغذائي  األمن  مفوض  تسلم 
نواكشوط، هدية من اململكة عبارة عن 200طن من 
التمور، أشرف على تسليمها السفير السعودي 
بنواكشوط سعادة السيد سعود بن عبد العزيز 
املوريتاني  الغذائي  األمن  مفوض  اجلابري..وأكد 
محمد ولد محمدو في كلمة باملناسبة، أن »هذه 
املساعدة املعتبرة، تعكس عمق ومتانة العالقات 
وستساهم  الشقيقني،  البلدين  بني  تربط  التي 
الرفع من املستوى املعيشي للسكان األكثر  في 
فيه  تتزايد  الذي  املبارك  رمضان  شهر  في  فقرا 
احلكومة  »باسم  املفوض  للتمور«.وشكر  احلاجة 
خادم  وحكومة  شعب  املوريتانيني  والشعب 
احلرمني الشريفني على هذا الدعم السخي الذي 
السفير  أعرب  ملوريتانيا«.وبدوره  تقدمه  ما فتئت 
بن  السيد سعود  موريتانيا سعاد  في  السعودي 
عبد العزيز اجلابري عن أمله »في أن تساهم هذه 
الهدية في تعزيز قدرات مفوضية األمن الغذائي 
للمحتاجني  الغذاء  توفير  في  جهودها  ودعم 
»أن  الفضيل«.وأكد  رمضان  شهر  في  خاصة 
احلرمني  خادم  البلدين،  لقائدي  الواضحة  اإلرادة 
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وفخامة 
في  ستساهم  العزيز،  عبد  ولد  محمد  الرئيس 
آفاق  إلى  بها  والوصول  العالقات  وتنويع  تعزيز 
تربط  التي  والوشائج  »األواصر  أن  أرحب«.وأضاف 
التحديات  كل  من  أقوى  الشقيقني،  البلدين 
وحكومة خادم احلرمني الشريفني، حترص من هذا 
موريتانيا  جانب  إلى  الوقوف  على  دائما،  املنطلق 

ومساندتها في جميع اجملاالت«.



النخيل و التمور

23
العدد السادس

نقل مهام املواصفات القياسية واللوائح 
الفنية الغذائية لهيئة الغذاء والدواء

ــعودية  الس ــة  الهيئ أوضح������ت 
ــه مت  ــودة أن ــس واجل ــات واملقايي للمواصف
ــية  ــل مهمة إصدار املواصفات القياس نق
ــة  باألغذي ــة  املتعلق ــة  الفني ــح  واللوائ
ــتحضرات  ومس ــدات  واملبي ــالف  واألع
ــى الهيئة  ــدات الطبية إل ــل واملع التجمي
ــك اعتباراً من  ــذاء والدواء وذل العامة للغ

1432/8/1هـ .
أمني  بن  نبيل  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  محافظ  معالي  وبني 
مال أن انتقال هذه املهام جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء املوقر رقم)1( وتاريخ 
قيام  واملتضمن  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  بإنشاء  القاضي  1424/1/7هـ 
لها  احملددة  املهام  بتنفيذ  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة 
أصالً وفقاً لنظامها األساسي الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم م / 10 وتاريخ 
1392/3/3هـ بحيث تنقل منها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع املهام 

اخلاصة بالغذاء والدواء.
وأشار معاليه الى أنه بناًء على مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة السعودية 
بتاريخ  والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات 
1432/4/17هـ والتي مت إقرارها في االجتماع العاشر جمللس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والدواء الذي عقد بتاريخ 1432/5/27هـ فقد باشرت إدارة املنتجات الزراعية 

والغذائية عملها بالهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من 1432/8/1هـ.
املنتجات  إدارة  حققتها  التي  واالجنازات  اخمللصة  اجلهود  على  معاليه  وأثنى 
إصدار  في  واملتمثلة  إنشائها  منذ  بالهيئة  عملها  طيلة  والغذائية  الزراعية 
قياسية  مواصفة  أول  وكانت  سعودية(  قياسية  مواصفة   2500( على  مايزيد 
سعودية أصدرتها الهيئة هي املواصفة القياسية السعودية رقم ) 1 ( )بطاقة 
التي  القياسية  املواصفات  من  العديد  إصدار  مت  كما   , املعبأة  الغذائية(  املواد 
تهدف إلى رفع جودة وسالمة الغذاء وضرورة خلوه من أي منتجات محرمة شرعاً 
كلحوم وشحوم منتجات اخلنزير وخلو املشروبات والعصائر من املواد الكحولية 
, وكذلك التأكد من أن حلوم املواشي والدواجن املطروحة في األسواق مذبوحة 
طبقاً للشريعة اإلسالمية ) حالل ( , فضالً عن اجلهود التي بذلت لوضع الضوابط 
الدقيقة لنقل وتداول وتخزين السلع الغذائية وحتديد فترة صالحيتها واملواءمة 
مع ظروف ومتطلبات اململكة املناخية واجلغرافية ، وكذلك املساهمة بشكل 
االستشارات  وتقدمي  الوطنية  للمصانع  واملساعدة  العون  يد  تقدمي  في  فعال 
الفنية لها ومساعدتها في الوصول باملنتجات الغذائية إلى مستويات اجلودة 
تصدير  عند  الطيبة  السمعة  وإكسابها  املستهلك  رضا  لتحقيق  املطلوبة 

منتجاتها إلى اخلارج .
وأشاد معالي محافظ الهيئة بالتعاون االيجابي والتنسيق املستمر بني الهيئة 
السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع 
املستهلك  حماية  شأنه  من  ما  لكل  العالقة  ذات  واخلاصة  احلكومية  اجلهات 
السعودية  الهيئة  أن  إلى  معاليه  مشيراً  وسالمته,  صحته  على  واحلفاظ 
للمصانع  السعودية  اجلودة  عالمة  مبنح  تقوم  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات 
مجلس  لقرار  وفقاً  وذلك   , الغذائية  والسلع  املواد  بإنتاج  تقوم  التي  الوطنية 

الوزراء املوقر رقم ) 61 ( وتاريخ 1430/2/28هـ .
جاهزة  والبشرية  الفنية  إمكاناتها  بجميع  الهيئة  أن  مؤكداً  معاليه  واختتم 
اجلهات  من  وغيرها  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  مع  املستمر  التعاون  لدعم 
ذات الصلة بأعمال ونشاطات الهيئة لتحقيق األهداف واملصالح املشتركة مبا 
يلبي آمال وتطلعات قيادتنا الرشيدة في ظل توجيهات خادم احلرمني الشريفني 

وسمو ولي عهده األمني وسمو النائب الثاني – حفظهم اهلل – .

مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية
تقدم 100 طن من التمور للشعب الصومالي

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية 100 طن من 
التمور إلى الشعب الصومالي ملساعدة الفقراء واحملتاجني في الصومال . وتأتي 
هذه املكرمة التي تقدمها املؤسسة لرفع املعاناة عن الفقراء واحملتاجني وخاصة 
في أوقات احلروب واألزمات وفق استراتيجيتها في دعم اجملاالت اإلنسانية في 
العديد من دول العالم خاصة في القارة اإلفريقية نظراً ملا تعانيه من حتديات 

اقتصادية إضافة إلى النزاعات والكوارث .
وأكد الشيخ محمد بن عبداهلل النعيمي رئيس دائرة املواني واجلمارك 
ميناء  من  أبحرت  املساعدات  هذه  التي حملت  الباخرة  أن  في عجمان 
عجمان متوجهة إلى الصومال وأنه مت تقدمي كافة التسهيالت اإلدارية 
والفنية لها حيث مت حتميل الباخرة مبواد اإلغاثة التي قدمتها مؤسسة 

خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية للشعب الصومالي .
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إن  وقال 
في مختلف  الصومالي  الشعب  ومساندة  على مساعدة  دأب  الدولة، 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  إلى  مشيراً  لها،  تعرض  التي  واحملن  األوقات 
وغيرهم  الصوماليني  ومساعدة  جندة  إلى  دائما  سباقة  كانت  املتحدة 
من الشعوب مما عزز أواصر العالقات بني الشعبني اإلماراتي والصومالي 

وشعوب الدول األخرى .
التي  الكثيرة  املبادرات  من  واحدة  تعد  اإلنسانية  املبادرة  أن  وذكر 
ليس  اإلنسانية  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  تنفذها 
للصومال فحسب بل تتعداها إلى مختلف الدول والشعوب التي تعاني 
تلك  عن  املعاناة  لرفع  العون  يد  ومتد  واحلروب  الطبيعية  الكوارث  من 

الشعوب ومساعدتها للنهوض وتخطي األزمات التي متر بها .
راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو  صاحب  بتوجيهات  أنه  وأوضح 
ونيابة  باسمه  والتقدير  الشكر  الصومالي  العام  القنصل  النعوقدم 
عن حكومة بالده وشعبه إلى دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً على 

دعمهم املتواصل الذي يقدمونه للحكومة والشعب الصومالي .
ــان لألعمال  ــن زايد آل نهي ــة خليفة ب ــاد بدور وجهود مؤسس وأش
ــاني والفعال  ــعوب من خالل دورها اإلنس ــاعدة الش ــانية في مس اإلنس
ــعب الصومالي في السراء والضراء، مشيراً إلى  الذي تقدمه ألبناء الش
ــاعدة الشعوب  ــة وواضحة في مس ــة تقوم بجهود ملموس أن املؤسس
ــاريع التي تسهم في تنمية اجملتمعات الفقيرة في  املنكوبة وإقامة املش

عدد من البلدان ومد يد العون جلميع البشر على اختالف مشاربهم .  
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استخدام  مراعاة  ضرورة  التمور  في  خبير  أكد 
تقنيات ما بعد اجلني بالصورة املثلى نظراً ألهميتها في 
بحالة  املستهلك  إلى  تصل  لكي  الثمرة  على  احلفاظ 
الفاقد  من  والتقليل  النوعية،  على  واحلفاظ  جيدة 
وزيادة دخل املزارعني، وتوفير املواد اخلام الالزمة لعمليات 

املعاجلة والتصنيع.

وعدد الدكتور عبداهلل حسني العبودي رئيس قسم 
ــة التابعة لوزارة  ــات مبحطة أبحاث احلمراني صحة النب
ــة هذه التقنيات  ــاه بالعني اإلماراتية، أهمي البيئة واملي
في تالفي العديد من السلبيات التي قد تؤثر على جودة 
ــمل عدم قطف الثمار،  ــار والتمور بعد اجلني، وتش الثم
ــب رغبة املستهلك أو العميل ما يترتب عليه عدم  حس
ــبب تغير لون الثمرة أو  ــويق بس مالءمة الصنف للتس
ليونتها نتيجة وجود بعض املمارسات الزراعية اخلاطئة 

ما يؤدي إلى وجود ثمار غير قابلة للتسويق.
ــدوة نظمتها جامعة اإلمارات  وأضاف اخلبير، في ن
ــر املزرعة  ــاء النخلة مبق ــة أصدق ــع جمعي ــاون م بالتع
ــة والزراعة مبنطقة  ــة األغذي ــة التابعة لكلي التجريبي

ــات اخلاطئة التي تؤثر  الفوعة، إلى مجمل هذه املمارس
ــد اجلني عدم وجود  ــى جودة ثمار التمر مبرحلة ما بع عل

العبوات املناسبة لتخزين وتداول الثمار.
ــة مبرحلة ما بعد  ــات اخلاطئ كما تتضمن املمارس
ــبة حلفظ الثمار  ــي عدم وجود غرف التخزين املناس اجلن
ــبة  ــاحنات املناس ــويق التمور وعدم توافر الش حلني تس

واملبردة لنقل احملصول إلى األسواق. 
كما تتضمن السلبيات عدم وجود طرق املواصالت 
ــهل عملية نقل احملصول إلى األسواق  املمهدة التي تس
ــن أماكن الفرز أو التصنيع، وعدم وجود اخلبرة  وغيرها م
ــرة العاملية في  ــة الالزمة واألجهزة واخلب اإلدارية والفني

األسواق الداخلية واخلارجية.
ــني منتجي التمور إلى اتباع  ودعا اخلبير كل املزارع
ــن لتوفير  ــة في التخزي ــة الصحيح ــاليب العلمي األس
ــليمة للثمار، واحلفاظ عليها الستخدامها  البيئة الس
خارج موسم الرطب وفي مختلف الصناعات الغذائية 
ــس وبعض األغذية  ــة ذات الصلة إلنتاج الدب والتحويلي
ــهولة حفظ ثمار التمور واتساع دائرة  األخرى؛ نظراً لس

استخداماتها في األغراض الصناعية.
ويهدف التخزين املبرد الذي يعتبر من أكثر وسائل 
التخزين املستخدمة في حفظ التمور إلى احملافظة على 
القيمة الغذائية للثمار أطول مدة ممكنة وإيصالها إلى 
ــبة من التلف وبحالة طازجة،  ــتهلك بأقل نس يد املس
ــوق  ــي إطالة فترة توافر الثمار في الس ــد كذلك ف ويفي
ــويق الثمار ومنع تكدس الثمار في  وتنظيم عملية تس
ــوق خالل فترة الذروة واحملافظة على مستوى جيد  الس

لألسعار.
واستعرض العبودي مزايا طريقة حفظ ثمار التمر 
ــاً إلى أنها تقلل من العمليات احليوية في  بالتبريد، الفت

ــرة خاصة تلك التي تؤدي إلى تدهور وتلف احملصول  الثم
ــة العمليات احليوية التي يزداد معدلها في درجات  نتيج
ــتهالك  ــؤدي التبريد إلى اس ــرارة العالية، في حني ي احل
ــكلها  املواد اخملزونة في الثمرة واحلفاظ على الثمرة بش

الطبيعي.
ــافات البينية  ــب املس ــرودة في تقري ــهم الب وتس
ــاه وكال هذين العاملني  ــي الثمرة وفي جتميد ذرات املي ف
يؤديان إلى التقليل من حركة األوكسجني داخل الثمرة 
ــرة، كما تؤدي  ــات احليوية في الثم ــل بذلك العملي وتق
ــببة  ــار األحياء اجملهرية املس إلى التقليل من منو وانتش
ــار  ــف، نظراً ألن تقليل درجة احلرارة يقلل منو وانتش للتل

هذه األحياء ما يؤدي إلى حفظ الثمار من التلف.
ــرارة الثمار  ــيطرة على ارتفاع درجة ح وميكن الس
ــتخدام طرق التبريد األولي خلفض درجة  في احلقل باس
ــا لدرجة حرارة التخزين وهذه الطريقة تؤدي إلى  حرارته
ــريع للتنفس والعمليات احليوية في الثمرة  الوقف الس
ما يؤدي إلى احلفاظ على الثمرة من التلف وفقد الوزن.

ــني االعتبار أن  ــرورة األخذ بع ــت اخلبير إلى ض ولف
ــات احلرارة املنخفضة ال تقتل األحياء اجملهرية داخل  درج
ــارها إلى الدرجة التي  ــرة بل تقلل من منوها وانتش الثم
ــرة، كما أن التبريد مينع أو يؤخر  جتعلها غير فعالة ومؤث
ــا لإلصابة  ــة مبقاومته ــار فتبقى محتفظ ــج الثم نض

بامليكروبات.
ــائل والطرق  ــاع الوس ــرورة اتب ــودي ض ــد العب وأك
ــة التمور؛ ألنها متثل  ــدة املتبعة في صناعة عجين اجلدي
ــور نظراً  ــف فائض التم ــوات اجملدية لتصري ــدى القن إح
ــي الصناعات  ــتخدامات العجينة ف ــرة اس ــاع دائ التس
ــواق  التحويلية للتمور التي تلقى إقباالً كبيراً في األس

احمللية واخلارجية.

في ندوة نظمتها جامعة اإلمارات بالتعاون مع جمعية أصدقاء النخلة مبنطقة الفوعة

اأهمية تقنيات ما بعد اجلني لزيادة دخل املزارعني

      

لتصنيعها األخشاب من النخيل 

مدينة »العلوم والتقنية«  حتصد عدة جوائز مبعرض التقنية العاملية مباليزيا

اجلوائز  من  العديد  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  حصدت 
أثناء مشاركتها في املعرض املاليزي للتقنية 2011م لالبتكارات واالختراعات 

التقنية العاملية الذي اختتم مؤخرا بالعاصمة املاليزية كواالمبور.
وتوجت املدينة مشاركتها ممثلة في البرنامج الوطني للمواد املتقدمة 
وفضية  ذهبية  مابني  مختلفة  ميداليات  أربع  على  باحلصول  البناء  ونظم 
إضافة إلى درع التميز ألفضل باحث , حيث حصد مشروع اخلشب النخلي 

 ,)MARS( البحث  لعلماء  املاليزية  اجلمعية  الفضية من  امليدالية  الصناعي 
والذي مت تطويره في مختبرات مدينة العلوم والتقنية باستخدام مخلفات 
الفيزيائية  بخصائصه  ويتميز   , البالستيكية  واخمللفات  النخيل  سعف 
وامليكانيكية عن اخلشب الطبيعي واخلشب الصناعي MDF املتداول باألسواق 
عالية،  محلية  اقتصادية  قيمة  ذو  الصناعي  النخلي  اخلشب  .ويعد  احمللية 
تكلفة  يقلل  مما  الصناعة  لهذه  احمللية  األساسية  املواد  الستخدامه  وذلك 
األولية  الدراسة  , وحسب  األخرى  والصناعية  الطبيعية  األخشاب  استيراد 

فان قيمة إنتاجه محليا اقل بنحو 30% عن مثيالته. 
وكانت امليدالية الفضية املقدمة من اجلمعية املاليزية لعلماء البحث 
 )INOVA( ودرع الباحث املتميز املقدمة من جمعية اينوفا الكرواتية ,)MARS(
والذي مت من خالله  للبيئة(  من نصيب مشروع االسمنت األخضر) الصديق 
تطوير مادة اسمنتيه ميكن استخدامها كبديل لالسمنت البورتالندي العادي 
احمللية  للمواد  باستخدامه  املنتج  هذا  ويتميز   , والتشييد  البناء  قطاع  في 
والصديقة للبيئة، وكذلك عدم تسببه في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 
إلى ذلك فان  ً, إضافة  التقليدية  الذي يعد أهم مشاكل مصانع االسمنت 
االسمنت االخضر يتميز مبقاومته العالية وسرعة تصلبه وتصلده خالل 24 

ساعة فقط .
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كاليفورنيا حتتفل مبرور قرن على صناعة التمور األمريكية

تستعد بلدة »مكة« في والية كاليفورنيا األميركية لالحتفال هذا 
املنطقة  تلك  في  النخيل  شتالت  غرس  على  قرن  مبرور  العام2011م 

وعلى  سبرنغز.  بالم  مدينة  من  اجلنوب  إلى  تقع  التي  الصحراوية، 
إحدى  أوروبي غربي متحمس من  بها مغامر  الشتالت جاء  أن  رغم 
سفارة  عليها  حصلت  التي  املعلومات  أن  إال  اجلزائرية،  الواحات 
تلبية  النخيل،  مزارع  أصحاب  من  السعودية  في  املتحدة  الواليات 
حتويل  في  كبير  دور  لها  كان  األميركية،  الزراعة  وزارة  من  لطلب 
وجه  على  بقعة  أطهر  اسم  حتمل  واحة  إلى  كاليفورنيا  صحراء 
األرض، كما جعلت األميركيني يعرفون من دون صعوبة أسماء من 
قبيل »البرحي« و»احللوي« و»السكري« و»الرطب« و»اجملهول«، وغيرها 

من أسماء التمور.
وكانت وزارة الزراعة األميركية رأت قبل عام 1911، أن استجالب 
شتالت النخيل هو أفضل حل الستصالح أراضي صحراء كاليفورنيا. 
وبعثت برقيات إلى سفارات الواليات املتحدة في الدول العربية، جللب 
في  صالحية  منها  األفضل  لقياس  النخيل  من  مختلفة  شتالت 

األراضي األمريكية.

األدنى  للشرق  اإلقليمي  املكتب  نظم 
اجتماعا  »فاو«  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
2011م  يوليو   7-4 الفترة  في  للخبراء  تشاوريا 
األغذية«  قطاع  في  »التبريد  حول  بالقاهرة 
اللقاء ثالثة  بإقليم الشرق األدنى، وقد استمر 
أيام. وضم االجتماع كبار اخلبراء بالدول اخملتلفة 
التي يتألف منها إقليم الشرق األدنى ملناقشة 
والتحديات  التبريد  لسلسلة  الراهن  الوضع 
املاثلة أمامها في األغذية اخملتلفة من صناعات 
وكذلك  واأللبان،  والفواكه  واألسماك  اللحوم 

مجال  في  التقنيات  ونقل  اإلرشاد  وسائل 
اجللسات  عقدت  وقد  األقليم.  في  التبريد 
بحضور وإدارة أ.د. عادل عبدالقادر اخلبير الدولي 
في تقنيات ما بعد احلصاد من كاليفورنيا وممثل 
املكتب اإلقليمي للفاو األستاذ الدكتور الهادي 

يحيى.
البالد  ملعظم  ممثلون  خبراء  حضر  وقد 
العربية في مجاالت تبريد احملاصيل البستانية 
واللحوم واألسماك واأللبان. وعن اململكة فقد 
وتصنيع  تقنيات  كرسي  على  املشرف  ألقى 

التقنية  احملفزات  أهم  على  الضوء  التمور 
واحلفظ  التبريد  سلسلة  كفاءة  لتحسني 
يسر  من  اخملتلفة  نضجها  مراحل  في  للتمور 

ورطب ومتر كامل النضج.   
أن  بالقاهرة  األقليمى  للمكتب  بيان  وذكر 
نهائي  تقرير  إلى  الوصول  إلى  هدف  االجتماع 
قطاع  في  التبريد  سلسلة  وضع  حول  موحد 
عرضه  ليتم  األدنى  الشرق  إقليم  في  األغذية 
الزراعية  للصناعات  اإلقليمي  املنتدى  خالل 

الذي سيعقد في اخلريف القادم.

الفاو تعقد اجتماعا خلبراء تبريد األغذية في القاهرة

كرسي تقنيات وتصنيع التمور شارك بعرض عن واقع سلسلة تبريد التمور في املنطقة
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الصّمان
عّرف الشيخ عبداهلل بن محمد بن خميس 
ــم اليمامة( ذي  ــدا )معج ــه القّيم ج ــي كتاب ف
ــني اللذين صفحاتهما )1281(،  اجمللدين الضخم
ــماال  ــام 1398هـ، ابتدأه من الزلفي ش ُطِبعا ع
ــي منطقة  ــر جنوبا، هذه ه ــى وادي الدواس حت

اليمامة، كما يسمى اجلبل األشم )اليمامة(.
فأعرضت اليمامة واشمخّرت

كأسياف  بأيدي  مصلتينا
كما يسمى هذا اجلبل )العارض(، وهو )كما 
ــال قرب الزلفي ويندفن  تعلمون( يخرج من الرم
في رمال )الرملة( التي أسماها الرحالة األجانب 
ــمية،  ــع اخلالي( فتبعهم البعض في التس )الرب
ــرة بأهلها،  ــل عام ــة، ب ــة خالي ــت الرمل وليس
ــة جنوب طريق  ــة الفاو األثري ــن قرب قري واملندف

السليل-الوادي بـ80 كيال في طريق جنران.
ــول إن  ــد- )أحيانا( وأق ــود أحم ــود –والع أع
ــّرف الصمان )الصفحات  ــيخ ابن خميس ع الش
ــة، وقفاف وحتائف،  ــه حزون متداخل 78-83( بأن
ــتقرات مياه وقيعان، كلها  تتخللها رياض ومس
ــدر والعوسج، ويشتبك فيها الشيح  تنبت الس

محمد بن عبداهلل الحمدان

خواطر وذكريات

الصّمان .. نخيله ومتوره

رحالت����ي املختلف����ة واملتنوعة, ُجبت فيها الفيافي والقفار, الس����هول والهض����اب, ولكن لم يدر خالل 
بخلدي يومًا أن أرتدي عباءة املستكش����فني, سواء بقصد أو بدونه, ولكنها حقيقة كحقيقة 

كتابتي لهذا املقال.
قمت وصديق عزيز علّي هو األس����تاذ أبو تركي,  بزيارة مزرعة األس����تاذ شايع بن سعود بن ضويحي املطيري 
وأوالده, وخالل الزيارة رأيت الصّمان بعيني رأسي كرؤية من رآها من قراء املجلة األعزاء, وكان العجب الذي 

وقفت أمامه متأماًل.. الصّمان به نخيل!! 
هذه هي احلقيقة فلقد رأيت النخيل الباسقات في مشهد لم أكن ألصدقه لو لم أره بعيني, النخيل في تلك 
الصحراء النائية.. هذا كان االكتشاف, وبدوري أبحرت في املراجع لكي أصل إلى حقائق جديدة, وكانت هذه 

الرحلة امليدانية, أعقبتها رحلة أدبية..

مكتبة قيس
WWW.ABU-GAIS.COM
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والقيصوم واخلزامى واجلثجاث والعراد واجلعد، وتسخو بنبات الرياض 
ــا، ويترمن طيرها،  ــة، فيطيب منظرها، ويعبق عطره العطرة الفاغي

ويحلو فيها الربيع، ويلتذه املتربعون.

حدود الصمان
حدد شيخنا الصمان بأنه:

ــاه،  ــي وادي املي ــن، وغرب ــي وادي الباط ــاء، وجنوب ــرقي الدهن ش
ــني الدهناء  ــي املفصل ما ب ــرقية، ف ــمالي طريق املنطقة الش وش
والفروق، يتداخل مع منطقة الصلب فيما أدخلته هذه احلدود، حتى 
ال يكاد عارف أن يفرق بينهما، وبعضهم يرى أن الصمان هو الصلب، 

وأن الصلب هو الصمان.

أقوال في الصمان
ثم أورد الشيخ أقوال كل من )بنت اخلس(، وياقوت، وصاحب )بالد 
ــب الدهناء والصمان  ــاعر ذي الرمة صاح العرب(، والهمداني، والش

الذي أكثر في شعره من ذكرهما، ودفن في الدهناء.
َزن وشتا الصمان  قال بعض العرب: من قاض الُشرَيف، وترّبع احلحْ

فقد أصاب املرعى.

أعالم الصمان
ــهورة،  ــة( وبـ )الصمان( أعالم مش ــف )معجم اليمام قال مؤل
ــرة مائها،  ــعتها، وكث ــي يضرب بها املثل في س ــا: خباريها الت منه
ــع خباري )خبراوات(، وهن الالتي ذكرهن  وطيب نبتها، وأشهرها تس

الشاعر العامي زيد بن غيام املطيري في قوله:
مت��ّل��ت خ���ب���اري ال��ص��ل��ب، وي���ن ان���ت ي���ا ال��ع��ط��ش��ان
ث����م����ان خ�����ب�����اري ت���اس���ع���ت���ه���ن ك��ح��ي��ل��ي��ل��ة

ــزيات، ُصَفية،  ــّن: اخلمة، أم قرين، احلصبيات، معقلة، العوش وه
ُهَجريات، مغطيات، كحيليلة.

جوى الصمان
ـــ )الصمان( جوى )جّيان(  ــا زلنا مع ابن خميس الذي قال إن ب وم
كثيرة، من أهمها: جو ساقان، جو ُخرقان، جو هميدان، جو أبو قليب، 
ــط )املهمري(،  ــاش، والتريبي، ونحي ــور، وجو لنب وهو جو عم وهو الث

الرمثيات، حجالن، ِسعدان، جويات املهمل.

أحد كهوف )دحول( الصمان
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دحول الصمان
ــان( الدحول جمع  ــيخ ابن خميس( وبـ)الصم )الكالم ما زال للش
ــراديب وفخاخ  ــي باطن األرض، ذو س ــو جتويف عميق ف )دحل( وه
ــكاد ترى إال  ــات ضيقة ال ت ــعب لها فوه ــاه، وش ــتقرات مي ومس
ــيول  ــتقبل مياه الس ــعة، تس ــا فوهات واس ــرب، وبعضه ــن ق     م
ــه مناهل  ــان ال يوجد ب ــم أن الصم ــدة طويلة، وبحك ــا مل وتختزنه
ــت خباريه جلأوا إلى الدحول  ــة فإن متربعيه )واملارين به( إذا جف قدمي

لإلستقاء منها.
ــي، )أبو  ــامي، الهدس ــهرها الهش وهي كثيرة، من أهمها وأش
ــعره، كما ذكر السبية  مروة(، مطار، فتاخ الذي ذكره ذو الرمة في ش
ــدوس(، واخلوى، ورماجا، والثماني، والشماليل،  وحزوى )غير حزوى س
والشواجن، والصفا )الصفية(، والفاو، والفروق، ومعقالت، ومعقلة، 

والصمان، والصلب.
ــميها اآلن الطوال،  ــواجن التي ذكرها ذو الرمة هي ما نس والش
ــاف( قدميا، اللهابة، وبرة ثبرة قدميا، والقرعا، واحلتايف،  اللصافة )لص

وامللسونية، والشّيطني، وطويلع.
انتهى كالم صاحب معجم اليمامة الذي أشبع الدهناء ببحوث 

ومعلومات في كتابه اآلنف الذكر )الصفحات 436 – 449(.
ــعد بن عبدالعزيز الشبانات كتابه القّيم  وألف األخ األستاذ س
ــة وتاريخية ملنطقة  ــات جغرافية ميداني ــان.. بحوث وحتقيق )الصم
ــر دار  الصلب والصمان( في مجلدين مترفني صفحاتهما )585(، نش

عالم الكتب بالرياض الطبعة األولى 1418هـ.
في الكتاب مقدمة تاريخية وجغرافية عن الصمان، الباب األول 

يضم:
- الصلب والصمان

- حدود الصمان
- الطبيعة واملناخ

- الدروب البرية القدمية في الصمان
- تاريخ الصمان

- بحوث وحتقيقات
- املصطلحات اجلغرافية.

وحدد املؤلف الصمان بقوله:
ــرقي إلى الشمال الغربي  متتد صحراء الصمان من اجلنوب الش
بطول يقدر بـ 450 كلم وبعرض يتراوح بني 100 و 200 كلم، ويحدها 
ــرق قرية العليا  ــر الباطن والدبدبة، ومن الش ــمال وادي حف من الش
ــرب واجلنوب والغربي  ــاه، ومن اجلنوب واحة يبرين، ومن الغ ووادي املي

رمال الدهناء.

الصمان .. ونخيله ومتوره
ــذا هو عنوان املقال،  ــذا بيت القصيد، وهذا مربط الفرس، وه ه
وهو املقصود بهذا املقال وإن جاء متأخرا، فـ )التالي عند ربه غالي(.

ــذا املقال )حزون  ــان كما ُوِصفت في أول ه ــد أن كانت الصم بع
ــاه  ــتقرات مي ــاض ومس ــا ري ــف تتخلله ــاف وحتائ ــة، وقف متداخل
ــوم واخلزامى(  ــيح والقيص ــج والش ــدر والعوس ــان تنبت الس وقيع
ــر بأنواعه  ــال وزروعا تنتج التم ــا( نخي ــت اآلن أو )بعضه أصبح

واحلبوب واألعالف، ومتتد فيها أشجار النخيل ورشاشات الزراعة.
ــعود بن  ــايع بن س ــتاذ ش ــا هي إحدى مزارعها )مزرعة األس فه
ــمى الغراوية )انظر الصور(،  تنتج  ضويحي املطيري وأوالده التي تس
ــكري، برحي، نبوت سيف، خالص،  أنواعا جيدة كثيرة من التمور: س
ــد مزارع أخرى  ــة، وغيرها وغيرها. كما توج ــي، ونانة، هاللي هشيش
ــعود بن ضويحي املطيري،  ــطام بن س كثيرة في الصمان كمزارع س
ــويش، عبدالعزيز بن  ــلطان الهزاع، تركي بن ش ــم الباللي، س إبراهي

وطبان، عبدالعزيز البابطني، وغيرهم.

مزرعة الغراوية بالصمان
ــن ضويحي  ــعود ب ــايع بن س ــا : ش ــة لصاحبه ــة الغراوي مزرع
ــة قدمية في مدينة  ــميت )الغراوية( على مزرع ــري وأوالده و س املطي

أحد دحول الصمان
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ــويلم كان ميتلكها شايع بن سلمان  ــارع آل س الرياض في مكان ش
املعوقب املطيري ..

ــا و بني مزرعة قرية العليا 50 كيالً, و خولها  ــذه املزرعة بينه و ه
مزارع أخرى بها نخيل.

وفي هذه املزرعة 2000 نخلة قدمية و1000نخلة جديدة، ومزرعة 
قريبة منها بها 1000 نخلة ..

وبهذه املزرعة أنواع كثيرة من أصناف النخيل .. منها :
ــة..  ونانــ ــة..  هاللي ــي..  برحـ ــكري..  س ــيــف..  س ــة  نبتــ
ــوة.. خضري..  ــي.. دخيني.. حل ــي(.. صقع ـــــي )شيش هـشــيـش
ــودية..  ــاب.. مكتومي.. رش ــة.. ذاوي.. خص ــالص.. نبتة علي.. عيل خ

وروثانة..

سمحة
و هذه مزرعة سطام بن سعود بن ضويحي املطيري , اسمها سمحة, 

وبها الكثير من أنواع النخيل , منها :
مقفزي .. عجوة .. نبتة سلطان ، بها حوالي 700 نخلة ..

ــويش املطيري بها حوالي 950  ــعود )عقاب( بن فهد بن ش ومزرعة س
نخلة، ومزرعة سعود بن ماجد الدويش بها حوالي 800 نخلة ..

ــر الصمان، بعد أن كان  ــي الصمان تصدر متر الصمان لغي وهاه
أهل الصمان يأتون لألحساء ووسط جند للتمون من التمور.

فسبحان اهلل مغير األحوال ومقسم األرزاق.

الكهوف الصحراوية في اململكة
أصدرت هيئة املساحة اجليولوجية السعودية كتاب )الكهوف 
الذي أصدرته جامعة  السعودية(  العربية  اململكة  الصحراوية في 
األكادميية  مع  بالتعاون  بالدمام  واملعادن  للبترول  فهد  امللك 

النمساوية للعلوم، وجهات أخرى:
وقد مت استكشاف ودراسة ومسح حوالي 58 كهفاً، مما نتج عنه 

إعداد ما يزيد عن 500 صفحة من الوثائق واخلرائط لهذه املنطقة.
للكهوف  وواضــحــة  جميلة  ملونة  صــور  الكتاب  وفــي 
دحل  كاكتشاف  الكهوف،  تلك  في  والعاملني  واملستكشفني 
باإلجنليزية  كتبوها  أنهم  الحظت  )وقد  النجم  ودرب  سلطان، 
 AL NAJM تكون  أن  املــفــروض  ألن  خطأ  ــذا  وه  AL NAJEM
بدون E، والبد أن الذي ترجمها أو نطقها للمترجم هو من أهل الشام 
الذين ال ينطقون ساكنني متجاورين، أبديت هذا في مقال لي بجريدة 
اجلزيرة، ومثل جنم فهد وسعد وسهم وبدر وأمثالها، يجب أن ال يكون 

.E واحلرف الذي قبله حرف Mبني الـ
هيت،  وعني  واملفاجأة،  الهول،  وأبو  السحالي،  دحل  ومنها 

فهد  امللك  جامعة  وكهف  والطحلب،  الشاي،  وإبريق  واألنيس، 
للبترول واملعادن، ودحل بـ7، وغيرها.

منتخبات من املصطلحات العربية ألشكال سطح 
األرض

هذا كتاب ألفه د. عبداهلل بن يوسف الغنيم )جامعة الكويت( 
ــول الصمان، ومنها دحل  ـــ أورد فيه صورا ومعلومات عن دح 1404ه

فتاخ.

مجلة املجلة العربية
ــة  ــنة اخلامس ــة العربية العدد 12 الس ــُت في اجملل ــُت كتب وكن
ــنة  ـــ، والعدد 67 الس ــادى األولى عام 1402ه ــهر جم ــة لش للمجل
ــعبان 1402هـ، والعدد 72 لنفس السنة لشهر  السابعة لشهر ش
ــع والدحول، وفي  ــن الصمان والربي ــتطالعات ع محرم 1404هـ، اس
ــي 1415/10/20هـ والعدد 8240  جريدة اجلزيرة كذلك العدد 8209 ف

في 1415/11/21هـ

قصص ضياع وهالك
ــروا للنزول  ــت لكثيرين ممن اضط ــاس قصصا حدث ويتداول الن
ــم فقد في متاهاتها  ــك الدحول للحصول على املاء، بعضه في تل

املظلمة، وبعضهم تعب مرافقوه أو أقاربه في البحث عنه.

محمد بن عبد الله احلمدان - مكتبة قيس
WWW.ABU-GAIS.COM
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ملصطلحات العلوم الزراعية والبيئية

معجم املشيقح التقني ملؤلفه الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله املشيقح موسوعة علمية تثري يعد 
احلياة العلمية وتضيف إليها زخمًا معرفيًا راقيًا, يرتقي باملتخصص, أو من يريد التخصص.. 

هذا املعجم الثري يعرض للمصطلحات اإلجنليزية وما يقابلها بالعربية, كما أنه يضم شتى فروع املعرفة 
البحثية.. التجريبية .. والتطبيقية, حيث يعرض القاموس أو املعجم ألكثر من )70.000( مصطلح .

مخل  غير  مختصراً  شرحاً  يقدم  أنه  املعجم  هذا  في  واجلديد 
لبعض املصطلحات العربية، وأجمل ما فيه تلبيته حلاجة 

واملتعلم كل حسب حاجته، إضافة  والباحث  العالم 
إلى سهولته في عمليات البحث..

نبذة عن املعجم
عند  رفيعة  مكانة  املعاجم  تتبوأ 
األمم التي حتافظ على أهمية لغتها 
ومكانتها والعمل تطورها ، ونتيجة 

لنمو وازدهار املصطلحات احلديثة في 
والثقافية  العلمية  اجملاالت  مختلف 
املعاجم  لوجود  ماسة  احلاجة  كانت 

معاجم  على شكل  , فظهرت  املعاصرة 
أحادية أو ثنائية اللغة في مختلف العلوم 
والهندسة  الطب  مثل  واآلداب  والفنون 
والكيمياء  والفلسفة  والفلك  والزراعة 
الذي  املعجم  والفيزياء وغيرها ومنها هذا 

نحن بصدد احلديث عنه..
اللغة  ثنائي  هو  التقني  املشيقح  معجم 
العلوم  مصطلحات  مجال  في  متخصص 
وما  اإلجنليزية  باللغة  والبيئية  الزراعية 
يقابلها من املعاني العربية يضم فروع املعرفة 

يرتبط  وما  والتطبيقية  والتجريبية  البحثية 
ألف مصطلح  ، يحتوي على نحو سبعني  بها 

في حجم مناسب أي سبعمائة وخمسة وستون 
صفحة ، مقسم إلى ست وعشرين حرفا مرتبة 
وتفتتح  األليفائي  اإلجنليزية  اللغة  حسب حروف 

أحدى  عن  تعبر  مناسبة  بصورة  حرف  كل  بداية 
كلمات هذا احلرف .

بدأت االهتمام بهذا املعجم عندما استشعرت احلاجة 
ــب املتزايد  ــي تلبي الطل ــات احلديثة الت إلى املصطلح

د. عبد الرحمن بن عبد اهلل املشيقح
عضو مجلس الشورى
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للتطورات الهائلة في استخدام 
ــي كافة  ــة ف ــات املتقدم التقني
ــهدها  اجملاالت التنموية التي تش
ــعودية  الس ــة  العربي ــة  اململك
ــة  الزراعي ــة  النهض ــا  ومنه
ــث أصبحت الزراعة  والبيئية حي
ــعودية  في اململكة العربية الس
ــن الهامة التي أخذت  أحد امليادي
ــوف اآلليات  ــكل جديد من صن ب
ــا  ــورة ، فعندم ــا املتط وتقنياته
ــي  ــد الفن ــرا للمعه ــت مدي كن
ــدة      ببري ــي  النموذج ــي  الزراع
)1396-1408 هـ( كان في املعهد 
فريق من اخلبراء األجانب يعملون 
في معظم التخصصات الفنية 
بهدف متابعة التطورات التقنية 
في اجملال الزراعي ، واإلعداد اجليد 
لبرامج التدريب العملي للطالب، 
والوقوف على أحدث التجهيزات 
ــرات  واخملتب ــزارع  للم ــة  الالزم
واملعامل والورش ،وإطالع الطالب 
ــارب  ــراء التج ــة إج ــى كيفي عل
العملية و احلقلية املتطورة والتي 
ــت تتزامن مع التطور الهائل  كان
ــة،  ــي باململك ــال الزراع ــي اجمل ف
ــاءات  اللق ــة  نتيج ــن  م وكان 
واالجتماعات  الفنية و احلوار مع 
البرامج  ــير  ــراء ومتابعة س اخلب
والتجارب ، وكذا مناقشة األمور 
التي تتطلبها اخلطط التدريبية 
للطالب على ضوء املناهج املقررة 
ــعرت بأهمية املصطلحات  أن ش
التقنية احلديثة للعلوم الزراعية 
ــام  وتطبيقاتها في كافة األقس
ــتغلني في احلقل  املتعددة للمش
الغذائية   ــات  والصناع ــي  الزراع
ــة ليس في بلدنا  والعلوم البيئي
ــوم البالد  ــي عم ــب، بل ف فحس
العربية ، ألنني لم أجد معجما في 
ــة العربية في ذلك الوقت  املكتب
ــت  ــرض ، لذا أحسس ــي بالغ يف
ــم يحوي  ــداد معج ــة إع بأهمي
تلك املصطلحات، وقد دعم ذلك 
اقتنائي لعدد من املعاجم ودوائر 
ــة،  ــوعات احلديث ــارف واملوس املع
وقد كان لهذا الكم من املعاجم 
ــز  احلاف ــة  العلمي ــوعات  واملوس
القوي للشروع في عملية اإلعداد 

ــام 1397هـ ،  ــي ع ــي بدأت ف الت
ــبان عدم  ــد وضعت في احلس وق
ــماء النباتات واحليوانات  ذكر أس
ــا  لكثرته ــك  وذل ــا  كتابته أو 
ــاب  ــى حس ــون عل ــى ال تك حت
ــر أهمية في  املصطلحات األكث
وقتنا احلالي التي أخذت تتزاحم 
ــات املعجم لتواكب  على صفح
ــة  والبيئي ــة  الزراعي ــة  التنمي
ــا احلديثة، خاصة وأن  بإمكانياته
املكتبة العربية تفتقر ملثل هذه 
ــورا في لغتنا  املعاجم ليس قص
ــذا النوع  ــة، لكن إعداد ه العربي
املتخصصة يحتاج  املعاجم  من 
ــة واالهتمام  ــى املعرفة والرغب إل
ــد والوقت في اإلطالع  وبذل اجله
ــتخراج و تنقيح  ــث ، الس والبح
املصطلحات ، وإضافة كل ما هو 
ــي حاجة الطالب  ــد ، مما يلب جدي
ــة والبيئة والطب  بكليات الزراع
ــة  الزراعي ــد  واملعاه ــري  البيط
ــات العلوم ومراكز البحوث  وكلي
والتجارب، باإلضافة إلى أهميته 
للمهندسني والفنيني في ميادين 
ــم عدم ذكر احليوانات  العمل، رغ
ــذا املعجم إال  ــات وفي ه والنبات
ــه يزخر بكل ما له عالقة بهذا  أن
ــوم كاألمراض  ــن عل ــوع م املوض
والرعاية  ــة  والتغذي ــريح  والتش
ــة  والوراث ــة  والتربي ــة  والوقاي

واإلنتاج.
ــم على  ــي هذا املعج حرصت ف
ــة  العربي ــة  بالترجم ــذ  األخ
ــى  عل ــه  وتفضيل ــح  للمصطل
املعرب إن أمكن ذلك، مع أن عملية 
الصحيحة  ــة  للترجم ــاء  االنتق
ــر، وعلى  ــد كبي ــى جه ــاج إل حتت
ــون حافال  ــإن املعجم يك ــذا ف ه
بأحدث  ــة  اخلاص ــات  باملصطلح
ــات  ــة والتقني ــائل العلمي الوس
ــاالت الزراعية  ــي اجمل ــورة ف املتط
ــة  الغـذائـيـــ ــات  والصنـــاع
والبـيـئـيـة  وغيرها من العلوم 
والفروع ذات العالقة التي يحويها 
املعجم ، فضال عن اجلهد املبذول 
ــا ، مما  ــا وتنقيحه ــي جتميعه ف
جعله يتميز بوجود مصطلحات 
ــاملة ، كما  عديدة ومتنوعة وش

اخملالفة  املصطلحات  استبعدت 
ــالمي  اإلس ــن  الدي ــم  لتعالي
ــوى  أق ــن  ــد كان م ــف، وق احلني
ــى مواصلة  ــزة عل ــع احملف الدواف
ــم هو  ــذا املعج ــي ه ــل ف العم
خدمة اللغة العربية وعاء القرآن 
ــرة وتراثنا  ــنة املطه الكرمي والس
ــة  وخدم ــم  العظي ــالمي  اإلس
ــث العلمي في  ــم والبح التعلي
ــهم  هذه اللغة ، آمال في أن يس
بإذن اهلل في زيادة اخلبرة واملعرفة 
ــني  والعامل ــني  الدارس ــة  لكاف
الـــــــزراعــي  احلـقــل  فــي 
ــوم  والعلــــ ــري  والبـــيـطــ
املرتبطة بالبيئة . يضـم العديد 
من العلوم املتقاربة ذات العالقة 
ــع حروف  ــم، كتبت جمي باملعج
املصطلحات بخط التيني كبير، 
معظم مصطلحات املعجم لها 
معنى واحد، لبعض مصطلحات 
املعجم أكثر من معنى ، لبعض 
ــى ومترادفات،  املصطلحات معن
ــر لبعض  ــرح مختص ــد ش يوج
املصطلحات العربية التي حتتاج 
ــي  ــت املعان ــح ، كتب ــى توضي إل
ــرح،  ــز عن الش ــط عربي ممي بخ
بلغة  والتعريفات  املعاني  كتبت 
ــم أحدث  ــة وواضحة، يض دقيق
ــي  ف ــة  املتداول ــات  املصطلح
املصطلحات  ــم  معظ ــه،  مجال
ــائعة االستخدام في  هــــي ش
ــد  ــي، تــــوجـ ــم العرب العالــ
ــات  ــداول واملوضوع ــض اجل بـعـ
ــث، يلبي حاجة  التي تهم الباح
ــث،  والباح ــم  واملتعل ــم  العال
ــث وعدم  ــهولة البح يتميز بس
ــا  نافع ــون  ــه يك ــد لعل التعقي
ــة  الزراعي ــوم  العلــ ــالب  لطــ
ــتغلني في  ــة واملش والبيئيـــــ
ــات  ــوث والدراس ــاالت البح مج
واملؤسسات  اجلامعات  فــــــي 
ــة والعلمية والصناعية  الثقافي
ــير احلصول على املعنى  في تيس
ــح األجنبي  ــب للمصطل املناس
ــهم في  ــل هذا املعجم يس ولع
تيسير حركة الترجمة والتعريب 
ــر العربي املعاصر في هذا  والفك

اجملال.
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نخي����اًل  العال����م  ب����الد  أكث����ر  م����ن  الس����عودية  العربي����ة  اململك����ة        
وأكثره����ا إنتاج����ًا للتم����ور, وم����ن أكث����ر احملافظ����ات نخي����ل األحس����اء, 
وحوط����ة بن����ي متيم مب����ا فيه����ا احَلِرْيق ونع����ام, وتس����مى وادي بريك, 
واألف����الج,  واجل����وف,  وحائ����ل,  والري����اض,  القصي����م,  ومنطق����ة 
وال����وادي, وكل بل����د تش����تهر بأن����واع من النخي����ل ال توجد ف����ي غيرها, 
فاألحس����اء توجد في����ه أنواع ال توج����د في غيره, مث����ل اخلالص الذي
                              نق����ل من����ه إل����ى مناط����ق أخ����رى باململك����ة, والرزي����زي, والش����بيبي, واخلني����زي, 

         والغر, والتناجيب, واملجناز, واحلامتي, واخلصاب, وغيرها.
وقد قال الشاعر الشعبي:

الشبيبي والرزيزي واخلالص     وّدك ان��ه عند أهل بيتك كثير

ــة حوطة بني متيم،  ــاء في كثرة النخيل محافظ وبعد األحس

ــر فيها نخيل  ــام فيكث ــا احلريق ونع ــك، مبا فيه ــمى وادي بري وتس
الصفري، واملنيفي، واخلضري، والسري، وغيرها.

ويقول الشاعر الشعبي:

ونع��ام ومله��م  بري��ك  وادي  يعوضك في هجر إلى قّل متره   

ــتهر بنخيل اخلضري، وكذلك بيشة ورنية واخلرمة  وملهم تش
ــّون جنوب  ــل الصفري، وكانت مت ــتهر بنخي ــمى الوديان، وتش وتس

اململكة بالتمر، أما األحساء واحلوطة فتمونان جنداً بالتمور.
وقد حدثني أحد كبار السن بأن وفوداً من  قحطان وعتيبة على 
ــمونه )املديد(،  ــراء التمر ويس ــة آالف بعير لغرض ش حوالي خمس
ــتقر  ــعر اس ــم مع أمراء بني متيم، وأعلنوا أن الس ــاوض أمراؤه وتف
ــد أقاموا يومني، ورحلوا في اليوم الثالث بعد أن  بـ18 وزنة بريال، وق
ــل من 200 إلى 300  ــوا جمالهم بالتمر، وكان كل جمل يحم حّمل
وزنة، وبعد أن رحلوا طلع السعر 21 وزنة بريال، وهذا يدل على كثرة 

متور احلوطة.
ــيخ عبداهلل بن حمود رئيس محاكم  وقد حدثني فضيلة الش

ــة، وله مزرعة نخيل  ــابقاً –رحمه اهلل- وهو من أهل احلوط قطر س
فيها، قال إن احلوطة فيها بَرََكة على اسم واديها الذي يسمى وادي 

بريك وإن هذا يذّكرني بقول الشاعر:

إالّ ولو فّتش��ت معناه في لقبه وقّلما أبص��رت ذا ل�ق�ب 

وإنه يوجد في قطر مكان يسمى )مسيعيد( وطلع النفط فيه.
ــقي  ــة  ورعاية طوال العام مثل الس ــة حتتاج إلى عناي والنخل
واحلرث والتشذيب والتلييف والتشويك والسماد، ويسمى  )الدمال( 
ــودين )املاء  ــال(، ويقولون: حتتاج دائما األس ــون )الدمال رداد امل ويقول
ــماد( باإلضافة إلى احلرث، ويقولون: النخلة إذا غرستها فاركز  والس
خّيتك )رباطك( حتتها، ويروى أن أحد ملوك الغرب طلع عنده شجرة 
ــنوات أثمرت وعرف أنها نخلة وملا  ــى بها، وبعد حوالي أربع س واعتن
ــئل عن ذلك قال هذه صاحبها ال  قطع ثمرتها قال اقلعوها، وملا س

يحرب وال يهرب.

ولكنها فيها بركة
ــيخ عبد  ــألت فضيلة الش وقد حدثني أحد األثرياء قال إني س
العزيز ابن باز –رحمه اهلل- قلت له لدّي ثروة طائلة، والدنيا أحذفها 
ــت واحدة، فأوصاني )رحمه  ــوى بن خلفي وتأتي أمامي، وليس لي وارث س
ــأكل منه الطير  ــل، ألنه يظهر منها خير ي ــن مزارع النخي ــرحْ م ِث اهلل( أن أَكحْ

بقلم الشيخ: محمد بن عبدالرحمن بن جبرين
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واحليوان واإلنسان، ويقول أكثرت املزارع وزادت الدنيا لدي.
ــلم  ــول صلى اهلل عليه وس والتمر غذاء كامل ال يحتاج إلى طبخ، ويقول الرس
ــذي ُقوحْتُه في  ــال أن الذي حافظ القرآن مثل ال ــه جياع أهله(، ويق ــت ال متر في )بي

سفره متر يأكل كل وقت.
ــياء كثيرة ويصنع من خوصها احلصرات والزنابيل  والنخلة يصنع منها أش
ــَفر التي يوضع عليها الطعام )اخلوان( والقفاف واملهاف التي يتروحون بها  والسُّ
ــقف بها البيوت مع اخلشب، وجذوعها  وقت احلر، وغير ذلك، كما أن جريدها تس
ــار، وليفها تصنع منه  ــا توقد بها الن ــرها، وَكرَبُه ــع منها األبواب بعد نش تصن
ــد طحنها وقنوان  ــي بع ــال، واآلن يصنع من جريدها وخوصها أعالف املواش احلب

النخيل تصنع منها املكانس.
من فوائد النخيل )إضافة إلى التمر(

اخلوص: في عدة صناعات
اجلريد: في عدة صناعات

اجلذوع: لألبواب
الليف: للحبال
الَكَرب: حطب

العسبان: علف وعزل
قموع التمر:  في تركيب املشاط لشعر النساء

شوك النخل تسد به شقوق السفن، والِقَرب كما ذكر ذلك
ثم األغذية التي تستخرج من التمر كثيرة، 

بدأت اآلن تنتشر.
ــاء على رؤوسهن قدمياً  ــاط التي تضعه النس وقموع التمر يصنع منه املش
ــتعمل  ــتخرج من التمر الدبس، والدبس يس ــد طحنه مع زهر الريحان، ويس بع
ــرب مع املاء  ــتعمل )إدام( لبعض األطعمة، ويش ــي، ويس ــي )النخال( للمواش ف
ــتعمل في اجللود التي يحفظ فيها السمن وتسمى )عكة(، ويسمى )رُب(،  ويس
والدبس يخرج من التمر الذي يحفظ في أوعية من نحاس أو من زنك، أو في غرف 
ــفلها فتحة،  ــمى )جصة(، وفي أس ــرة مبنية باحلجر واجلص )اجلبس( وتس صغي
وحتتها حوض وبعد وضع التمر فيها يصب عليه املاء وينزل من الفتحة ويجتمع 
في إناء، ثم يعاد على التمر أّول ما يخرج يكون خفيفاً، ثم يعاد ملدة يومني أو ثالثة 
حتى ال يخرج إال القليل، ويكون على شكل عسل، وكل مائة وزنة، (والوزنة )140( 
ــرام( وضع عليها صفيحة ماء )تنكة( )18( لتراً، وهناك طريقة أخرى لصناعة  )ج
الدبس يطبخ التمر مع املاء ثم يصفى من النوى والقشور واأللياف ويطبخ حتى 
يتجمع ويصير ثقيالً، بحيث إذا وضع منه نقطة في ماء بقيت وحدها ال تختلط 
ــعثة(  ــمى )عرابيد( )ش مع املاء، ويصنع من التمر معجون مع االقط الناعم ويس
ويصنع منه طبخة تسمى )محاّل(، وهو متر يطبخ ويصفى ماؤه ويعجن مع دقيق 

ويطبخ على النار حتى ينضج، كما تصنع من التمر أكلة )العفيس(.
ــي عبدالعزيز بن دخيل-  ــة نخيالً، وقد حدثن ــن أكثر مناطق اململك ــاء م واألحس
ــنة من  ــابقاً، أنه في س ــاء هيئة النظر بالرياض س ــه اهلل- وكان من أعض رحم
السنني قال امللك عبدالعزيز إلبراهيم الشايقي رحمهما اهلل: إذا عمدت العمال 

ــد عّمدنا وعددنا 12  ــاء فأحضرهم لي، قال وق ــوف يخرصون متر األحس الذين س
ــا فيه متر كثير،  ــال يا عيالي احلس ــدى امللك عبدالعزيز، فق ــخصاً، وحضرنا ل ش
ــا خابر وش بالهم، إذا جو صاحب النخل  ــال العام املاضي ما أبروا ذممهم، وأن وعم
وجدوا عنده عريشاً بارداً )ظالل( وذبيحة، وإذا تغدوا قالوا نخلك ناقص عن العام، 
ــم ال تظلموا مزارعا )أيا كان(  ــاهلل ناقص، فنقصوه، وأنا أبيكم تبّرون ذممك قال ب
ــا يرتب لكم غداكم  ــعود بن جلوي أمير احلس وال بيت املال، وترانا عمدنا ولدنا س
ــتعزموا ألحد إال بإذنه، وترى الزكاة مهيب لنا، لضيف وحمار،  ــاكم وال تس وعش
ــع لهم من زكاة  ــز واألئمة واملؤذنني تدف ــات القضاة وأمراء املراك ــت معاش وكان
ــي، وقد  ــم دخل الدولة، زكاة احلبوب والتمور واملواش ــر والبر، والزكاة من أه التم
ــليمان بن جبرين رحمهما  ــاب من امللك عبدالعزيز ألمير القويعية س صدر خط

اهلل يتضمن حثه على جباية الزكاة.
ويروى أن امللك عبدالعزيز كان في إحدى مزارع البديعة بالرياض وسأل الرويتع 
ــتعمل في  ــؤول عن املزارع كم لديهم من احلمير؟ فأخبره بعددها وأنها تس املس
ــنة فقال كل  ــأل كم مقرر لكل حمار من وزنة متر في الس احلرث وجلب املاء، فس
ــنة، وزنة: الصبح، ووزنة: الظهر، ووزنة: املغرب،  حمار مقرر له 1000 وزنة في الس
ــاء املراكز القريبة من الرياض ومقرره )200( وزنة  وكان عند امللك وقتها أحد رؤس
في السنة، فطلب من امللك أن يخصص له مثل ما يخصص للحمار فقال امللك 

حطوا مقرر فالن مقرر حمار.
ــام 1369هـ كنت أعمل في محافظة حوطة بني متيم وحضر عمال  وفي ع
ــرص( فأعطوني  ــرات متور احلوطة )اخل ــت منهم بياناً بتقدي ــرص التمور، وطلب خ
ــرص حوطة بني متيم واملزارع التابعة لها  ــان )املرفق صورته( الذي يتضمن خ اليب

وضواحيها، وهي احللوة والقويع واألطيان.
ــتاذ عبد اهلل ابن عبد اهلل اجلماز أن شوك يستفاد منه أيضا في  وذكر األس
إشعال النار حتت املقرصة )احلديدة( ألن ناره تستمر مدة أطول من اخلوص، واجلّلة، 

والرمث )احلمض(، والعرفج، والشبرم، ونحو ذلك.
ــمى احلديدة هي قطعة حديد مدورة مجوفة  واملقرصة - على فكرة - وتس
ــمى القرصان،  توقد حتتها النار، وتوضع فوقها رقائق الطحني بعد عجنها، وتس

واحدها قرص، كما يوضع فوقها )الصبيب( واملراصيع.
ــان، جمعه قراصنة،  ــي جمع قرص، القرص ــذه القرصان التي ه وبعكس ه

وبالذات  قراصنة البحر )اللهم ال حوالينا وال علينا(.
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تعيش اململكة فترة تنموية في مجاالت 
القطاع  اجملاالت  هذه  ومن  هلل  واحلمد  عدة 
الزراعي الذي يشهد عودة ملحوظة في التنمية 
من  الالمحدود  الدعم  ثم  اهلل  بفضل  وذلك 
احلكومة الرشيدة وتوفر التقنية احلديثة التي 
السبل  وسهلت  املعوقات  من  الكثير  أزالت 
لزيادة املساحات وتنوع املشاريع واالستثمارات 
في محاصيل زراعية مهمة، ولعلنا نقتصر في 
احلديث هنا على ما تشهده البالد من تأسيس 
توسع  أو  النخيل  لزراعة  جديدة  مشاريع 
ملشاريع قائمة حتى وصلت أعداد النخيل في 
عدد من املشاريع إلى مئات اآلالف وأصبح بعض 
على  يتنافسون  النخيل  لزراعة  املتحمسني 
من يزرع أكبر عدد من النخيل. وعندما نسأل 
درست  هل  اجلريئة  املبادرات  هذه  عن  أنفسنا 
جدواها االقتصادية على املدى الطويل بحكم 
لفترة  االنتاج  في  وإستمراره  النخيل  عمر 
طويلة، أو متت زراعتها بناءاً على سعر التمور 
في هذه السنوات وإن كانت األسعار املرتفعة 

دراسة  في  عليه  يعتمد  إجتاها  تشكل  ال 
تعتمد  األسعار  أن  بسبب  التمور  مستقبل 
لصنف  وميله  وذوقه   املستهلك  طلب  على 
في  إال  والطلب  العرض  على  وليس  آخر  دون 
القليل. وهذا قد يرجع إلى عدم وجود سياسات 
اإلنتاج  لتصريف  املالئمة  والتسويق  التصنيع 

الكبير من التمور ذات املواصفات اخملتلفة.

عن  تغيب  قد  التي  املهمة  النقاط  ومن   
بزراعة  واملهتمني  املستثمرين  من  الكثير 
الوطنية  للكوادر  إعدادنا  مدى  هي  النخيل 
التمر من  نخلة  للعمل في خدمة  أبنائنا  من 
ثمارها وتصنيعه ووصوله  زراعتها حتى جني 
إلى يد املستهلك. أال توافقونني بأننا سلمنا 
بالد  من  الوافدة  العمالة  إلى  النخلة  عمتنا 
مسيطرة  العمالة  هذه  أصبحت  حتى  شتى 
الياء  إلى  األلف  من  النخيل  مزراع  على 
يعرفون  ال  العمالة  هذه  بعض  أن  من  بالرغم 
النخلة  أهل  أما  متراً،  وال  نخلة  ال  بالدهم  في 

بساتينها  في  وترعرعوا  حتتها  ولدوا  الذين 
ويستمتعون بطيب ثمرها صباح مساء صدوا 
وتنازلوا  خدمتها  على  وتكبروا  عمتهم  عن 
حقوقها  نسوا  حتى  لغيرهم  واجبهم  عن 
ينعمون  وهم  يصلهم  خيرها  أن  من  بالرغم 
بالراحة التامة في إقامتهم وسفرهم، ونسوا 
أن هذه النخلة تعد إرث عظيم تركه لنا اآلباء 
اهلل  بفضل  بعيدة  زمنية  حقبة  من  واألجداد 
ثم مبا قدموه لهذه الشجرة املباركة من جهد 
وعرق ومال لتبقى شامخة في هذه الصحراء 
القاسية وكأني بهم يتواصون جيال بعد جيل 
العظيم وعدم  الكنز  احملافظة على هذا  على 
ثروة  ألنه  ألجله  والتضحية  فيه  التفريط 
على  احلياة  استمرار  ومصدر  الغالية  الوطن 

هذه األرض الطاهرة. 

اخلبرة  ذات  العمالة  تلك  أن  تخيلنا  فلوا 
قلت  والتمور  النخيل  خدمة  في  العالية 
ذا  فمن  األسباب  من  لسبب  رحلت  أو  كثيراً 
يقوم مقامها ومن سيكون بديالً مناسبا لها 
ويخدمها  النخلة  رأس  يصعد  أن  يستطع 
على الشكل املطلوب ويعطها حقوقها. ومن 
أبناء الوطن صغاراً وكباراُ  هنا نطالب بتأهيل 
لتبقى  عليها  وما  مالها  بالنخلة  للتعريف 
عزيزة كرمية توتي أكلها في كل حني بإذن ربها. 
فال تشغلنا دوامة احلياة وتنوع املآكل واملشارب 
بفضل اهلل في هذا الزمن عن القيام بشئونها 
ليستدمي لها البقاء ويجري منها نهر العطاء. 

إلى  النخالة  حرفة  إعادة  نقترح  هنا  من 
في  بها  والعناية  النخلة  حب  وغرس  الوجود 
برامج  بوضع  املستقبل  وأجيال  احلالي  اجليل 
تشمل  ألبنائنا  متوسطة  أو  قصيرة  تدريبية 
أهميتها  وتوضيح  التمر  بنخل  يتعلق  ما  كل 
املستقبلية في األمن الغذائي أو تنسيق زيارات 
طالبية ملزارع النخيل ومصانع التمور لإلطالع 
املباشر على مراحل إنتاج هذه النعمة الكبيرة 

من املزرعة إلى مائدة املستهلك.

الدكتور/ راشد بن سلطان العبي�د
أستاذ البساتني املشارك

قسم اإلنتاج النباتي – كلية علوم األغذية والزراعة 
بجامعة امللك سعود
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* في البداية حدثنا عن هيئة الري والصرف باألحس���اء, 
وأبرز مهامها؟

ــاز حكومي يختص  ــي عام 1392هـ كجه ــت الهيئة ف - لقد تأسس
ــاء، وخالل السنوات  ــروع الري والصرف باألحس ــغيل مش بإدارة وتش
املاضية مت تكليف الهيئة بإدارة مشاريع أخرى للري مت تنفيذها الحقاً 
ــروع تنمية الزراعة  ــني الزراعي بالقطيف ومش مثل مشروع التحس
ــدل، إضافة إلى  ــري والصرف بدومة اجلن ــروع ال باألفالج، ومؤخراً مش
اإلشراف على تنفيذ وتشغيل مصنع تعبئة التمور باألحساء، وكذلك 
ــراً إلى وزارة الزراعة،  ــروع اخلرج الزراعي الذي مت نقل تبعيته مؤخ مش

وبالتالي فإن نشاط الهيئة ليس مقتصراً على منطقة األحساء .
ــرز مهام الهيئة العمل على توفير مياه الري الالزمة للمناطق  ومن أب
ــيق مع اجلهات اخملتلفة  الزراعة التي تقع في مجال خدماتها والتنس
لتنمية املصادر املتاحة والعمل على صيانة وتطوير املرافق اإلنشائية 
ــاه، وكذلك تنظيف  ــبكة نقل وتوزيع املي ــة( اخلاصة بش )وامليكانيكي
ــبكة الري في األحساء تتجاوز  وصيانة املصارف الزراعية، حيث أن ش
ــم طولي والصرف الزراعي حوالي 1200 كم، متتد في معظم  1500 ك

أرجاء الواحة الزراعية .

* ممن يتكون مجلس إدارتها وأبرز مهامهم؟
ــاءه  ــة وأعض ــر الزراع ــي وزي ــة معال ــة برئاس ــس إدارة الهيئ - مجل
ــرار خطط ــاد وإق ــؤول عن اعتم ــو املس ــات ه ــدة قطاع ــني لع املمثل

ــة  ــم السياس ــتراتيجية، ومتابعة تنفيذها، كذلك رس الهيئة االس
ــنوية للهيئة واملوافقة على  ــداف العامة واعتماد امليزانية الس واأله
ترسية املشاريع الالزمة لتطوير مرافق الهيئة، وكذلك إقرار التعديالت 

الهيكلية واإلدارية التي تكفل تطوير األداء ورفع كفاءة اإلجناز .

* كم تشكل نسبة التعامل مع النخيل 
والتمور من جهود الهيئة؟

ــة مت تنفيذها في  ــاريع الهيئ - حيث أن مش
ــي أغلبها  ــة الت ــة القدمي ــق الزراعي املناط
ــدم  ــة تخ الهيئ ــإن  ــل، ف بالنخي ــة  مزروع
ــن غيرها التي  ــكل أكثر م ــذه املزارع بش ه
ــوي  ــرة وال حتت ــاحة صغي ــا ذات مس أغلبه
على استثمارات زراعية كبيرة للمحاصيل 

األخرى.
* ه���ل م���ن تعليق على ت���راث وعالقة 
باخلي���ل  األحس���اء  ف���ي  اإلنس���ان 

والتمور؟
ــاء لهم  - من املؤكد واملعروف أن أهالي األحس
ــخة وقدمية بزراعة النخيل ويعمل  عالقة راس
ــر العصور  ــاء على م ــن أبناء األحس ــر م الكثي

رحلة يف قلب الأح�ســــــــــــــــــــــــــاء ال�ساحرة..

خضنا غمارها, وكعادة الرحالت دائمًا, نحمل حقائب األس���ئلة واالستفس���ارات وكل ما ميكن أن رحلة 
يج���ول ف���ي ذه���ن قارئنا الكرمي ال���ذي نوليه ُجل اهتمامن���ا, فمن أجله ارحتلن���ا, وطفنا جنبات 
منطق���ة األحس���اء الس���احرة التي تض���م بني ضلوعه���ا كل مقومات اجلمال, حللن���ا ضيوفًا على مدي���ر عام هيئة 
ال���ري والص���رف املهندس أحمد ب���ن عبد الله اجلغيمان, الذي أكرم وفادتنا, بإجابات تش���في الُغلة, وتضع كثيرًا 
م���ن األمور ف���ي نصابها الصحيح, حوار فتح فيه قلب���ه لقراء مجلة » النخيل والتمور« تارة بدبلوماس���ية راقية, 

وأخرى مبهنية عالية, وهذه دعوة لكم أعزاءنا القراء لنبحر في عامله الفسيح..

الهيئــة .. تخطــط لالإ�ســتفادة 
من اإنتاج املياه املعاجلة ثالثيًا

م.  أحمد اجلغيمان : 

ن����س����ب����ة امل������ي������اه امل�����ع�����اجل�����ة ث����الث����ي����ًا 
ح��وال��ي 41% م��ن إج��م��ال��ي م��ي��اه ال��ري
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ــة في ذلك وأثمرت تلك عن  ــي مهنة الزراعة ولديهم خبرة كبيرة وعريق ف
ــهرة في سمعة في إنتاج أصناف متميزة من التمور  اكتساب املنطقة ش

ومعرفة عالية في مهارة رعاية النخيل واالهتمام بها.

* س���معنا أن هناك خطة لري النخي���ل واملزارع في منطقة 
أوثالثي���ًا, فم���ا ه���و  املعاجل���ة ثنائي���ًا  املي���اه  م���ن  احلس���اء 

تعليقكم؟
ــاً فقط، وليس الثنائية  ــتخدام املياه املعاجلة ثالثي - الصحيح هو اس

ــل  ــد مت بالفع ــاء، وق ــي األحس ف
ــات منتجة،  ــتفادة من كمي االس
ــع   ــة في التوس ــط الهيئ وتخط

بشكل أكبر في هذا اجملال .

املي���اه  نس���بة  بلغ���ت  ك���م   *

املعاجل���ة م���ن مجم���وع مي���اه 
ه���ي  وم���ا  باملنطق���ة,  ال���ري 
النسبة املخطط لها والفترة 
الزمني���ة املتوقع���ة للوصول 

لها؟
ــاه املعاجلة  ــبة املي - حيث بلغت نس
ــن إجمالي مياه  ثالثياً حوالي 41% م

ــبة  ــري التي وفرتها الهيئة خالل العام 2010م، ومن اخملطط أن تصل النس ال
ــة حملطات املعاجلة  ــة اإلنتاجية الكامل ــي 90% بعد اكتمال الطاق ــى حوال إل
ونقلها إلى قنوات الري، ونأمل أن تتجاوز الفترة الزمنية حوالي )6( سنوات .

* ه���ل هن���اك خطة مماثل���ة لتعمي���م التجربة عل���ى بقية 
مناطق اململكة الزراعية؟

ــتفادة من املياه  ــروع لالس ــد بادرت الهيئة في البدء لتنفيذ مش - لق
ــل أن يوفر حوالي )60( ألف  ــة في منطقة القطيف ومن املؤم املعاجل
م3/اليوم . وال شك أن خطة التنمية تتضمن التأكيد على االستفادة 

من املياه املعاجلة في كافة املناطق ، واإلستخدام في أغراض الري أحد 
ــات اجلدوى ومت تنفيذ مشاريع التنقية  هذه اجملاالت، إذا ما توفرت دراس

والنقل إلى املناطق الزراعية املستفيدة منها .

* من املشهور أن واحة األحساء بها العديد من العيون التي 
تفي���ض باملياه وتزيد عن حاجة املنطقة, هل احلال مازال 

كذلك؟
ــتهر بوجود العيون الطبيعية التي تتدفق  ــاء تش - لقد كانت األحس
ــخ، إال أن هذا التدفق  ــاً دون ض ذاتي
ــن هذه العيون منذ ما يزيد على  م
ــبب انخفاض  )30( عاماً، وذلك بس
ــة  الطبق ــي  ف ــاه  املي ــيب  مناس
ــا، ويتم عوضاً عن ذلك  املغذية له
ــس الطبقة لتوفير  احلفر على نف

احتياجات املزارع من مياه الري .

* وهل صحيح أن هناك عجز 

ف���ي مي���اه ال���ري؟ وكم نس���بة 
مي���اه ال���ري م���ن تل���ك العيون 

اآلن؟
- مياه العيون توفرها حالياً 37% من اآلبار تقريباً من حاجة املناطق املروية 
ــاه الري، وهذا ما  ــة تعاني من عجز في مصادر مي ــروع ، واملنطق من املش
استدعى العمل على االستفادة من مصادر املياه املعاجلة، وكذلك الدعوة 
ــتخدام املياه وتطبيق  ــيد في اس ــد على املزارعني بأهمية الترش والتأكي

نظم الري احلديثة بدالً من الري بالغمر ملا في ذلك من هدر .

ال��������ص��������رف م����������ي����������اه  وج�������������������ود  س��������ب��������ب  م�����������ا   *     
 ال�������������زراع�������������ي ف����������ي األح�������������س�������������اء؟ وه�������������ل ه�����ن�����اك
الطبق�������������ة  عمق  إل��ى  امل���اء  ت��س��رب  متنع  ص��م��اء  طبقة 

رحلة يف قلب الأح�ســــــــــــــــــــــــــاء ال�ساحرة..



استفادة  من  وه��ل  السطحي�������ة؟ 
من مياه  هذا الصرف؟ 

- نعم توجد طبقة صماء يتراوح عمقها 
ــة إلى أخرى لكنها في حدود  من منطق
ــاء  )2-3( أمتار، وبالتالي منطقة األحس
ــوي على  ــة وهي حتت ــذ عصور قدمي ومن
ــة، وكانت  ــبكة من املصارف الزراعي ش
تختلط مبياه الري ويعاد استخدامها في 

املناطق التالية .
ــرين عاماً بنقل  وقامت الهيئة منذ عش
ــتخدامها  جزء من هذه املياه وإعادة اس
ــتخدام  ــك أن اس ــري، وال ش ــط لل باخلل
ــتخدام املياه  ــري بالغمر واس أنظمة ال
ــد من هدر  ــتراحات يزي ــدة في االس الزائ

املياه املتدفقة إلى املصارف الزراعية .

* م���ا هو تقييمك لش���بكة الري والصرف التي مت إنش���اؤها 
من���ذ ع���دة عق���ود؟ ه���ل حقق���ت أهدافه���ا؟  وه���ل م���ا زالت 

تعمل؟
ــروع حققت  ــت منذ بداية املش ــبكة الري والصرف التي تأسس - ش
أهدافها في إيصال املياه لكافة املناطق واملزارع التي تستفيد منها . 
ــانة  إال أن مرور )40( عاماً على تنفيذ قنوات الري املصنوعة من اخلرس
ــوفة ومجاورة للطرق العامة واملناطق السكنية فقد  ولكونها مكش
انتهى العمر االفتراضي لها وتتعرض كثيراً للتلف والكسر، مما يوجب 
استبدالها بنظام آخر أكثر كفاءة في احملافظة على املياه وترشيدها، 
ــة إليها ال تزال قائمة  ــبكة الصرف الزراعي فإن الهدف واحلاج أما ش
ــاكن  ــاريع لتغطية أجزاء منها والواقعة بجانب املس وحتتاج إلى مش
ــبكتني ال تزاالن تعمالن وتؤديان الغرض  ــية، وكال الش والطرق الرئيس
ــتبدال التالف  ــوم الهيئة على مدار العام بصيانتها، واس مهما، وتق

منهما .

* ُقم���ُت مبحاول���ة لزي���ارة بحي���رة األفالج حيث كنا نس���بح 
فيه���ا لعدة س���نوات ولكن لم أجد لها أث���رًا, يقال إن الهيئة 
س���ببت اس���تنزاف املي���اه م���ن عي���ون األحس���اء وكذل���ك من 

اخلرج, وكذلك الس���حب الكبير م���ن بحيرة ليلى باألفالج 
والت���ي أدت إل���ى جفافها متام���ًا, وإذا كان ه���ذا صحيحًا ألم 
تكن هناك دراسات أو مرئيات تدل على خطورة استنزاف 

مياه تلك املناطق؟
ــالج  باألف ــرة  البحي ــن  م ــر  الكبي ــحب  الس أن  ــاً  صحيح ــس  لي  -
ــى  إل ــه  مت ضم ــالج  األف ــروع  ومش ــا،  ــى جفافه إل أدى  ــذي  ال ــو  ه
ــل بالعم ــت  قام ــوزارة  ال إن  ــل  ب ـــ،  1401ه ــام  ع ــي  ف ــة  الهيئ

ــرة  ــوط أنابيب لنقل املياه مباش ــحب وتنفيذ خط ــيد الس على ترش
للمزارع، إال أن السحب العام في كافة أرجاء املنطقة واملناطق اجملاورة 

أدى إلى هبوط املناسيب في الطبقة املغذية لهذه العيون .
وقد قامت الهيئة مؤخراً بتنفيذ شبكة ري لتوزيع مياه الري بواسطة 
ــيد استهالك املياه مع تقنينها  ــاهمة في ترش أنابيب مغلقة، للمس
ــجيع على تطبيق  ــزارع القائمة والتش ــب احلاجة الفعلية للم حس

نظم الري احلديثة .

* ماه���ي اه���م املش���اريع احلكومي���ة لتطوي���ر س���قيا نخي���ل 
ملنطق���ة  وتغطيته���ا  ؟  جناحه���ا  م���دى  وم���ا  ؟  االحس���اء 

االحساء؟
ــر أنظمة الري  ــة حالياً بتطوي ــاريع التي تقوم الهيئ ــن أهم املش – م
ــى أنابيب مغلقة،  ــوفة إل ــاء هو حتويل نظام القنوات املكش باألحس
ــي املرحلة األولى والثانية  وقد مت البدء ف
ــاحة  ــي حوالي 20% من مس التي تغط
ــروع أثر  ــوف يكون للمش ــروع، وس املش
ــيد  ــإذن اهلل- في ترش ــي كبير- ب إيجاب
ــى املزارعني  ــاه وتوزيعها عل ــة املي كمي
ــم اآللي طبقاً للكمية أو  بنظم التحك
ــوف تساهم في  االحتياجات املائية وس
قيام املزارعني بتركيب نظم الري احلديثة 
وسوف ترفع كفاءة نقل وتوزيع املياه إلى 
ــر كمية  ــارب 85% وبالتالي توفي ــا يق م
ــوف  ــد على 40% وس ــري مبا يزي ــاه ال مي
يساهم هذا املشروع بعد االستغناء عن 
ــوفة إلى توسعة الطرق  القنوات املكش
ــى املزارع  ــهولة الدخول إل ــة وس العام
ــا حالياً،  ــآت اجملاورة له أو املرافق واملنش
ــروع  ــي حال اكتمال مراحل هذا املش وف
ــة الزراعية  ــوف تغطي كامل املنطق س
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باألحساء .

* ه���ل م���ن نبذة ع���ن املصن���ع احلكومي 
لتعبئة التمور باألحساء وأهدافه؟

ــور  ــة التم ــع تعبئ ــيس مصن ــد مت تأس – لق
ــع  مصن كأول  ـــ  1401ه ــام  ع ــاء  باألحس
ــن كمية  ــزء م ــتالم ج ــدف اس ــي به حكوم
ــا وتعبئتها  ــني والعمل على فرزه متور املزارع
ــليمها للجهات املستفيدة، ومنها جزء  وتس
ــرة  ــذاء العاملي واإلعانات املباش لبرنامج الغ
ــز واجلمعيات  ــدول، وكذلك للمراك لبعض ال
ــي  ــل اململكة،  والهدف األساس اخليرية داخ
ــويق جزء من  ــاعدة املزارعني على تس هو مس
اإلنتاج بسعر مناسب، وكذلك االستفادة أن 
ــت  ــاعدات عينية وليس تكون املعونات واملس
نقدية، وقد حقق املصنع وال يزال هذا الهدف .

* ماه���ي الطاق���ة االنتاجي���ة للمصن���ع ؟ وه���ل س���وف يت���م 
زيادتها الحقا ؟ ملن تذهب منتجاته؟

– تبلغ الطاقة اإلنتاجية حالياً للمصنع )25( ألف طن/السنة وكانت 
ــب  ــنة ويتم الزيادة حس ــنوات في حدود )21( ألف طن/الس قبل 3 س
ــع كميات أكبر من  ــه في احلاجة إلى إنتاج أو توزي ــا يصدر من توجي م

الكمية احلالية .
ــاً كإهداء  ــتفيدة مجان ــوزع على اجلهات املس ــة إنتاج املصنع ي  كاف
ــلمه اهلل - واجلهات  ــريفني - س وتبرع من حكومة خادم احلرمني الش
املستفيدة هي برنامج الغذاء العاملي التابع ملنظمة الزراعة واألغذية 

ــرة  ــات املباش ــاو« – اإلعان »الف
ــة – اجلمعيات  ــدول الصديق لل
ــز  املراك  – ــة  باململك ــة  اخليري

التابعة لوزارة الداخلية.

تخصيص  ي���ت���م  ك���ي���ف   *
أص������ن������اف ال�����ت�����م�����ور ال���ت���ي 
امل���ص���ن���ع من  ي��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
املختلفة,  اململكة  مناطق 
حت���دد  أس������اس  أي  وع���ل���ى 
ح������ص������ص ك��������ل م���ن���ط���ق���ة 
واألص��ن��اف احمل���ددة منها؟  

وهل هي ثابتة سنويًا؟
كل  في  إنتاجاً  األكثر  للصنف  طبقاً  األصناف  تخصيص  يتم   –
في  صعوبة  ويجدون  بكثرة  املزارعني  لدى  يتوفر  الذي  منطقة 
ونوعية  إنتاج  نسبة  حسب  منطقة  لكل  الكمية  وحتديد  تسويقه 
كل  من  املاضية  السنوات  خالل  متت  التي  التوريد  ومعدالت  الصنف 
املناطق  من  صنف  كل  توريد  أن  املعلوم  ومن   ، املصنع  إلى  منطقة 
يعتمد على سعر الشراء احملدد من قبل املصنع مقارنة بالسعر السائد 
ريال   )5-3( من  يتراوح  الشراء  سعر  أن  حيث  منطقة،  كل  أسواق  في 
. أخرى  إلى  تتفاوت من سنة  املوردة من كل منطقة  والكمية  للكيلو 

* ه���ل زاد الطل���ب لكميات ال���واردة للمصنع بس���بب انخفاض 

أسعار التمور هذه السنة؟ 
ــعار التمور  ــد واملتابعة فإنه نتيجة النخفاض أس ــم من خالل الرص – نع
ــنة واجه املصنع طلبات متزايدة من املزارعني الراغبني في توريد  هذه الس
كميات أكبر من التمور، إال أن املصنع يلتزم باستالم التمور حسب الكمية 

اإلجمالية املقررة في كل سنة وفق االعتماد املالي املقرر للبرنامج .

التم���ور  ملصان���ع  منافس���ًا  احلكوم���ي   املصن���ع  يعتب���ر  ه���ل   *
اخلاصة؟

ــاً  ــي ليس منافس ــع احلكوم – املصن
ــث أن ما ينتج  ــع اخلاصة، حي للمصان
ــواق  ــي األس ــاع ف ــع ال يب ــن املصن م
ــاص بإنتاج عبوات  ــة، كما أنه خ احمللي
ــم والنوعية، وليس  ــدة في احلج موح
ــة األخرى أو  ــاً للعبوات املتنوع منتج
ــل عليها  ــي يقب ــض األصناف الت بع
املستهلكون بكثرة في اململكة، كما 
ــاج الكبير للتمور في اململكة  أن اإلنت
ــن املصانع في  ــى العديد م يحتاج إل
ــريطة أن  مختلف مناطق اململكة ش
ــاج والعمليات اخلاصة  ــر املعتمدة في جودة اإلنت ــون ملتزمة باملعايي تك
بتعبئة التمور للحصول على منتج جيد ومطابق للمواصفات املطلوبة 

.

* تبل���غ قيم���ة التم���ور املروي���ة بالغم���ر 3 ري���االت للكيل���و 
والنخي���ل املس���قاة بالتنقيط بس���عر 5 ري���االت للكيلو . ما 

الهدف من هذا القرار ؟ وما مدى تفاعل املزارعني معه ؟
ــعر الشراء للتمور ضمن املزارع املطبقة للري  – إن الهدف من زيادة س
احلديث هو تشجيع ودعم املزارعني لتطبيق ذلك، وبهدف الترشيد في 
ــيما أن واقع التطبيق والتجربة لهذه األنظمة  ــتهالك املياه ال س اس
ــجار النخيل وتفاعل املزارعني جيد،  أثبتت جدواها ومالءمتها لري أش

وهناك زيادة في كل سنة عن السنة السابقة.

* هل ميكن حتديد نسبة املزارعني الذين يتم توريد متورهم 
بالري السطحي من نسبة اجمالي املزارعني؟

ي������ذه������ب إن������ت������اج������ه إل����������ى ب����رن����ام����ج 
الصديقة  وال��������دول  ال���ع���امل���ي  ال����غ����ذاء 
واجل����م����ع����ي����ات اخل����ي����ري����ة ب��امل��م��ل��ك��ة 
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احلديث حوالي 56% من إجمالي القيمة .

حصلتلخطوط  حت����دي����ث����ات  ع�����ن  س���م���ع���ن���ا   *
إن���������ت���������اج امل�������ص�������ن�������ع, م���������ا أب������������رزه������������ا؟ وه������ل 
ل�����ه�����ا ان������ع������ك������اس������ات ع�����ل�����ى ج������������ودة امل����ن����ت����ج؟

  – قامت الهيئة بتحديث خطوط اإلنتاج وتطوير واستبدال 
نوعية العبوات من العبوات الكبيرة إلى العبوات الصغيرة 
ــة للخطوط  ــاء املدة االفتراضي ــاً وبعد إنته ــة حراري املفرغ
القدمية، حيث تتوفر في اخلطوط اجلديدة اجلودة ومطابقتها 

ــني املنتج  ــر معاملة املواد الغذائية، وكان لها أثر جيد في حتس ملعايي
ــي للتمور املعبأة وإمكانية حفظها ملدة أطول على مدار العام  النهائ

حلني تسليمها للجهات املستفيدة .

* غالب���ًا م���ا ي���رى امل���ار باألحس���اء الطوابي���ر الطويل���ة م���ن 
الس���يارات احململ���ة بالتمور الواردة للمصنع خالل  موس���م 
الص���رام والتي تص���ل لعدة مئات من األمت���ار هل من حلول 
لتقلي���ل ه���ذا الزحام وال���ذي قيل أنها تأخذ ع���دة أيام من 

االنتظار؟
ــبب ارتفاع  ــيارات املوردة للتمور هو بس – إن تواجد أعداد كبيرة من الس
ــام مقارنة بقصر مدة صرام  ــتقبلها املصنع في كل ع الكمية التي يس
التمور ورغبة املزارعني في توريد متورهم مباشرة بعد الصرام، وقد قامت 
ــظ التمور بكميات  ــتودعات وتوفير صناديق حف ــعة املس الهيئة بتوس
ــا، ويتم توزيع  ــي حوالي )450( طن ــتيعاب اليوم ــر وتبلغ طاقة االس أكب
ــزام باملوعد واحملدد من  ــاوي على املزارعني إال أن عدم االلت ــد بالتس املواعي
ــل الهيئة بتعاون  ــار .. وتأم ــه يحضر ويضطر لالنتظ ــل املزارع يجعل قب

األخوة املزارعني حتى ال يضطروا لالنتظار وملدة أطول .

* ه���ل هن���اك ني���ة إلنش���اء مصن���ع مت���ور حكوم���ي آخر في 
اململكة؟

– ليس لدى الهيئة أو الوزارة حالياً خطة إلنشاء مصنع آخر، ولعل في 
جهود القطاع اخلاص ما يغني حالياً عن ذلك .

* م���ا هو تقييمك إلنش���اء مصنع حتويلي حكومي متكامل 
وذلك لالستفادة من التمور ومن منتجات النخلة األخرى 
مث���ل اجلري���د والليف وغي���ره؟ وليك���ون أمنوذج���ًا إلقامة 

مصانع أخرى على مستوى اململكة؟
– ال شك أن منتجات النخلة حتتاج إلى وجود صناعة متكاملة تهتم 
وتستفيد من كافة مخرجات النخلة والصناعات التحويلية املرتبطة 
ــة لإلنتاج احلالية ورفع  ــتفادة من القيمة املضاف بالتمور بهدف االس
ــخصياً أن القطاع اخلاص أكثر قدرة على  ــد للمزارعني .. وأرى ش العائ
انتشار مثل هذه الصناعات على أن يتم تقدمي الدعم واإلقراض امليسر 
ملثل هذه الصناعات ودعم برامج تسويقها – ومن املعلوم أن مثل هذه 
ــاهم  ــات حتتاج إلى أن تكون موزعة على عدة مناطق وأن تس الصناع
ــي توظيف أبناء كل منطقة وخاصة املناطق الريفية والزراعية بدالً  ف

من تركيزها في مصنع واحد وذي إنتاج كبير .

املس���تقبلية؟  للمصن���ع  التطويري���ة  اخلط���ط   ه���ي  م���ا   *
وه���ل ميك���ن اطالع الق���اري  عليها ؟وهل س���وف يتم ادخال 

الصناعات التحويلية في إنتاج املصنع ؟
– ال توجد لدى املصنع حالياً خطة للتوسع في إدخال صناعات حتويلية 
ــتفادة  ــع القطع اخلاص في االس ــك من التعاون م ــن ال مينع ذل – ولك
ــتفادة القصوى من مرافق املصنع  ــات اجلدوى، وكذلك اإلس من دراس

القائمة إذا رؤي إمكانية ذلك.

* ه���ل س���يتم زي���ادة الطاق���ة االنتاجي���ة للمصن���ع خلدمة 
املزارعني ومقابلة الزيادة الهائلة في انتاج التمور ؟

ــابقة أنه في حالة إقرار زيادة برنامج شراء التمور  ــب اإلجابة الس – حس
ــاعات  ــواء بزيادة س ــتفادة من طاقة املصنع س ــن النظر في اإلس فيمك

التشغيل أو توسعة خطوط اإلنتاج .

*  تزخ���ر األحس���اء بوج���ود منجم���ني اس���تراتيجيني ف���ي 
اململك���ة وهم���ا النفط )يوجد أكبر بئر نفط���ي في العالم( 
والنخيل )أش���هر واح���ة نخيل ف���ي العالم(. وقد اس���تفيد 
م���ن األولى فهل م���ن أفكار لالس���تفادة اإلس���تراتيجية من 
الثاني���ة كأح���د بدائ���ل طاق���ة املس���تقبل كوق���ود وكذل���ك 

كغذاء وصناعات ومنتجات حتويلية أخرى؟
ــتفادة القصوى من التمور في إيجاد صناعات ومنتجات  – أعتقد أن االس
حتويلية هي من أهم املتطلبات، ونأمل أن يتم ترجمة األبحاث والدراسات 
ــني العام واخلاص  ــراكة والتعاون بني القطاع ــة بذلك ودعم الش املتعلق
للنهوض في هذا اجملال، أما بشأن االستفادة منها كبديل يستقبل الوقود 
ــل أال يكون ذلك هو اخليار املتاح أو األفضل، حيث أن اململكة والعالم  فآم
العربي يعاني من أزمة الغذاء أكثر من أزمة الوقود، ال سيما في ظل شح 

في املوارد املائية .

* م���ا هي أبرز امله���ام التي تقوم بها الهيئة في مجال إرش���اد 
مزارعي النخيل؟

ــي للمزارعني من خالل  ــاد الزراع ــذل الهيئة جهودها في دعم برامج اإلرش تب
ــاد والزيارات امليدانية ولقاء املزارعني وتنظيم اللقاءات معهم  التوعية واإلرش
ــاج النخيل ومعاملة احملصول  ــواء فيما يتعلق بإيضاح برامج الرعاية بإنت س
ــاج أو من خالل مكافحة اآلفات التي  ــة به للحصول على أفضل اإلنت والعناي
قد تصيب احملصول أو بتحديد الوقاية والري املناسبة وتقدير الكمية والفترة 

الزمنية املالئمة خالل العام .

* هل هناك تطوير لتقنيات معينة لتسهيل خدمة النخلة 
واحملافظة على التمور وتقليل الفاقد منها؟

ــائل التي تسعى الهيئة إليصالها للمزارعني هي نقل نتائج  – من أهم الوس
ــروف املنطقة،  ــات جدواها ومالئمتها لظ ــات التي يتم إثب ــاث والدراس األبح
ــدول األخرى، ومن ذلك على  ــا لدى مراكز األبحاث أو املطبقة في ال وخاصة مل
سبيل املثال  حفظ التمور في األكياس للحد من تساقطها أو تلفها بالغبار، 

زي����������ادة س����ع����ر ال������ش������راء ل���ل���ت���م���ور من 
امل����������������زارع امل����ط����ب����ق����ة ل������ل������ري ل���ن���ش���ر 
ث����ق����اف����ة ت����رش����ي����د اس����ت����ه����الك امل����ي����اه
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وكذلك استخدام مكائن رش اللقاح بدالً من التلقيح اليدوي، وكذلك وسائل 
حفظ التمور وفرزها حسب الدرجة واجلودة .

* ه���ل متنح الهيئ���ة جوائ���ز للمزارعني املثالي���ني؟ وألفضل 
ابتكار خلدمة النخلة؟  

ــني املثاليني أو  ــرمي املزارع ــنوات بتنظيم حفل لتك ــة ومنذ س ــوم الهيئ – تق
املتميزين في تطبيق أفضل سبل العناية باملزارع واحملافظة على البيئة، ويتم 
تقدمي جوائز قيمة وشهادة تقدير ضمن حفل يرعاه )سمو( محافظ األحساء 

و)معالي( وزير الزراعة وكبار املسؤولني في الوزارة .

* م���ا ه���ي نظرتك نح���و مهرج���ان التمور باألحس���اء؟ وهل 
ساعد مزارعي النخيل ومحبي التمور ؟

ــة للتعريف مبميزات  ــطة املهمة والضروري ــان التمور هو أحد األنش – مهرج
ــويقها داخل  ــاء وجودتها، وكذلك دعم جملاالت تس التمور املنتجة في األحس
ــكورة في تنظيم  ــاورة، وقد قامت جمعية النخلة مش ــة أو الدول اجمل اململك
ــاء ومزارعيها يتطلعون  ــابقة – إال أن أبناء األحس مهرجانني في األعوام الس

إلى أن يكون املهرجان مبستوى أفضل وأن 
يتم دعمه ورعايته من كافة األطراف في 

احملافظة حتى تتحقق أهدافه .

الهيئة  ب���ني  ع��الق��ة  م���ن  ه���ل   *

والعلمية  البحثية  واجل���ه���ات 
ب���ال���ن���خ���ي���ل  ال�����ع�����الق�����ة  ذات 

والتمور؟
ــات ومراكز  ــة الهيئة مع اجلامع عالق
البحث راسخة ومتينة وساهمت في 
إجنازات مختلفة، سواًء في مجال الري 
واملياه أو في مجال املكافحة والهيئة 
ــذا التواصل  ــق ه ــعدها في توثي يس

ــبيل  ــم وما لديها من مرافق في س ــتعداد لتوفير كل الدع ــى اس وعل
خدمة وتنمية الزراعة في اململكة .

* م���ا هي خطط الهيئة االس���تراتيجية على املدى القصير 
والطوي���ل؟ وم���ا طموحاته���ا واملخط���ط الجنازه���ا خ���الل 

العقود القادمة؟.. بإذن الله.
– أهم ما تتضمنه خطة الهيئة على املدى املتوسط واملدى الطويل: 

ــيما من املياه املعاجلة ثالثياً والعمل  ــم مصادر مياه الري وتوفيرها وال س - دع
ــاهم في إيصال ونقل هذه املياه  ــوف تس ــاريع التي س على تنفيذ كافة املش
ــاه املعاجلة من  ــروع نقل املي ــة أو املدن اجملاورة كمش ــواًء من داخل احملافظ س
ــى توفير ما يقارب 450 ألف  ــاء، وتتطلع الهيئة إل محافظة اخلبر إلى األحس
ــتدامة  ــتفادة منها كمصدر دائم ليحقق االس ــوم من هذه املياه االس م3/الي

الزراعية في املنطقة .
ــل املياه وتوزيعها على املزارعني من  ــور الثاني هو تطوير مرافق ونظام نق - احمل
خالل نظام األنابيب املغلقة، وتأمل الهيئة أن تتمكن من تنفيذ كافة مراحل 
هذا املشروع خالل مدة ال تتجاوز 8 سنوات بهدف ترشيد املياه وحسن إدارتها 

وتوزيعها .
ــواًء بالتغطية أو  ــي الواحة، س ــبكة الصرف الزراعي ف ــني ش - تطوير وحتس
ــة، وكذلك العمل على  ــرف باألنابيب املتبقي ــتخدام نظام الص التطوير باس
ــات محتملة من  ــد من أي ملوث ــذه املصارف، واحل ــة العامة له ــني البيئ حتس

املصادر القريبة منها. 
ــة التمور  ــاص للنهوض بصناع ــاع اخل ــوزارة والقط ــع أجهزة ال ــاون م - التع
ــويق  ــا وتوفير برامج التس ودعمه
ــتفادة  االس ــم  تدع ــي  الت
االقتصادية من وفرة التمور احلالية 
وأن تكون رافداً من روافد اقتصادنا 

الوطني ..

توجهها  كلمة  م��ن  ه��ل    *

النخيل  م��ج��ل��ة  ل��ق�����������راء 
والتمور؟ 

ــي  الت ــود  باجله ــيد  أش أن  أود 
ــل  ــة النخي ــا إدارة مجل تبذله
ــور امللحوظ  ــور في التط والتم
ــا حتويه من  ــي إعداد اجمللة وم ف
ــة بالغة للمتخصصني أو املزارعني، وما  موضوعات. متنوعة ذات أهمي
ــائالً املولى القدير  ــالة نبيلة خلدمة القطاع الزراعي س تقدمه من رس
ــكر والتقدير حلكومتنا  لكم دوام التوفيق ، كما أود أن أرفع خالص الش
ــمو ولي العهد  ــريفني وس ــادة الوالد خادم احلرمني الش ــيدة بقي الرش
ــاه القطاع الزراعي من اهتمام ودعم  ــمو النائب الثاني على ما يلق وس

ورعاية كان لها األثر البالغ في تنمية هذا القطاع.
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�حللم �لرئا�سي �لذي حتول  �إىل حقيقة

نامــيــــــــبــيـا

د. عبد اهلل بن عبد اهلل 
كبير اخلبراء مبشروع تطوير املركز الوطني

 ألبحاث النخيل والتمور باألحساء 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
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هكتارا   19 غرس  مت    1987 سنة  وفي 
النوى في منطقة  املتأتي من  النخيل   من 
ذات  أيضا  وكانت  الشمال  في  أرسبيغن 

جودة رديئة.
لناميبيا  رئيس  أول  جنوما  سام  وكان 
بأن   1990 عام  البالد  استقالل  عند  يحلم 
إقليم  في  التمور  إنتاج  مركز  بالده  تغدو 
احلكومة  قامت  وقد  اجلنوبية،  أفريقيا 
الذاتية  مواردها  من  استثمارات  بتوظيف 
توفير  إلى  املنظمة  ودعت  البرنامج  في 

املساعدة التقنية إلنتاج احملصول اجلديد.
مشروع  في  البدء  مت   1992 سنة  وفي 
غرس  ومت  هكتار   20 مبساحة  للنخيل  نوتا 
من  اجملهول  صنف  من  نسيجية  فسائل 
مت  السنة  نفس  وفي  ببريطانيا،    مختبر 

غرس  هكتارين من النخيل املزروع من النوى 
/ بهرداب  األبحاث  مزرعة  في  نخلة(   200  (

مارينتال وكانت أيضا ذات جودة رديئة.
للنخيل  العامة  احلالة  وصف  وميكن 
بأنها بدائية جدا مع معدل إنتاج ال يفوق 5 
كغم للنخلة الواحدة ومتور ال يقع تسويقها 
ألي  كلي  غياب  مع  املكان  على عني  وتأكل 

تسويق للتمور وعدم معرفة بها كثمار  

ولكن كيف جاءت الطفرة؟
الزراعة،  وزير  أنغوال  هيلموت  ويقول 
التمسنا  ><لقد  الريفية  والتنمية  واملياه، 
أن  لنا  وقيل  مختلفة  مواقع  في  املشورة 
مبقدور منظمة األغذية والزراعة أن توفر لنا 
طائفة واسعة من اخلبرات<<، وميضي أنغوال 

قائالً ><إننا نريد أن نكون مركز تقانة التمور 
في  أثراً  نترك  ولكي  اجلنوبية،  أفريقيا  في 
تبدأ  أن  إلى  بحاجة  فإننا  العاملية،  السوق 
البلدان اجملاورة بزراعة نخيل التمور ألغراض 
التصدير، بحيث يذيع صيت اإلقليم الفرعي 

كمنتج لهذه الثمار<<.
مالئم  موقع  ناميبيا  أن  ثبت  وقد 
شبه  البلد  هذا  التمور.وكان  نخيل  لزراعة 
الصحراوي، الذي ال يزيد عدد سكانه عن 7ر1 
مليون نسمة، يضم بعض أشجار النخيل 
البرية التي خلفتها وراءها القوات األملانية. 
وفي سنة 1995 وقعت حكومة ناميبيا 
اتفاقية تعاون مع منظمة األغذية والزراعة 
املرحلة  املتحدة ملدة 5 سنوات وكانت  لألمم 
النخيل  زراعة  لتطوير  مشروع  من  األولى 

الذي لم  التميز  العدد, ولكن  أن يقع اختيارنا على ناميبيا لكي تكون هي بلد  نكن نتوقع 
ننشده جعلنا نشد الرحال إلى أقصى اجلنوب الغربي من قارة إفريقيا, لنشاهد التجربة 

الفريدة لهذه املنطقة..
 وكانت البداية منذ سنة 1900 , حيث وجدت بعض أشجار النخيل حول ضفاف بعض األودية,  
في  ظهرت  التي  األشجار  أن  تقول  املبدئية  النظرة  وكانت  األملان,  تواجد  إلى  غالبا  ذلك  ويرجع 
نوعية  ذي  النخيل  معظم  وكان  بالنواة..  زرعت  بل  الفسائل  من  تكن  لم  الوقت  ذلك  في  ناميبيا 

رديئة.
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مت خاللها إنشاء وتطوير مزرعتي أرسبيغن 
مزارع  جلعلها  والوسط  الشمال  في  ونوتا 
مت  كما  التمور،  إلنتاج  ومتقدمة  عصرية 
إنشاء مزرعة ثالثة مبنطقة أوسنكهار على 
ضفاف نهر األوراجن متاخمة للحدود اجلنوبية 

والقريبة من جنوب إفريقيا. 
األولى من املشرع مت  املرحلة  وفي نهاية 
غرس 14.946 نخلة على مساحة 126 هكتار 
من ثالثة أصناف اجملهول والبرحي وبوفقوس 
حوالي  املرحلة  نهاية  في  التمور  إنتاج  وبلغ 

50 طنا. 
لقد توافرت للبالد شبكة جيدة للطرق 
ومن ثم فمن املستطاع شحن التمور بكفاءة 
إلى املطارات لتنطلق من هناك إلى األسواق 
وأمراض خطيرة  آفات  وليس هناك  البعيدة، 
الزراعي  القطاع  وكان  النخيل،  تصيب 
التجاري املوجه نحو التصدير حافالً بالفرص 
املبتكرة  الطرق  لتقبل  ومستعداً  اجلديدة 
الكرة  من  اجلنوبي  النصف  ويتمتع  للعمل، 
األرضية مبيزة طبيعية تتيح له بيع املنتجات 
غير  في  الشمالي  النصف  إلى  الطازجة 

أوقاتها املوسمية املعتادة هناك.
كبير  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  ويقول 
»إن  للمنظمة  التقنيني  املستشارين 
ناميبيا ما تزال أرضاً بكراً«، ويضيف األستاذ 

برنامج  على  أشرف  الذي  املغربي  اجلامعي 
»إنهم   : و2000   1995 عامي  بني  التمور 

راغبون في التعلم من نقطة الصفر«. 

وهابي  اهلل  عبد  الدكتور  ويشرح 
خطة  للمشروع  احلالي  املنظمة  مستشار 
املزارع  أن  إلى  مشيراً  الرئيسية  البرنامج 
عبر  الطريق  بتمهيد  تضطلع  احلكومية 
ينضم  ثم  االختبارية،  والزراعة  البحوث 
املزارعون التجاريون إلى املسيرة حينما يرون 
أن مبقدورهم استخالص عوائد معقولة من 
املزارعون  هذا  بعد  ويجيء  استثماراتهم، 
الفقراء الذين يشرعون في زراعة عدد صغير 
بعد حتققهم من جناح  النخيل  من أشجار 
املنتظر  فإن من  التجاريني. وهكذا  املزارعني 
الوطني  أن يتسع القطاع ال على املستوى 

اجلنوبية  أفريقيا  امتداد  وعلى  بل  فحسب، 
أيضا.

املشروع  مدير  ديفيت  بيتر  ويقول 
الوطني »قبل خمس سنوات لم يكن عدد 
اجلديد  احملصول  بتجربة  املهتمني  املزارعني 
هذا  وصل  فقد  اآلن  أما  على خمسة،  يزيد 
العدد إلى خمسني«.  ويضيف ديفيت الذي 
يعمل في مؤسسة التنمية الناميبية التي 

نخلة  إن����ت����اج  م���ع���دل  ب���ل���غ 
كغم  350 حوالي  البرحي 

,,

,,
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تتولى القيام باملهام اإلمنائية في البالد بدعم 
حكومي غير مباشر »إن األمور على خير ما 
يرام، ونحن نعتزم اآلن توزيع 500 من غراس 
املشاع  األراضي  مزارعي  على  التمور  نخيل 
من  الطلبات  من  فيضاً  أتلقى  إنني  سنويا. 
هؤالء املزارعني للحصول على الغراس، ولقد 
عقدنا بالفعل دورة إلثني عشر مرشداً زراعياً 
لتدريبهم  املشاع  األراضي  مناطق  أبناء  من 

على زراعة النخيل«.

واآلن املرحلة األصعب.. احلد من الفقر
تندرج الغالبية العظمى من املزارعني 
الناميبيني في عداد الفقراء، وال بد لهؤالء 
من العمل خارج القطاع الزراعي لتغطية 
احتياجاتهم. وتأمل احلكومة في أن تكون 
النهوض  نحو  خطوة  التمور  نخيل  زراعة 
لزيادة  املزارعني  ألولئك  املتاحة  بالفرص 
التغذوية.  مستوياتهم  وحتسني  دخولهم 
إنتاج  برنامج  مساندة  املنظمة  وتواصل 
الثانية  اخلمسية  املرحلة  خالل  التمور 
مساعدة  على  واملتركزة   2006 عام  من 

املزارعني الفقراء.
شمال  أوجتمبنغوي  منطقة  وفي 
رقعة  أقيمت  ويندهوك  العاصمة  غرب 
احلكومية  األراضي  في  العملية  للبيانات 
تضم 100 شجرة نخيل، ويقول زيديكياس 
»إننا  احلكومي  اإلرشاد  تساماسيب خبير 
نريد أن يبدأ الناس بإنشاء حدائق منزلية 
والتمر،  والسبانخ،  الطماطم،  إلنتاج 
البعض  ويبيعون  بعضها  يأكلون  بحيث 

اآلخر مبا يلبي متطلباتهم«.

باهظة  الغرس  مواد  تكلفة  أن  غير 
سعر  أن  حيث  املزارعني  لصغار  بالنسبة 
مختبر  ينتجها  التي  الواحدة  الغرسة 
خاص لزراعة األنسجة في ويندهوك يصل 
إلى نحو 20 دوالرا، وقد وفر صندوق حملة 
لبعض  املساعدة  املنظمة  في  تليفود 
هذه  توافر  ولوال  الغراس،  لشراء  املناطق 
املساعدة لكان على املزارعني االنتظار إلى 
أن تستخلص املزارع احلكومية غراساً من 

األشجار املزروعة فيها.
احلكومة  تنفذه  توطني  برنامج  وثمة 

الناميبيني  املزارعني  ملساعدة 
املعدمني، وهو يشتمل على توفير 
املسكن، والتدريب، باإلضافة إلى 
أربعة  األرض مبساحة  من  رقاع 
املزارعون  يتولى  هكتارات 
بأشجار  زراعتها  املبتدئون 
واخلضر.  والكرمة،  النخيل، 
وصل  التاريخ  هذا  وحتى 
عدد األسر التي استقرت 
في مشروع ري نهر أوراجن 
إلى  ناميبيا  جنوب  في 

12 أسرة.

ــل قبل  ــذي وص ــو ال ــف ماتوك ويضي
شهر فحسب ليبدأ العمل كمزارع »إنني 
ــو أنني ال أحصل منه  أحب هذا العمل، ول
ــا أن النقل ميثل  ــل كاف بعد، كم على دخ

مشكلة«.
جتديد  مت  اجلديدة  األلفية  بداية  وفي 
االتفاقية ملرحلة ثانية من 2001 إلى 2007 
وعدد  هكتار   16.620 بلوغ  من  مكنت 
إجمالي للنخيل في املزارع التابعة للدولة 

يقدر بحوالي 16.620 نخلة. 
ومنذ سنة 2007 دخل القطاع اخلاص 
أيضا في زراعة النخيل وأصبحت ناميبيا 

تعد من الدول املنتجة واملصدرة للتمور.
بناميبيا  النخيل  زراعة  جتربة  وتعد 
الزراعة  جتربة ناجحة حيث انطلقت هذه 
منظمة  من  بإعانة  حكومية  مزارع  من 
وتطورت  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 
لتشمل القطاع اخلاص مع قدرات إنتاجية 
نخلة  إنتاج  معدل  بلغ  حيث  متميزة 

البرحي حوالي 350 كغم.  

بلغ عدد النخيل في ناميبيا 
نخلة  16500 م�����ن  أك����ث����ر 

,,

,,
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ــي البحثي،  ــة للكرس ــتعرض الفكرة الرئيس ــذا التقرير نس وفي ه
وأهدافه..

ــي ومراكز التميز في  ــد تبنت كثير من دول العالم فكرة كراس      لق
ــال في ماليزيا )نخيل  ــاالت متخصصة حملاصيل متخصصة كمث مج
ــت( والواليات املتحدة األمريكية )الذرة( ونيوزيلندا )الكيوي( وكوبا  الزي
ــال من خالل هذه  ــت تقدما كبيراً في هذا اجمل ــكر( وحقق )قصب الس

املراكز واملؤسسات البحثية املتقدمة.

* من هنا كانت البداية
وقد وافق معالي مدير جامعة امللك سعود أ.د. عبداهلل بن عبدالرحمن 
العثمان على إنشاء كرسي تقنيات وتصنيع التمور في 1431/5/28هـ 

وبدعم ومتابعة من وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
ممثلة في سعادة أ.د. علي بن سعيد الغامد وكيل اجلامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي.
ــي يشكل نقلة نوعية  ــعود لهذا الكرس ولعل تبني جامعة امللك س
ــاون فيها  ــع التمور التي تتع ــزة لتقنيات وتصني ــاث املتمي في األبح
ــى نتائج تؤكد الدور  ــع نظيرتها العاملية للوصول إل اخلبرات احمللية م
ــن أن تتحقق من مثل  ــالل النتائج التي ميك ــز للمملكة من خ املتمي
هذه املراكز، ولعل من نافلة القول أن اإلبداع ملثل هذه الكراسي حتتاج 
إلى توفر اإلدارة واإلستراتيجية لهذا النشاط وتوافر التجهيزات التي 
ــة التي تتيح ملثل هذه البحوث أن  ــم روح املبادرات وتوطني التقني تدع

جترى بشكل متميز. 
يطمح كرسي أبحاث التمور إلى االستفادة من التمور عبر الدراسات 

»كر�سي تقنيات وت�سنيع 

التمور«.. الواقع والطموح

صب���اح ي���وم األح���د  1432/5/27ه���� املواف���ق 1 ماي���و 2011م مت تدش���ني »كرس���ي تقني���ات في 
اجلامع���ة مدي���ر  معال���ي  رعاي���ة  حت���ت  س���عود,  املل���ك  جامع���ة  ف���ي  التم���ور«  وتصني���ع 
 أ.د. عبد الله بن عبد الرحمن العثمان, وتشريف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
بالغنيم واألمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل رئيس مجموعة الفيصلية ووكالء وزارة الزراعة 
د. عبدالل���ه ب���ن عبد الل���ه العبيد وكيل وزارة الزراعة لش���ؤون التنمية واألبحاث ووكي���ل وزارة الزراعة 
لشؤون الزراعة املهندس محمد بن عبدالله الشيحة, ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

أ.د. علي بن سعيد الغامدي وعدد من كبار املسؤولني. 
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ــاريع البحثية الرائدة للرقي مبنتجاتها لتنافس، بل تتفوق على  واملش
ــس الدولي  ــاء اجملل ــرى، وخاصة مع إنش ــن محاصيل أخ ــا م مثيالته
ــي استشارية وبحثية تدعم  للتمورالذي يتطلب وجود مراكز وكراس

هذا التوجه.

* أنشطة الكرسي وأهدافه
تتركز أنشطة الكرسي على الدراسات واألبحاث املتعلقة مبستقبل 
ــات التحويلية  ــك الصناع ــتفادة منها وكذل ــور واالس ــع التم تصني
ــي على  ــيعمل الكرس ــة بها، ومن جانب آخر س ــات املرتبط والتقني
ــبيل  ــمل على س ــن منتجات النخلة األخرى، التي تش ــتفادة م االس
ــرى، ومن  ــة االخ ــة املتنوع ــات الصناعي ــاف واملنتج ــاب واأللي األخش
ــة )غالباً ترتبط  ــن حرفة يدوي ــة منتجات النخلة م ــم حتويل صناع ث
ــة الفنية  ــتوى جتاري بعد تكامل الدراس بالتراث( إلى نطاق آلي ومبس

والتسويقية لها. 
ــات واألبحاث واملنتجات  ــي في الريادة في الدراس تنطلق رؤية الكرس
ــات النخلة من  ــور ومنتج ــة للتم ــات التحويلي ــة للصناع االبتكاري
ــالته في تبني وإجراء ودعم الدراسات واألبحاث واالبتكارات  خالل رس
ــة وتوطني التقنيات  ــتفادة من التمور ومنتجات النخل لتفعيل االس

املرتبطة بها. 
ــاث النوعية لصناعة  ــات واألبح ــي إجراء الدراس ومن أهداف الكرس
التمور ومشتقاتها والتسويق، وتشجيع بحوث الدراسات العليا لها. 
وكذلك نشر الوعي بأهمية النخيل والتمور بإصدار مجلة متخصصة 
للنخيل والتمور والدوريات واملطويات اخلاصة بذلك. وعبر إقامة الورش 

ــدوات واملعارض ذات العالقة بالنخيل والتمور، باإلضافة  والدورات والن
ــات التمور  ــة خاصة بأبحاث ودراس ــاد قاعدة معلومات دولي إلى إيج
ــاء موقع خاص  ــات التحويلية املرتبطة بها، وإنش والنخيل والصناع
بذلك على شبكات املعلومات العنكبوتية )www( وتوفيرها، ومن ثم 
تفعيل تسويق التمور ومنتجات النخلة وتطوير املواصفات القياسية 
ــات ذات العالقة  ــة واجله ــز البحثي ــيق مع املراك ــا التنس ــا، ومنه له
للمساهمة في وضع استراتيجية شاملة لصناعة التمور ومنتجات 
ــادرات واالختراعات لتطوير آليات  ــجيع املب النخلة األخرى، وأخيراً تش

اجلني وتطوير صناعة التمور ومشتقات النخلة، وتوطينها. 
هن��اك العديد م��ن اإلدارات والوحدات التنظيمية لهذا الكرس��ي 

تضمن تنظيم خطة العمل وتنفيذها، وتشمل:
ــوم هذه الوحدة بوضع  ــات: تق 1( وحدة التخطيط والبحوث والدراس
اخلطط واالستراتيجيات من بحوث ودراسات للكرسي من خالل خطة 
ــل، كما تعتبر هذا الوحدة  ــل مجدولة على املدى القصير والطوي عم
نقطة وصل بني إدارة الكرسي ومراكز البحوث اخملتلفة لالستفادة من 

البحوث املنتهية واجلارية والعمل على االستفادة منها.
ــؤون الدولية:  ــيق والش ــات العامة واملتابعة والتنس ــدة العالق 2( وح
ــتفادة من املنظمات والهيئات اإلقليمية  تهدف هذه الوحدة إلى االس
ــة )FAO( والبنك الدولي والهيئة  والدولية كمنظمة األغذية والزراع
العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي واملنظمة العربية للتنمية الزراعية 
ــمل أيضاً التنسيق مع مراكز التميز  ــالمي وغيرها. وتش والبنك اإلس
ــتفادة  ــة واجلامعات ذات العالقة بالنخيل والتمور، وذلك لالس العاملي

من جتاربها والتعاون معها في اجملاالت ذات العالقة.
ــوم هذه الوحدة بتقدير امليزانية  ــؤون اإلدارية واملالية: تق 3( وحدة الش

اخلاصة بالكرسي وتنظيم املوارد البشرية واملالية. 
ــهيل  ــدة تقنية املعلومات: تهدف هذه الوحدة إلى القيام بتس 4( وح
ومتابعة أوعية املعلومات من وإلى الكرسي، وتشمل كذلك االهتمام 
ــاء األوعية املعلوماتية اخملتلفة من مجلة متخصصة  ــر وإنش بالنش
ــة بالنخيل  ــات متخصص ــى اإلنترنت ومنتدي ــع عل ــات وموق ومطوي

والتمور.

إل���ى  النخل��ة  منتجات  لتحويل  يسعى 
مشاري�ع صناعي�ة ذات ج���دوى اقتص�ادي��ة
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ــة وصيدالنية وعقاقير طبية  العمل على تطوير منتجات حتويلي
ــب املواصفات واملقاييس ــر خطوط اإلنتاج لها، وذلك حس وتطوي

ــتقاتها، ومطابقة اجلودة للمنافسة   التصنيعية املثلى للتمور ومش
ــي التركيز على  ــة، ومن أولويات الكرس ــواق احمللية واخلارجي في األس
ــية للتمور واملساهمة في تنظيم  تسويق التمور  املواصفات القياس
داخلياً وخارجياً، وكذلك تطوير الصناعات التحويلية للتمور وتوطني 

التقنية.

ــات التمور  ــى التركيز على صناع ــطته عل ــي في أنش ويقوم الكرس
ــويقية التي قد  ــات التس ــراح احللول للعقب ــة واقت ــات النخل ومنتج
تواجهها، وسوف يساهم الكرسي في إيجاد احللول املناسبة لبعض 
ــن اآلفات وحفظ التمور  ــات املتعلقة بإنتاج التمور وحمايته م املعوق
والصناعات املتعلقة بتطوير االستفادة منها في األغراض الصيدالنية 
ــر الطبيعية  ــن مكونات التم ــتفادة م ــيتم االس والغذائية، حيث س
ــواد الكيميائية ذات اآلثار  ــع الدواء وتقليل االعتماد على امل في تصني
ــابق من  ــتكمال ما مت إجنازه في الس ــة العالية. إضافة إلى اس اجلانبي
ــات جديدة في  ــتقاته، وبدء دراس أبحاث تتعلق بتصنيع التمور ومش
ــوف يعمل  ــوي والطبي اعتمادا على ما مت إجراؤه عامليا، وس اجملال احلي

الكرسي ليكون مرجعا علميا متميزا في هذه اجملاالت. 
ــي البحثية لتشمل األعمدة التالية وبرامجها   وتتنوع أعمدة الكرس

اخملتلفة. 
ــي مع علماء من مراكز بحثية عاملية ومحلية، حيث  ويتعاون الكرس
ــوم والتقنية والهيئة  ــك عبدالعزيز للعل ــد تعاون مع مدينة املل يوج
ــتثمار واإلمناء الزراعي )السودان( واملركزاجلهوي للبحث  العربية لالس
ــرب( ومنظمة  ــة للصحــراء )املغ ــوز واملناطق املتـاخم الزراعي للح
األغذية والزراعة )إيطاليا( ومركز زيت النخيل املاليزي )MPOB( ومركز 
ــي منذ إنشائه في  ــارك الكرس تقنيات ما بعد احلصاد )كندا( وقد ش
عدد من املؤمترات الدولية  واحمللية إما بتقدمي أبحاث أو أوراق عمل، كما 
ــوزارات والهيئات اخملتلفة  ــوبي ال ــي بتدريب عدد من منس قام الكرس

والقطاع اخلاص والطالب.

* خطط طموحة 
ــة وزوارها على  ــق باململك ــي للتمور يلي ــاري وتقن ــة مركز حض إقام

املستوى اإلقليمي والعاملي.
1( تطوير املواصفات واملقاييس اخلاصة بالتدريج والتصنيف والتصدير 
ــارة ذات الصفة التجارية، لكي تكون  ــدد من أصناف التمور اخملت – ولع

منافسة عاملياً.
ــة إلى صناعات ذات  ــل منتجات التمور والنخل ــاهمة في حتوي 2( املس
ــتيك وغيرها، من  ــودة عالية وجدوى اقتصادية. مثل اجلريد بالبالس ج

أجل زراعة مستدامة.
ــة واقتصادية لبروميد امليثيل في مكافحة آفات  3(إ يجاد بدائل فعال

التمور.
ــة )ميكنة، حتكم  ــة رأس النخل ــي التمور وخدم ــر آليات جن 4( تطوي

آلي(.

الهيئة العلمية للكرسي

مشرف الكرسي أ.د. عبداهلل بن محمد احلمدان استاذ هندسة التصنيع الغذائي 
عميد كلية علوم األغذية والزراعة أ.د. حسن بن عبداهلل القحطاني أستاذ علوم وتقنية األغذية   

استاذ مشارك قسم االنتاج النباتي  د. راشد بن سلطان العبيد      
ومدير محطة األبحاث و التجارب الزراعية.        

استاذ مشارك قسم وقاية النبات. د. عبدالرحمن بن سعد الداود      
أستاذ علوم وكيمياء األغذية أ.د. عبدالرحمن بن صالح اخلليفة      

استاذ السياسات الزراعية أ.د. سفر بن حسني القحطاني     
استاذ هندسة التصنيع الغذائي أ.د. بكري حسني حسن      

استاذ مساعد هندسة التصنيع الغذائي د. خالد عبدالواحد محمد أحمد     
)California, Davis( االستاذ الزائر أ.د. عادل عبدالقادر    

جامعة املكسيك ومنسق الفاو اإلقليمي أ. د. هادي بن يحيى       
العديد من الزمالء واخلبراء من مختلف األقسام والكليات.

النخلة  م���ن���ت���ج���ات  ص����ن����اع����ات  حت����وي����ل 
م�����ن ت���������راث إل�������ى م�����ش�����روع�����ات جت����اري����ة 
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5( استخدام األقمار الصناعية والصور اجلوية حلصر إنتاج التمور وتعداد 
النخيل واستكشاف تأثر الثمار بظروف اخلدمة.

ــيس مجلة علمية محكمة ألبحاث النخيل والتمور— بالتعاون  6( تأس
مع الفاو أو جمعيات علمية ذات العالقة.

ــات البحثية احمللية واإلقليمية والعاملية  ــور التعاون مع اجله 7( مد جس
التي تعمل في مجال اهتمام الكرسي.

ــة واخلبرات  ــل املعلومات التراثي ــدمي وتقييم وحتلي ــن التراث الق 8( تدوي
املتراكمة عن النخيل والتمور وتلخيصها.

ــات اخملتلفة  ــني والعاملني في القطاع ــب اخلريج ــل دورات لتدري 9( عم
واملرتبطة بتقنات النخيل والتمور وخدمتها. 

10( تشجيع ودعم األبحاث التطبيقية في مجاالت النخيل والتمور.
ــا يتيح لطالب  ــزات الالزمة مب ــات التقنية والتجهي ــر اإلمكان 11( توفي
ــتير  ــات املاجس ــة لدرج ــم املطلوب ــراء بحوثه ــا إج ــات العلي الدراس

والدكتوراه.
12( تشجيع تطوير وتوطني تقنيات آالت خدمة النخلة ومعدات تصنيع 

التمور.

ويس��عى كرس��ي تقنيات وتصنيع التمور في حتقي��ق عدد من احملاور 
تتلخص في:

ــات التحويلية والبديلة في التحلية  ــتفادة من التمور في الصناع االس
واملواد التغذوية الوظيفيه والصيدالنية للتمور ومنتجاتها.

ــراث وحرف يدوية فقط  ــتفادة من منتجات النخلة وحتويرها من ت االس
إلى صناعات احترافية منتجة يتم فيها تطبيقات امليكنة األلية وجودة 

املنتج واجلدوى االقتصادية منها.
ــة في  ــلعة عاملية منافس أن تكون التمور ومنتجات النخلة األخرى س

ــع تعظيم  ــلع ذات القيمة املضافة م ــة والس ــة النظيف ــاج الطاق إنت
ــع احملافظة على املوارد  ــالل التقنيات احلديثة م ــتفادة منها من خ االس

الطبيعية والبيئية.
ــن خالل توطني الصناعات  ــني التقنية في الدول املنتجة للتمور م توط
ــاً عاملياً ناجحاً في هذا  ــة بها وتطويرها لتكون منوذج والتقنية املرتبط

القطاع. 
ــر ثقافة االرتباط بهذا املنتج االستراتيجي، خاصة للنشء من خالل  نش
ــة من مجالت )كمثال: مجلة النخيل والتمور  القنوات اإلعالمية املتاح
واجمللة الزميلة: الشجرة املباركة( وقواعد 
)كمثال:  ــت  اإلنترن ــبكة  معلوماتية وش
ــل والتمور(  ــبكة املعلوماتية للنخي الش

وغيرها.
ــاء مركز تقني وحضاري عاملي يعني  إنش
ــة والتطويرية  ــب التراثية والتقني باجلوان

للنخيل والتمور.
خدمة القطاع الريفي وتنميته للتقليل 
من الهجرة  إلى املدن، وتوطني التقنية مما 
يساهم في تطوير هذه اجملتمعات.. ودعم 

األسر املنتجة.
ومتشياً مـع تـوجه اجلامعة نحو األوقاف 
ـــي  الكــرس ــح  فيطـم ــة،  العلمـي
ــي مليزانيته،  ــك إلى االكتفاء الذات كذلــ
ــن خاللها من  ــد يتمك ــق عوائ بل وحتقي
ــوط اإلنتاج ملا يخدم األهداف   تطوير خط
ــة اجملتمع –  ــة – خدم ــب للطلبـ ) تـدريـ
ــي  ــغيل الكرس البحث والتطويـر – تش

على أسس جتارية(.

ت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة م���ن األل���ب���ان 
املدارس لطلبة  جذابة  صورة  في  والتمور 



 áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d                         ácô°T Ωó≤àJ

 ‹É©Ÿ Égôµ°Th Égôjó≤J ¢üdÉîH

 ¿Éªã©dG  øªMôdG óÑY øH ˆG óÑY QƒàcódG
 Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉ÷ ΩÉ©dG ôjóŸG

 ¿Góª◊G óª øH ˆG óÑY QƒàcódGh
 QƒªàdG ™«æ°üJh äÉ«æ≤J »°Sôc ≈∏Y ±ô°ûŸG

 óbÉ©àdG ‘ â∏ã“ »àdG ácô°ûdG ‘ á«dÉ¨dG Éª¡à≤K ≈∏Y óbÉ©àdG ‘ â∏ã“ »àdG ácô°ûdG ‘ á«dÉ¨dG Éª¡à≤K ≈∏Y

  QƒªàdG ∞«∏¨Jh áÄÑ©àd »ãëH ™æ°üe ójQƒJ ≈∏Y É¡©e



النخيل و التمور

55
العدد السادس

مبادرة �سندوق التنمية الزراعية

لالرتقاء ب�سناعة وت�سويق التمور

ــن  م ــدد  ع ــن  م ــادرة  املب ــاء  أعض ــون  ويتك
املتخصصني واألكادمييني واملزارعني واملنتجني 
ورجال األعمال. ولقد مت عقد عدة اجتماعات 
ــع  ــب لتصني ــان مناس ــور لكي ــع تص لوض

وتسويق التمور باململكة.
ــداف املبادرة  ــم حيثات وأ ه ــا نبذة عن أه هن
ــاح خلدمة هذا  ــكل بالنج ــل أن تت ــي يؤم الت

القطاع احليو ي.

حيثيات املبادرة
حجم هذا القطاع وأهميته االستراتيجية 
ــة  ــاد اململك ــي باقتص ــه التاريخ وارتباط
واعتماد دخول شريحة كبيرة من املزارعني 

واملواطنني عليه.
التوسع الكبير الذي شهده القطاع خالل 
ــة، وأهمية رفع  ــنوات القليلة املاضي الس
اقتصادياته والتعامل مع الفائض املتوقع 

من اإلنتاج.
ــة  واملناول ــن  التخزي ــاليب  أس ــف  ضع
ــتوى اجلودة ملنتجات  والتصنيع وتدني مس

هذا القطاع.
بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز 
ــي وتدن ــات  اخمللف ــتغالل  اس ــة  ومحدودي

مستوى القيمة املضافة  
حجم  من  الرغم  على 
لرفع  املتاحة  الفرصة 
ــصــادي  ــت املــــردود االق

ملنتجات التمور.
ــن اجلهود  ــر م ــر كثي تعث
ــر إنتاج  ــة بتطوي املتعلق

وتسويق التمور.
الالزمة  املعلومات  نقص 
لتطوير النخيل والطرائق 
ــن  ــداول وتخزي ــى لت املثل
ــات  والعملي ــاج  اإلنت

التحويلية ذات العالقة.
ــودة  ــرة ذات ج ــاف كثي ــود أصن وج
منخفضة أو عدمية اجلدوى في ظل 

الوضع احلالي.
النقص في العمالة املتخصصة في زراعة 
ــي املعلومات املتعلقة  النخيل والنقص ف

باخلدمة املثلى له.
ــى عمليات  ــع القائمة عل ــار املصان اقتص
ــدم الدخول في  ــف، وع ــة والتغلي التعبئ
ــج ملنتجاتها مما  ــات حتويلية، والتروي عملي

قلل القيمة املضافة للمنتج.
ــبة  ــكار تقنيات مناس ــدم ابت ع

للتعامل مع النخيل وخدمتها.
عدم توفر املعلومات الكافية عن 
ــواق اخلارجية من  متطلبات األس
ــية  القياس واملواصفات  ــور  التم

لإلنتاج ووسائل تقدميها.

أهداف املبادرة
1- نباء قاعدة بيانات متكاملة عن 
ــــواع  ــور وحتــديــد األن ــم ــت ال
ــار؟ ــم ــث ــت ــالس املـــالئـــمـــة ل
2- حتديد املواصفات  القياسية املطبقة

ــات التصدير ورفع ــهيل عملي      باخلارج لتس
     اجلودة.

ــاج إنت ــات  تقني ــتوى  مس ــن  م ــع  الرف  -3
وتصنيع التمور وتبادل اخلبرات واملعلومات  

مع الدول املتقدمة.
ــويــق التس ــالـيـب  أس ــتـخــدام  اس  -4

     احلديثة.
ــرة ــة املبعـث ــود الفـرديـ ــد اجلـه 5- تـوحي

ــر منتجات متور اململكة وإعطاؤها  لتصدي
ما تستحقه من سمعة ومكانة ياألسواق 
العاملية، من خالل إيجاد الكيانات القادرة 
ــة  املهني ــاليب  األس ــتخدام  اس ــى  عل

واالحترافية القادرة على حتقيق ذلك.
6- رفع كفاءة اإلنتاج وترشيد أساليب  الري.
ــة التعبئ ــات  مخلف ــن  م ــتفــادة  االس  -7

      والتصنيع.
8- التوعية بالقيمة الغذائية للتمور.

ــتغالل املنتج والتركيز في 9- رفع كفاءة اس
     القيمة املضافة للتمور.

ــل إمداد ذات كفاءة عالية 10- حتقيق سالس
ــة  ــويــق، وكاف ــة والتس ــوم باملنـاول تق

االحتياجات الالزمة لهذا القطاع.

صن���دوق التنمي���ة الزراعي���ة عددًا م���ن املب���ادرات املهمة, منه���ا مب���ادرة لالرتقاء أطلق 
بصناعة التمور, وذلك حلجم هذا القطاع وأهميته التاريخية بالنسبة للمملكة,
ولكونه مصدر دخل لش���ريحة كبيرة من املزارعني, واملواطنني العاملني في هذا القطاع بش���كل مباشر 

أو غير مباشر.
وقد رصدت املبادرة عددًا من احليثيات الضرورية, التي من أجلها كان التحرك الس���ريع إلنقاذ هذه 

الصناعة احليوية.
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محافظ������ة الخرج حتم���ل معطياتها س���جاًل حافاًل م���ن املقومات الت���ي جتعلها منطق���ة زراعية 
وصناعية رائدة, لهذا وقع االختيار عليها لكي تكون منطقة العدد, لنلقي مزيدًا من الضوء على كثير 

من عناصر التنمية بها..
تقع محافظة اخلرج جنوب شرق العاصمة الرياض وتبعد عنها أقل من ثمانني كلم, وتبلغ مساحتها عرضًا 
من الشمال للجنوب 165كلم × 225كلم طواًل من الشرق إلى الغرب على شكل واد ممتد من الغرب ابتداء من 

جبال طويق وانتهاء بالدهناء شرقًا . 
اخلرج في اللغة هو الوادي الذي ال منفذ له وهذا يصدق 
فيها  تصب  التي  األودية  إن  حيث  احملافظة  هذه  على 
تتجه شرقًا في روضة السبهاء وحتجزها رمال الدهناء, 
من  يخرج  مما  الغلة  به  املراد  أيضًا  زنته  على  واخلرج 
األرض ومنه قول الله تعالى : )أم تسألهم خرجًا فخراج 
فهي  اخلرج  على  ينطبق  ما  هو  واخلراج   .. خير(  ربك 

منطقة زراعية منذ أقدم العصور.
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امل��ن����اخ
املناخ قاري حار صيفا بارد جاف شتاًء قليل األمطار يتحسن اجلو 
ويناير  ديسمبر  شهر  البرد  يشتد  حتى  سبتمبر  شهر  منتصف  ليال 
ومتوسط درجة احلرارة العظمى بالشتاء 18 والصغرى 7 ،أما الصيف 

فمتوسط درجة احلرارة العظمى 48 والصغرى 31درجة مئوية.

ووادي  وادي حنيفة  أهمها  األودية من  العيد من  اخلرج  وتصب في 
جتويفات  وهي  العيون  بوجود  اخلرج  وتشتهر   ، السهباء  ووادي  احلنية 
داخل األرض وتشهد العيون املائية في اخلرج خالل فترة الصيف إقباال 
الزوار الذين يفدون إليها من داخل وخارج اململكة وخصوصاً  من قبل 
منذ  اخلرج  عيون  وتتميز  اخلليجي.  التعاون  مجلس  دول  مواطني  من 
زمن طويل مبياهها الباردة خالل فصل الصيف والدافئة خالل الشتاء 
أن  بعد  الناس  يعشقها  جميلة  أجواء  املائية  العيون  تلك  توفر  حيث 
كبيرة  بكميات  األرض  وجه  على  وتسيح  تفيض  العيون  مياه  كانت 
وخصوصاً في األودية التي تخترق مدينة السيح والتي اكتسبت هذا 
مياه ارض  أنها  اخلرج  وعرفت  العام.  طوال  فيها  املياه  جلريان  االسم 
اجلغرافية  القدم من مضمون طبيعتها  اكتسبت اسمها منذ  حيث 
مياهها وعذوبة  أراضيها  الزراعي وخصوبة  إنتاجها  بوفرة  متيزت  التي 
املزارع  متد  كانت  التي  الطبيعية  الينابيع  من  الكثير  بها  توجد  حيث 
املائية  واجلداول  القنوات  من  مجموعة  عبر  باملياه  الزراعية  واملشاريع 
 اجلميلة ، ومن أهم املشاريع الزراعية التي كانت تروى من مياه العيون 
مشروع اخلرج الزراعي التاريخي الذي أمر بإنشائه امللك عبدالعزيز -طيب 

اهلل ثراه -الذي يعد أول مشروع زراعي متكامل يقام في اململكة، وتعد 
العيون  أكبر  من  السيح  من  الغربي  اجلنوب  في  الواقعة  الضلع  عني 
املياه  ذات  والينابيع  العيون  العديد من  إلى وجود  إضافة  اململكة،  في 
املعدنية الكبريتية التي كانت لها مكانة مهمة منذ القدم وأشهرها 
عني سمحة وعني أم خيسة وعني الضلع وعني فرزان، وقد ظلت العيون 
اخلرج  واحة  في  االستخدامات  لكافة  املياه  إلمدادات  الرئيس  املصدر 
العقدين  خالل  التدريجي  االنخفاض  في  ومناسيبها  كمياتها  وبدأت 
املاضيني نتيجة زيادة سحب واستهالك املياه من الطبقة املغذية لها 
بعد التوسع في حفر اآلبار االرتوازية من قبل املزارعني،خاصة املشروعات 
الزراعية واحليوانية الكبرى الذي أدى بدوره إلى توقف التدفق الطبيعي 
في جميع العيون والنضوب التدريجي للعيون األقل عمقاً التي يتراوح 

عمقها ما بني 5 إلى 16 متراً ثم األكثر عمقاً.

قرى اخلرج
اليمامة،  القرى اهمها:  تتكون محافظة اخلرج من عدد كبير من 
 ، التوضحية  الشديدة   ، الرفايع   , الرفاع   , احلزم   , الضبيعة   , نعجان 
السلطانية ، السهباء ، الناصفة ، حلة القطار ، العني ، ماوان اخلبي ، 
العقيمي ، زميقة ، البدع ، الفيحاء ، الرفيعة ، حلة العمور ، العفجة ، 

السلمية , احلريدي ، الوسيطى ، وفرزان. 
أول  في  أنشئت  حيث  احملافظة،  قرى  أقدم  من  السلمية  وتعد 
العهد األموي زمن اخلليفة معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه، وهي 
فرزان  الشرق يحدها جنوباً جبل  إلى  الغرب  عبارة عن سهل ممتد من 
ومن الشمال جبال برقا املياهي  وسط بيئة زراعية غناء، حيث كانت 
تسقى بواسطة العيون اجلارية،فأنشأ فيها القنوات مثل قناة فرزان، 
أو   ( فرزان  قناة  وغيرها،أما  واحلويط   ، وقناة مشيرفة   ، البويطن  وقناة 
ساقي فرزان ( جددها جاللة امللك عبد العزيز يرحمه اهلل سنة 1337هـ  
وزرع عليها مزارع الشيوخ ومرابط خيل اجلهاد وصارت مصيفاً للملك 

وأبنائه. 

باململكة  م��ت��ك��ام��ل  زراع������ي  م���ش���روع  أول 
أن�������ش�������أه امل������ل������ك ع�����ب�����د ال�����ع�����زي�����ز ف���ي���ه���ا
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 وصار املصيف مشهوراً، حيث تبنته هيئة السياحة  لتعيد بناءه 
على نفس الطراز السابق،   ثم أوقف اإلمام عبد الرحمن الفيصل 
ويبلغ   ، اخلير  ووجوه  السلمية  مركز  فقراء  على  املزارع  هذه  يرحمه 
عدد نخيل مركز السلمية حوالي ) 50000 ( نخلة تنوعت فيما بني 
مكانة  فيها  تبؤات  حيث  سلطان،  ونبوت  الصقعي  مثل  التقليدي 
مثل  احلديثة  األصناف  أما عن  واجلودة.   النوعية  متقدمة من حيث 
الطعم  ذات  الكبيرة  واحلبة  األصفر  باللون  يتصف  الذي  اخلالص 

املميز. 
  

آثار باقية في األذهان
للباحثني  مهمة  وجهة  تاريخية  آثار  من  فيها  مبا  اخلرج  تعد 
املؤسس  ومسيرة  السعودية  العربية  اململكة  بتاريخ  واملهتمني 
امللك عبد  - فاحملافظة منذ عهد  ثراه  العزيز - طيب اهلل  امللك عبد 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  عهد  حتى  العزيز 
العزيز - حفظه اهلل - حتظى باهتمام ودعم ومتابعة والة األمر فمنذ 
أن تقلد صاحب السمو امللكي األمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
في كافة  ملحوظاً  واحملافظة تشهد تطوراً  اخلرج  إمارة  العزيز مهام 
القطاعات ومن األمور التي تعتبر من مقومات السياحة في مملكتنا 
بها  يوجد  إذ  اآلثار،  والسعي لتحقيقها سياحة  للنظر فيها  وحتتاج 
العزيز  عبد  امللك  قصر  أهمها  من  لعل  األثرية  املعالم  من  العديد 
بناؤه  مت  وقد  السيح  العزيزية في قلب مدينة  الواقع بحي  التاريخي 
عام 1359هـ بتصميم جميل وشكل يلفت نظر الزائر لوسط مدينة 

السيح، حيث يتكون من خمس وحدات متماثلة من حيث التصميم 
ومواد البناء وعدد الطوابق يبلغ طول الوحدة 30م وقد مت ترميم القصر 
مؤخراً فأصبح من أجمل القصور التاريخية التي تتوجه إليها األنظار 
ويسعد مرتاديه بالنظر إليه وهذا القصر له ذكريات خالدة في نفوس 
أبناء امللك عبد العزيز،فكانوا يقيمون فيه أيام زيارة والدهم امللك عبد 

العزيز ملدينة اخلرج.  
 « أبو جفان  اخلرج« قصر  بها  تزخر  التي  التاريخية  القصور  ومن 
 - عبدالعزيز  امللك  عهد  في  بني  وقد   ، السيح  مدينة  شرق  الواقع 
رحمه اهلل - عام 1366هـ وقد كان الغرض من بنائه ليكون استراحة 
احلرام،  اهلل  بيت  حلجاج  واستراحة  الشرقية  املنطقة  من  للقادمني 
الزوار اللتقاط  العديد من  إليه  يأتي  للزيارة حيث  وهو اليزال مفتوح 

الصور.
وتزخر مدينة الدلم التي تعد عاصمة اخلرج التاريخية بالعديد من 
املعالم االثرية وشهدت العديد من املعارك التاريخية ومنها معركة 
 - رشيد  وابن   - اهلل  رحمه   - العزيز  عبد  امللك  بني  الوطيس  حامية 
انتصار  شهدت  والتي   - الواقعة  حضروا  ممن  الرواة  ذكر  ما  حسب 
النجدية في سوق  العرضة  فقامت  الدلم  وأهالي  العزيز  عبد  امللك 
وبرج  سور   - الدلم:  في  األثرية  املواقع  أبرز  من  ولعل  القدمية،  الدلم 
الدلم الذي تعرض في عهد الدولة السعودية األولى - أيام حكم بن 
رشيد - إلى تخريب بعض أجزائه ومت ترميمه بأمر من امللك عبد العزيز  
بعد فتح الرياض عام 1319هـ، ومن اآلثار األخرى التي كانت محاطة 
باألسوار العذار وزميقة وماوان، وهناك مستوطنة قدمية تقع شمال 
خفس دغرة في جنوب الدلم بحوالي 15 كم بني خفس دغرة وزميقة 
كسر  التقاط  مت  وقد  م2   )250000( ومساحته  الشرقية  اجلهة  من 
فخارية متنوعة بعضها وجد عليه رسوم وزخرفة ويعتقد أنها تشبه 
موجودات العهد البيزنطي، كما وجد كسر فخارية متنوعة ترجع إلى 
العهد اإلسالمي، متثل بقايا منشأة رمبا تكون قلعة أو حصنا لم يبق 

منه إال أجزاء يسيرة.

أش������ه������ر امل������ع������ال������م األث�����������ري�����������ة.. ق���ص���ر 
امل�����ل�����ك ع����ب����د ال������ع������زي������ز.. وأب���������و ج���ف���ان



60 م����ن����ط����ق����ة
ال����������ع����������دد

*  ك��ي��ف ت���رى واق���ع احل��ي��اة ال��زراع��ي��ة في 

احملافظة؟.
واقع  اخلرج  محافظة  في  الزراعية  احلياة  واقع   -
ممثلة  الدولة  من  والتشجيع  الدعم  ظل  في  ممتاز 
القريب  املاضي  إلى  رجعنا  فلو  الزراعة  وزارة  في 
الذي  التقدم  ومدى  سابقا  الزراعة  واقع  واستقرأنا 
حصل خالل السنوات التالية وحتى اآلن لرأينا الفرق 
التقدم  حيث  بخير  يبشر  واملستقبل  الشاسع, 
احملافظة  في  واحليواني  النباتي  بشقية  الزراعي 
وتوجيهها  املوارد  استغالل  يتطلب  ذلك  ولكن 
إتباع طرق  مثل  التكاليف  بأقل  الصحيح  التوجيه 
امليكنة الزراعية والتصنيع الزراعي بالطرق احلديثة 
كثير  نرى  حيث  باحملافظة  ويحصل  ماحصل  وهذا 

املتقدمة  الفنية  الطرق  أعلى  تتبع  املشاريع  من 
كزراعة  باخلرج  احلديثة  الزراعة  على  إقبال  وهناك 
وزراعة  األنسجة  نخيل  وزراعة  احملمية  البيوت 
الفسائل باستخدام طرق الري احلديثة ويواكب ذلك 
هناك  أن  كما  التمور  مصانع  من  كبير  عدد  إنشاء 
إقبال على إقامة املشاريع احليوانية اخملتلفة خاصة 
الدواجن حيث بلغت املشاريع احليوانية املنتجة أكثر 

من 100مشروع وهناك الكثير لم ينفذ بعد.

في  النخيل  زراعة  واقع  تقيمون  كيف    *

احملافظة؟ وهل ستحافظ على مكانتها؟.
- زراعة النخيل مبحافظة اخلرج تتقدم بشكل كبير 
بدليل أن زراعة النخيل زادت وخالل سنتني فقط من 

وستمائة  مليون  من  أكثر  إلى  نخلة  مليون  حوالي 
ألف نخلة يضاف إليها عدد من املشاريع التي تقوم 
النخيل  وأعداد كبيرة من  األنسجة  بزراعة فسائل 
املزروعة في االستراحات التي ال تكاد ترى استراحة 
قامت إال ومن أوائل اهتمام صاحبها زراعة النخيل 
الوضع على ماهو عليه من  إذا استمر  وأتوقع  بها, 
تشجيع ودعم مع وجود اجلو املالئم لزراعة النخلة 
قليلة  سنوات  خالل  النخيل  عدد  يصل  أن  باخلرج 
إلى أكثر من مليونني ونصف النخلة وأكثر خاصة 
مزارع  مثل  باحملافظة  للنخيل  مزارع  اكبر  وجود  مع 
كبار أصحاب السمو األمراء كمزارع صاحب السمو 
امللكي  السمو  صاحب  ومزارع  العهد  ولي  امللكي 
الثاني لرئاسة مجلس الوزراء  النائب  وزير الداخلية 

غريبًا أن تفرد مجلة »النخيل والتمور« هذه املس����احة حملافظة اخلرج, فمكانتها الزراعية ليس 
تف����رض نفس����ها على الس����احة, له����ذا ارتأينا أن نلقي الض����وء عليها كمحافظة رائ����دة زراعيًا 
وصناعي����ًا, ومازال����ت حتتل ه����ذه املكانة, ف����كان لقاؤنا مع د.عبدالل����ه عبدالعزيز حمد الس����عيس التميمي  
مدي����ر ع����ام الزراعة مبحافظة اخل����رج, ليضيف إلينا الكثير ال����ذي ال نعلمه, ونعطي م����ن خالله احملافظة 

ماتستحق من اهتمام إعالمي..

حتت اإلنشاء أسواق كبيرة لتسويق متور احملافظة

د. التميمي

في حوار موسوعي د. التميمي :

اخلـــــرج

عا�سمة الغذاء باململكة



النخيل و التمور

61
العدد السادس

ومزارع صاحب السمو امللكي أمير منطقة الرياض 
احملافظة  ومزارع احملمدية وغيرهم كثير, كما تضم 
النخلة  بزراعة  املهتمني  العامليني  املستثمرين  كبار 
كمزارع عبداهلل ومحمد الراجحي ومزارع البابطني 
زراعة  في  يتوسعون  زالوا  ال  والذين  والفيصلية 
مع  احلديثة,  الزراعية  الطرق  احدث  على  النخلة 
ووجود ما نسبته أكثر من50% من مجموع مصانع 
سيزيد  ذلك  فان  الرياض  مبنطقة  املوجودة  التمور 
مجال  في  أكثر  ومتيزها  احملافظة  مكانة  ويفرض 
زراعة النخيل, وأقول زيادة مكانة ومتيز وإال فان إنتاج 
زمن  منذ  وعامليا  محليا  ينافس  التمور  من  اخلرج 
طويل بدليل أن بعض أنواع التمور املُنًتجة من اخلرج 
والصقعي  اخلالص  كتمور  وخارجيا  محليا  تُطلب 

مثال ال حصرا.

*  وم���اذا ع���ن إنت���اج احملافظ���ة م���ن التمور؟ 

وأش���هر أن���واع التمور فيه���ا؟ وع���دد املزارع؟ 
وإنتاج اخلرج من التمور؟ وأين يتم تسويق 

إنتاج احملافظة من التمور؟
تزايد مستمر لكن  النخيل في  أعداد  أن  - كما ذكرنا 
عدد  أن  بينت  املوافق2010م  عام1431هـ  إحصائية 
اإلحصاء  حسب  بلغ  حيث  كبير  تزايد  في  النخيل 
من  أكثر  تقريبا  سنة  قبل  إجراءه  مت  الذي  الشامل 
وبلغ  مثمرة  وغير  مثمرة  نخلة  ألف  وستمائة  مليون 
إنتاج النخيل املثمر من التمور حوالي ثمانون ألف طن 
وهذا قابل للزيادة بشكل كبيرخالل السنوات القليلة 
القادمة نظرا لوجود عدد كبير من الفسائل لم تنتج 

بعد.
وذلك  عام  بشكل  واملشاريع  املزارع  عدد  أما 
التابعة  وفروعها  باملديرية  لدينا  السجالت  حسب 
يراجعون  والذين  ونعجان(  والهياثم  والدلم  )احلريق 
بلغ أكثر من سبعة آالف مزرعة  لطلب خدمات فقد 
ما بني مشاريع متخصصة ومزارع كبيرة ومتوسطة 
إلى أكثر  تتراوح مساحاتها بني خمسة دومن  وصغيرة 
من عشرين ألف دومن, يضاف إلى هذا العدد املزارع التي 
أهملت أو الذين ال يراجع أصحابها املديرية أو فروعها 
بعض  في  الواقعة  املشاريع  وبعض  خدمات  لتقدمي 
التي  االستراحات  من  كبير  وعدد  الزراعية  اخملططات 
مستغل  منها  كثير  5-10دومن  بني  مساحتها  تتراوح 
كمزرعة مبعنى انه لو أضيف ما ذكرنا إلى من مت فتح 
ملفات لهم لتضاعف هذا الرقم فيما يتعلق بأعداد 
املزارع التابعة خلدمات املديرية وفروعها, مع مالحظة 

دائما  ليست  العبرة  أن 
ماحتوي  بقدر  العدد  في 
متيز  من  احليازات  تلك 
ونوعية  التخصص  في 
إلى  باإلضافة  اإلنتاج 
احليازات  تلك  مساحة 
حيازات  تتميز  حيث 
الزراعية  املشاريع 
باحملافظة بكبر املساحة 
النباتي  الغطاء  وغزارة 
مزرعة  فمثال  وتنوعه 
حوالي  حتوي  واحدة 
160 ألف نخلة كمزارع 
الراجحي,  محمد 
وأخرى حتوي حوالي 40 ألف 
شجرة حمضيات وأكثر من عشرة ألف نخلة كمزرعة 
حتتضنها  عامليا  األولى  هي  جبارة  ومشاريع  العلي, 
احملافظة كمشاريع الصافي واملراعي وغيرها, أما عدد 
النخيل  من  مزرعة  أي  تخلو  تكاد  فال  النخيل  مزارع 
لكن نستطيع أن نقول أنها تشكل نسبة كبيرة من 
مجموع أعداد املزارع واملشاريع بشكل عام حيث تبلغ 
في  متخصص  بعضها  مزرعة  آالف  أربعة  من  أكثر 
زراعة النخيل والبعض اآلخر يحوي النخيل وغيرها من 

مناشط االنناج الزراعي األخرى.

متيزها  لها  اخلرج  أن  يتضح  السابق  العرض  من خالل 
في العديد من املنتجات الزراعية ومنها التمور حيث 
والهجر  والقرى  املراكز  من  وتوابعها  اخلرج  تشتهر 
بزراعة الكثير من أنواع النخيل ومن أشهرها اخلالص 
سلطان  ونبوت  السيف  ونبوت  واخلشرم  والصقعي 
األنواع  من  والكثير  واملصيفة  والسلج  والسكري 
القدمية التي في احلقيقة اختفت أو كادت أن تختفي 
واملكفزي  واملسكاني  واخلويلدي  واخلضري  كالصفري 
زراعة  تقدم  مع  كذلك  والرزيز,  زامل  ونبتة  والداهني 
من  كثير  ظهرت  بالنوى)الفصم(  والزراعة  األنسجة 
وتصنيف  تسمية  إلى  حتتاج  التي  اجلديدة  االنواع 
اثمارها  بزمن  يتعلق  مبسمى  الكثير  يسميها  حيث 
أو يبحث عن صنف مقارب ملا  مثل املصيفة واملبكرة 
هو موجود فيسميها )نبتة كذا( مبعنى ان كان شكل 
صقعي  نبتة  يسميها  مثال  للصقعي  مقارب  الثمرة 
وهكذا, وان لم يجد صنف مقارب لشكل هذه الثمرة 
ونبتة  علي  نبتة  مثل  معني  شخص  باسم  سماها 
سلطان ونبتة سيف ونبتة زامل وهكذا, مما يستوجب 
التمور  ألنواع  وشامل  دقيق  تصنيف  إجراء  سرعة 
وأسس  اعتبارات  على  تعتمد  مسميات  وإعطائها 

علمية للتصنيف.

من  احملافظة  إنتاج  تسويق  يتم  أين  سؤالكم  أما 
وال  ومتميزة  اخلرج مطلوبة  متور  أوالً  فأقول  التمور 
أتوقع ان هناك إشكالية في ذلك حيث يوجد أكثر 
املزارعني  إنتاج  تستقبل  متور  مصنع  عشرين  من 
اقتصاديا,  مجدية  زالت  ال  بأسعار  وتشتريه 
التمور  لتصدير  تسهيالت  هناك  ان  إلى  باإلضافة 
للخارج وهذا ما يحدث بالفعل فهناك الكثير من 
أصحاب مصانع التمور يصدرون اإلنتاج لدول اخلليج 
ولبعض الدول األوربية واألمريكية واآلسيوية, كما 
اململكة,  داخل  اخلرج من  متور  إقبال على  ان هناك 
املصانع  وأصحاب  النخيل  مزارعي  أوصي  ولذلك 
تسويقية  بطرق  التمور  بعرض  االهتمام  بزيادة 
املستهلكني  شرائح  جميع  أذواق  تغطي  متنوعة 
وجودة  بنقاوة  واالهتمام  احلرص  مع  ودوليا  محليا 
املنتج وهذا ال يتأتى إال عن طريق االهتمام بالنخلة 
في احلقل واحملافظة عليها عن طريق برنامج فني 
خدمي منذ زراعتها وحتى إنتاجها ثم خدمة ذلك 
املنتج وهو عليها حتى جنيه وتسويقه الن الهدف 
األسمى هو عرض ذلك املنتج لقطاع املستهلكني 
بأقل  ممكن  عائد  أعلى  لُيعطي  جيدة  بصورة 

التكاليف. 
كان  فأقول  التمور  تسويق  عن  احلديث  ومبناسبة 
هناك سؤاالً بقى حائراً دون إجابة لفترة طويلة ملاذا 
احملافظة  لنخيل  واملتميز  الضخم  اإلنتاج  هذا  مع 
ال يوجد سوق أو حراج للتمور؟  ولكن في احلقيقة 
عندما وجدت من محافظ اخلرج اهتماما ال يوصف 
الزراعي  القطاع  في  واملستثمرين  املزارعني  بشأن 
النخيل  مبزارعي  اخلصوص  وجه  وعلى  عام  بشكل 
االهتمام  اجتماع  كل  في  يطرح  ما  كثيرا  حيث 
بالتمور في اخلرج ودائما يكرر على مسامع اجلميع 
ان  أرجو  دولتنا  ولشعار  لنا  رمز  هي  عبارة)النخلة 
نتميز بها في اخلرج( ومن هذا املنطلق ومن اهتمام 
مع  التنسيق  مت  وتوجيهاته  الزراعة  وزير  معالي 
رئيس بلدية اخلرج املهندس إبراهيم سعيد أبوراس 
بهذا الشأن ومت إعداد وتنظيم مكان معني ملسوقي 
سنوي  مهرجان  ذلك  رافق  سنوات  منذ  التمور 
للتمور, وأخيرا يتم حاليا إنشاء سوقني كبيرين في 
شرق اخلرج على مساحة60الف متر مربع وفي غربها 
لتسويق  مربع  متر  حوالي100الف  مساحة  على 
وبيع جميع املنتجات الزراعية وسيكون بها ساحات 
مخصصة لبيع وتسويق التمور وغيرها من املنتجات 
الزراعية املوسمية مع إنشاء مختبر لفحص املنتج 
والتأكد من خلوه من متبقيات املبيدات التي تتجاوز 
احلدود املسموح بها عامليا, وسيجد هذين السوقني 
ثالث  ان هناك سوق  إنشاء اهلل, كما  الضوء قريبا 
ارض  عن  له  يُبحث  اإلنشاء  حتت  اخلرج  شمال  في 
حتسب  جبارة  خطوة  يعتبر  العمل  وهذا  مناسبة 
لرئيس بلدية اخلرج مشكورا والذي في احلقيقة لن 
أوفيه حقه مهما قلت في تعاونه ملا فيه مصلحة 
محافظ  وتوجيهات  دعم  ظل  في  احملافظة  أهالي 
خادم  تطلعات  يحقق  السعي  هذا  وأيضا  اخلرج 
املزارعني  خلدمة  اهلل  حفظه  الشريفني  احلرمني 
ومن  اخلصوص,  وجه  على  النخيل  ومزارعي  عامة 
دالئل ذلك إصدار أمره  بشراء بعض أنواع التمور من 
املزارعني وتقدميها كهبات وصدقات للمحتاجني في 
بعض الدول مع تقدمي إعانة سنوية ملنتجي التمور.

سنوات قليلة وتتضاعف 
إلى  باخلرج  النخيل  أع��داد 
أكثر من 2.5مليون نخلة

,,
,,
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ف���ي  التم���ور  مصان���ع  ع���ن  حدثن���ا   *

احملافظ���ة؟ وه���ل لديه���ا الق���درة عل���ى 
أب���رز  إنتاجه���ا للخ���ارج؟ وم���ا  تصدي���ر 
املعوقات التي تعترض تطوير صناعة 

التمور من وجهة نظركم؟
التمور في منطقة  املزروعة من  املساحة  إن   -
متثل28%من  هكتار،  نحو44ألف  بلغت  الرياض 
حتوي  باململكة  التمور  مساحة  إجمالي 
حوالي  منها  نخلة  ماليني  ستة  مايقارب 
من  ألف طن   300 مايقارب   تنتج  مثمرة   %70
التمور وتشكل املساحات املزرعة بالنخيل في 
املزروعة  املساحة  إجمالي  من  اخلرج  محافظة 
وما   ,%25 حوالي  الرياض  مبنطقة  بالنخيل 
يعادل أكثر من 25% من اإلنتاج, وحتتضن اخلرج 
مستوى  على  النخيل  أعداد  ثلث  يقارب  ما 
الرياض  منطقة  ان  كما  الرياض,  منطقة 
التمور  مصانع  عدد  في  األولى  املرتبة  حتتل 
بها46مصنعاً  يوجد  إذ  اململكة،  على مستوى 
ُمنتجاً وُمرخصاً، بنسبة بلغت48%من إجمالي 
عدد مصانع التمور املُنِتجة واملُرخصة باململكة 
وتشكل محافظة اخلرج مانسبته حوالي %50 
من أعداد املصانع املنتجة للتمور على مستوى 
التمور  مصانع  ربع  ان  مبعنى  الرياض  منطقة 
عددها  ويبلغ  احملافظة,  حتتضنها  باململكة 
حاليا في احملافظة 24مصنعا مرخصا ومنتجا 
وتعتبر هذه املصانع من  أفضلها على مستوى 
ودرة  واحملمدية  الفيصلية  كمصنع  اململكة 
والتميمي  والصاحلية  والبابطني  والبالد  التمور 
على  يدل  وهذا  وغيرها,  والبستان  والعربية 
وتصنيع  زراعة  في  للمحافظة  الرائدة  املكانة 

التمور على مستوى املنطقة بل على مستوى            
اململكة واخلليج.

لكن رغم ذلك أمتنى ان يكون لدى تلك املصانع 
ذوق  يواكب  الذي  احلديث  التسويقي  الفكر 
من  ويستفيد  اإلنتاج  في  وينوع  املستهلك 
التمور في الصناعات التحويلية بشكل اكبر مما 
هو عليه اآلن خاصة وان الدولة تقدم القروض 
في  االستثمار  في  الرغبة  لديهم  ملن  امليسرة 
حيث  للتمور  التحويلية  الصناعات  مجال 
ميكن ان توفر تلك الصناعات الكثير القتصادنا 
كصناعة الكحول الطبي وسكر التمر واملربيات 
واخلل وغيرها كثير مع االستفادة من مخلفات 

التصنيع كغذاء حيواني متميز.
النسبية لصناعة  وفي اعتقادي رغم األهمية 
عامة  اململكة  في  ومنتجاتها  التمور  تعبئة 
ومنها  اخلصوص  وجه  على  الرياض  ومنطقة 
املُنِتجة  املصانـع  فان  باخلرج  املصانع  أصحاب 
دون املستوى املأمول منها حيث ان أكثرمن%90 
منها مصانع تقليدية أي تعبئة وتغليف فقط 
هذا  دون  حتول  معوقات  هناك  ان  يوضح  وهذا 
املطلب الضروري والذي يجب ان نسعى جميعا 
كل في مجاله إلزالتها أو احلد منها حتى يدخل 
للتمور,  التحويلية  الصناعات  في  املستثمرون 
وفي تصوري ان تخوف املستثمرين وإحجامهم 
ما  تنفيذ  وعدم  اجملال  هذا  في  الدخول  من 
لهم  املمنوحة  الصناعية  التراخيص  في  ورد 
في  وبحث  دراسة  إلى  يحتاج  ذاته  بحد  هذا 
بحثني  أجريت  ان  سبق  وقد  املانعة,  األسباب 
للحصول  باململكة  التمور  مصانع  وضع  حول 
على املاجستير والدكتوراه وتوصلت في هاتني 

األسباب  من  الكثير  إلى  الدراستني 
وعدم  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  منها 
وكذلك  مدربة  فنية  عمالة  وجود 
ارتفاع قيمة اآلالت واملعدات املستوردة 
الدعاية  تكاليف  وارتفاع  اخلام  واملواد 
واإلعالن في مقابل العائد من التمور, 
واالهم هو ضعف املعلومات والبيانات 
الداخلية  األسواق  عن  السوقية 
وجه  على  واألوربية  عامة  واخلارجية 
ورغبات  حاجة  تبني  والتي  اخلصوص 
أصحاب  توجه  لو  فيما  املستهلك 
ان  كما  الصناعات,  لتلك  املصانع 
كاملنافسة  أخرى  أسباب  هناك 
الغذائية  الصناعات  من  القوية 
توافر  مع  واملستوردة,  احمللية  األخرى 
حولت  التي  واحللويات  الفواكه 
وبالتالي  التمور  عن  البعض  رغبات 
من  الفرد  استهالك  متوسط  تراجع 
التمور, كما ان هناك منافسة نسبية 
التعاون  مجلس  دول  في  املُنَتَجة  التمور  من 
الرسوم  من  إعفائها  بعد  خاصًة  اخلليجي 
العناية  عدم  وهو  هام  أمر  وهناك  اجلمركية, 
بالتمور  النخيل  أصحاب  بعض  من  واالهتمام 
املُنَتجة ونوعيتها وجودتها مما يجعلها عرضة 
التخلص  يصعب  التي  باحلشرات  لإلصابة 
منها داخل الثمار, وغير ذلك من العوائق التي 
ويقبلوا  يتجاوزوها  ان  املستثمرين  من  نتمنى 
على الدخول في هذه الصناعة الرائدة وأتوقع 
في  ونحن  خاصة  اهلل  بإذن  دخلها  ملن  النجاح 
بالدنا نتميز مبزايا قد ال توجد في كثير من البالد 
انه ميكن  اعتقد  التي  العوائق  في مقابل هذه 
والتقدم  التميز  ذلك  على  دليل  واكبر  جتاوزها 
مشتقات  تصنيع  في  حصل  الذي  الهائل 
مع  التعامل  فترة  وقصر  صعوبة  رغم  األلبان 
اللنب واحتياجه إلى تقنية ومعدات اعقد وأدق 
أن يحدث  املانع  التمور, فما  بكثير من تصنيع 
لقطاع التمور مثل ما حصل لأللبان فهي أولى 

وأحرى لعدة اعتبارات متوفرة لها عن غيرها.

* العال���م ف���ي الوق���ت الراه���ن يتجه نحو
الصناع���ات التحويلي���ة غي���ر التقليدية 
للتم���ور, إل���ى أي مدى ميك���ن تطبيق هذا 

املنهج العلمي في محافظة اخلرج؟
- هذا السؤال يرتبط بالسؤال السابق فعندما 
ال  املعوقات  تلك  من  احلد  أو  التقليل  يتحقق 
وبقوة  الدخول  املصانع  لتلك  ميكن  انه  شك 
في مجال الصناعات التحويلية للتمور ومنها 
مصانع اخلرج خاصة ذات اإلمكانيات والطاقات 
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الكبيرة بدءا من املصنع نفسه واآلالت واملعدات 
خطوط  وفتح  وحتويرها  تطويرها  ميكن  التي 
بقدرة تلك املصانع على  وانتهاءاً  إنتاج جديدة 
ونظافة  جودة  وذات  كبيرة  كميات  استقبال 
عالية من التمور وفي تصوري ان هناك أسباب 
ستكون معينة على الدخول في مجال تصنيع 
التمور استنبطها من خالل لقائي بعدد كبير 
نتائج  خالل  ومن  التمور  مصانع  أصحاب  من 
في  بحثي  اثناء  أجريتها  استبيان   استمارات 
الرسالتني التي أشرت إليها آنفا حيث تبني انه 
ومنتجاتها  التمور  تعبئة  تطوير صناعة  ميكن 
املصانع  أصحاب  نظر  وجهة  من  اململكة  في 
وذلك من خالل إجراء تخفيضات جمركية على 
الواردات من مستلزمات اإلنتاج وقيام احلكومة 
مجزي  بسعر  املصانع  إنتاج  من  حصة  بشراء 
التي  املصانع  وتشجيع  التجار  على  وتوزيعها 
تصدير  إعانة  ومنحها  التصدير  بعملية  تقوم 
أي  من  الفنية  العمالة  باستقدام  والسماح 
للعمالة  االستقدام  رسوم  تخفيض  مع  دولة 
ومنتجاتها،  التمور  تعبئة  لصناعة  املوجهة 
الدولية  املعارض  إقامة  الدولة  تتولى  كما 
واستغالل  واإلعالن عنها  التمور  لبيع وتسويق 
املستهلكني  اخملتلفة إلقناع  اإلعالنية  القنوات 
بقيمة ومتيز منتجات تصنيع التمور عن غيرها 
الغذائية  السلع  استيراد  من  التقليل  مع 
إجراءات  عدة  اتخاذ  كله  هذا  يزامن  املنافسة, 

وتدابير حكومية أهمها :
األفراد  أومنع  بإيقاف  إصدارقرارحكومي  )أ( 
بدون  والتصنيع  بالتعبئة  تقوم  التي  واملَزَارع 

ترخيص.             
في  الشعبية  التعبئة  وضبط  مراقبة  )ب( 

أسواق التمور ليتم االرتقاء بها.
أبحاث  ومراكز  متخصص  معهد  إنشاء  )ج( 

للنخيل وصناعة تعبئة التمور.
البلدية  تصدرها  التي  التراخيص  إيقاف  )د( 
الصناعة  وزارتي  على  التراخيص  وقصرمنح 
والزراعة وبالتالي تكون مهمة البلدية اإلشراف 

واملراقبة الصحية فقط.
الداخل،  في  التجارية  دورالغرف  تفعيل  )هـ( 
وبالتالي  اخلارج  في  التجاري  وجهازالتمثيل 
االهتمام بفتح أسواق جديدة للتمور مما يشجع 

أصحاب املصانع على التصدير. 

إلدخال  إلزامية  تشريعات  وضع  ضرورة  )و( 
في  اإلعاشة  برامج  ضمن  ومنتجاتها  التمور 
املستشفيات واملدارس والسجون والقطاعات 
العسكرية وغيرها, وطرح مناقصات حكومية 

التمور  من  التحويلية  الصناعات  على  تركز 
في  املستخدم  الطبي  الكحول  تامني  مثل 
أو  التمر  سكر  إنتاج  أو  العالج  أو  التخدير 
الدولة  توجيه  أو  التمور  فيها  يدخل  أغذية 
مخلفات  من  لالستفادة  اخلاص  والقطاع 
من  كثير  ذلك  وغير  التمور  وتصنيع  النخيل 
وتكلف  اخلارج  من  تُسَتورد  التي  الصناعات 
دافعا  بال شك سيكون  وهذا  املليارات  الدولة 
مجال  في  للدخول  املستثمرين  من  لكثير 

تصنيع التمور.
تعاني  التي  املشاكل  من  كثيراً  أن  يالحظ  )ز( 
منها مصانع التمورهي في معظمها مشاكل 
جمعيات  تكوين  فإن  وبالتالي  تسويقية، 
التمور  ملصنعي  متخصصة  زراعية  تعاونية 
الرئيسية وضع خطة تسويقية  من مهامها 
الكفاءة  لرفع  املصانع  تلك  إطارها  في  تعمل 
التسويقية والتى ال تتعدى45% فقط، وكذلك 
الطاقات  واستغالل  األداء  مستوى  من  الرفع 
لم  والتي  املصانع  لتلك  املعطلة  الرأسمالية 
يستغل منها سوى 35% فقط على مستوى 
أُجريت  دراسات  عدة  حسب  وذلك  اململكة 

بهذا اخلصوص. 
النخيل  أعداد  في  املستمر  للتزايد  نظراً  )ح( 
ولعدم وجود طلب كافي على منتجات مصانع 
التمور مما يعني وجود فائض في اإلنتاج يصعب 
تصريفه وبالتالي فإن توجيه إعانة إنتاج التمور 
التمور  مصانع  ألصحاب  النخيل  وفسائل 
تلك  ألصحاب  مسانداً  اهلل  بعون  ستكون 

املصانع للدخول في مجال تصنيع التمور.

م�������ن 20  أك������ث������ر  ي������وج������د 
تستقبل  للتمور  م��ص��ن��ع��ًا  
بأسعار  امل����زارع����ني  إن���ت���اج 
م�����ج�����دي�����ة اق�����ت�����ص�����ادي�����ًا
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النخي������ل احلم���راء.. م���اذا ميكننا 
على  تأثيرها  مدى  وما  عنها؟  نقول  أن 
احملافظة؟ وما هي اإلجراءات الوقائية 
التي قمتم بها للحيلولة دون تأثيراتها 

السلبية؟
- سوسة النخيل احلمراء هي اآلفة اخلطيرة 
انتشار  انتشرت  والتي  للنخيل  املدمرة 
مناطق  معظم  في  الهشيم  في  النار 
ولذلك  اخلرج  محافظة  ومنها  اململكة 
أسباب كثيرة أهمها ذلك اإلنسان الظالم 
بكل  ضرب  والذي  ومجتمعه  لنفسه 
االعتبارات عرض احلائط  مخالفا لألنظمة 
مصابة  مناطق  من  املصاب  النخيل  بنقل 
في  ساعد  من  وهو  سليمة,  مناطق  إلى 
ومزرعته  لنخيله  إهماله  انتشارها بسبب 
مزارعهم  املزارعني عن  من  الكثير  يعلم  ال 

فال  عشوائي  بشكل  تعمل  والعمالة  شيئا, 
واملياه  خدمي  برنامج  وال  تكريب  وال  تنظيف 
جدا,  احلار  اجلو  مع  دائم  بشكل  النخيل  حتت 
هذا هو املرتع املناسب لتلك احلشرة, وواهلل ان 
من هموم  هو هم  احلشرة  هذه  على  القضاء 
اهتمامات  أوائل  من  وهو  اهلل  حفظه  امللك 
الوزير وهو السؤال الدائم لنا باملديرية من قبل 
سعادة وكيل الوزارة لشئون الزراعة ولكن مع 
اخلدمات التي تقدم من احلكومة حلماية نخيل 
الالمباالة من  انه يالحظ ولألسف  إال  املواطن 
بعضهم في عدم تعاونه في تكريب وتنظيف 
سرعة  في  ومساعدة  لها  حماية  نخيله 
أي  اكتشاف  وسرعة  اآلفة  تلك  على  القضاء 
إصابة في وقت مبكر فإذا لم يكن هناك جتاوب 
اقتالع  سيؤخر  ذلك  ان  شك  فال  املزارع  من 

املرض بل رمبا زاد من انتشاره. 
إن حشرة سوسة النخيل احلمراء معروفة 
تبيض  فهي  الضرر  على  الكبيرة  بقدرتها 
من200 إلى500 بيضة تفقس خالل أيام قليلة, 
كيف  فقسه  بعد  املهول  العدد  هذا  فتصور 
سيعمل في النخلة ثم كيف بفقس العديد 
ستكون  كيف  ثم  نخيلك  على  احلشرات  من 
قد  تكون  عندما  ثالثة  أو  شهرين  بعد  احلال 
إلى  حتولها  بعد  البيوض  هذه  كل  اكتملت 
لتنطلق  ثم حشرات كاملة  ثم عذارى  يرقات 
على  لتقضي  مزرعتك  في  باآلالف  أخرى  مرة 
معظم النخيل بها وتنتشر منها إلى جيرانك, 
واستجابة  تعاون  سرعة  على  أركز  هنا  ومن 
اإلبالغ  لتنظيف مزرعته وحرصه على  املزارع  

املبكر عن اإلصابة.
ــة اخلرج  ــورة ان محافظ ــزداد األمر خط وي
ــني كافة مدن  ــطة ب ــع في منطقة متوس تق
ــل منطقة عبور لكثير من القادمني  اململكة ب
ــا من محافظة  ــج أو اليمن مع قربه من اخللي
اإلحساء والتي تعتبر أول محافظة حدثت بها 
ــف بالتحديد منذ  ــي مدينة القطي اإلصابة ف
ــاعدت في  ــام 1407هـ, كل هذه العوامل س ع
ــرعة كبيرة في احملافظة  ــار اإلصابة بس انتش

ــرق ضعاف  ــذا مع خ ــا ه طبع
ــام وجلب  ــوس للنـظ النفــ

الفسائل من هذه املناطق 
إلى اخلرج وقد ُسجلت أول 

ــة  بتاريخ  ــة في احملافظ إصاب
ــق1998/5/5م  املواف ـــ  1419/1/19ه

ــرت في أماكن متباعدة نتيجة ملا  ثم انتش
ذكرنا سابقا باإلضافة إلى انتقالها من مزرعة 
ــع إهمال  ــرة اإلصابة وم ــع دائ ألخرى مع توس
أصحاب املزارع املصابة, حيث يالحظ ان اإلصابة 
ــهر  ــجلت بعدها بحوالي أربعة أش الثانية ُس
ــى حوالي  ــن اإلصابة األول ــز يبعد ع وفي مرك
ــة احلريق بعد  ــي محافظ ــم ظهرت ف ــم ث 5ك
اإلصابة الثانية بأكثر من سنة والتي تبعد عن 
ــنة أخرى  اخلرج حوالي 150كم, ثم بعدها بس
ــم ويبعد عن محافظة  ــرت في مركز الدل ظه
ــا بأكثر من  ــر من100كم ثم بعده احلريق أكث
ــنة ظهرت اإلصابة في مركز الهياثم والذي  س
ــي 15كم, وهذا  ــز الدلم بحوال ــد عن مرك يبع
ــك ما ذكرنا من ان  ــت مبا ال يدع مجاال للش يثب
بداية انتشار اإلصابة باخلرج هو بفعل العابثني 
وضعاف النفوس اللذين يجلبون الفسائل من 

مناطق مصابة إلى مناطق سليمة.

 إنا أمتنى من خالل مجلتكم ان يعي املزارع 
ما تقدمه الوزارة من خدمات ال ميكن ان يجدها 
البلدان  من  كثير  ففي  السعودية  غير  في 
املزارع هو املسئول عن مزرعته بل تطبق بحقه 
عقوبات صارمة ان خالف أو أهمل ودور جهات 

االختصاص هو اإلشراف الفني واإلرشادي. 
من  العديد  الوزارة  قدمت  هذا  كل  ومع 
وأنفقت  احلشرة  واألبحاث عن هذه  الدراسات 
متكامل  برنامج  ووضعت  ملكافحتها  املاليني 
لها يشمل فرق للفحص واالستكشاف واإلزالة 
ومتابعة املصائد يضم أكثر من ستون موظفا 
أحُلق به مؤخرا  املديرية وفروعها  موزعني على 
حملة وطنية متكاملة ملكافحة هذه احلشرة 
املناطق  وتستهدف  الوزير,  معالي  دشنها 
واحملافظات املوبوءة, وتعتمد في حملتها على

اإلرشادية  جميع لنواحي  حقن  مع 
النخيل املصاب والسليم مببيدات آمنة صحيا 
من  املتطلبات  بجميع  دعمها  ومت  وبيئيا, 
للخرج200وظيفة  ُخِصص  حيث  وأفراد  سيارات 
تعيينهم جميعا  مت  وعمال  وسائقني  باحثني  مابني 
وقد باشروا عملهم منذ حوالي خمسة أشهر, مع 
في  وتساهم  ثمارها  احلملة  هذه  تؤتي  بان  دعواتي 
احلد من انتشار هذه اآلفة, واملأمول هو ان يُحد من 
هذه اآلفة إلى ما نسبته 80% بعد انتهاء احلملة من 
يتأتى  ولن  سنتان,  ملدة  سيستمر  والذي  برنامجها 
املزارعني  وتعاون  العاملني  من  باإلخالص  إال  ذلك 
احلملة. ال جناح هذه  الوزارة  مع  األخرى  والقطاعات 
نقل  بحظر  قرار  صدور  احلملة  قيام  صاحب   
إلى  اخلرج  من  أو  اخلرج  داخل  الفسائل  أو  النخيل 
مالية  غرامات  ذلك  مخالفة  على  يترتب   خارجها 
مصادرة  مع  ريال  إلى10االف  تصل  اخملالفني  على 
احلمولة وحجز السيارة حتى يَصدر القرار من معالي 

الوزير.
العمل  وورش  الندوات  العديد من  كما مت عقد 
توعوي  برنامج  مع  باحلملة,  العاملني  تخص  التي 
اخملتلفة  اإلعالمية  القنوات  طريق  عن  للمزارعني 
ومنها لوحات اإلعالنات بالشوارع الرئيسية تتضمن 
مع  بالتعاون  واملطالبة  احلشرة  هذه  بخطر  بيان 
عمل  خطة  وضع  مت  كما  احلملة,  على  املشرفني 
احلملة  هذه  لتنفيذ  وفروعها  للمديرية  متكاملة 
غرفة  إنشاء  ذلك  رافق  املطلوب,  الوجه  على 
عمليات من قبل إدارة وقاية املزروعات بالوزارة 

لتلقي البالغات على الرقم )01/4041042(.
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م�������زارع  واق������ع  إل�����ى  انت�ق��ل��ن�����ا  ل������و    *
النخي�����ل النموذجية ف���ي احملافظة.. 
مزرع���ة  ملصطل���ح  رؤيتك���م  ه���ي  فم���ا 
امل���زارع  أش���هر  ه���ي  وم���ا  منوذجي���ة؟ 

النموذجية في احملافظة؟
مصطلح  هو  النموذجية  املزرعة  مصطلح   -
حديث وكل يفهمه على أساس معني فهناك 
من يتبادر إلى ذهنه ان املزرعة النموذجية هي 
املزرعة املتخصصة في اإلنتاج من نشاط واحد 
مثل مشاريع البيوت احملمية أو مشاريع النخيل 
فيها  وتستخدم  وهكذا  الدواجن  مشاريع  أو 
التقنيات احلديثة, ومنهم من يقصد باملزرعة 
النموذجية أنها تلك املزرعة التي حتوي معظم 
املناشط األساسية في الزراعة بطريقة فنية 
ومنظمة ومدروسة من ناحية الكم والكيف 
اخلضار  إنتاج  فيها  فتجد  متكاملة  وبطريقة 
والنخيل واإلنتاج احليواني مع استخدام احدث 
البعض  فهم  ورمبا  والتقنية,  اآللية  الوسائل 
التي  املزرعة  تلك  هي  النموذجية  املزرعة  ان 
عامليا  به  املسموح  باحلد  املبيدات  تستخدم 
اآلمنة,  أو  النظيفة  بالزراعة  يسمى  ما  أي 
هي  النموذجية  املزرعة  يعتبر  من  وهناك 
وتستخدم  احليوية  املكافحة  تستخدم  التي 
مخلفات طبيعية فقط دون استخدام أي مبيد 

كيميائي أي مايسمى بالزراعة العضوية.
 إذا فان املزرعة املتخصصة في زراعة النخيل 
على حسب األسس العلمية بداية من حتديد 
واملساحة  املزرعة  تلك  إلقامة  املناسب  املوقع 
املسفلتة  الطرق  وشق  وتسييجها  املناسبة 
بها وفحص التربة ونوعية املياه ومصادر الري 
الزراعة  وطرق  املناسبة  الري  شبكة  وحتديد 
ونوعية الفسائل وجودة مصدرها, واستخدام 
برامج تسميد ومكافحة حيوية دون استخدام 
أوال  لها  اخلدمات  كافة  إجراء  مع  للمبيدات, 
زراعتها وحتى طرق تسويق منتجها  بأول من 
ويفضل وجود مصنع متور تابع للمزرعة بنفس 
املوقع مع وجود إدارة رائدة للقيام بتلك املهام 
النموذجية  النخيل  مزرعة  املذكورة, هذه هي 
في  يوجد  اهلل  وبحمد  نظري,  وجهة  من 
من  وبعدا  قربا  يختلفون  الكثير  احملافظة 
مزارعي  معظم  ان  األغلب  ففي  املفهوم  هذا 
وال  العضوي  التسميد  يستخدمون  احملافظة 
يستخدمون املبيدات طوال العام وإن اُستخدم 
املنتشرة  األمراض  بعض  على  محصور  فانه 
أكاروس  مرض  مثل  محدودة  فترة  وفي  فقط 
مرض  أو  بالغبير  املعروف  األحمر  العنكبوت 
البلح  دودة  طريق  عن  الثمار)احلتات(  تساقط 
في  الفطرية  األمراض  بعض  مكافحة  مع 
النخيل  مزارع  ومن  غالبا,  اإلثمار  مرحلة  غير 
هذا  من  قريبة  أنها  اعتقد  التي  النموذجية 
محمد  مزارع  املثال  سبيل  على  املفهوم 
وعبداهلل الراجحي ومزارع الفيصلية واحملمدية 
والبابطني  واحمليسن  هيف  بن  ومزارع  والعلي 

وكل منها يوجد بها مصنع للتمور.

*  ن����ع�����ود لل��ت��م�����ور.. م������ا م����دى اه���ت��م��ام 

خاص���ة  التم���ور,  مبهرجان���ات  احملافظ���ة 
ولها فائ���دة اجتماعية تتمث���ل في إيجاد 
ف���رص لعم���ل ألبنائه���ا, واقتصادي���ة ف���ي 
تطوي���ر الصناع���ة, وس���ياحية تتمثل في 
استقطاب دول العالم املختلفة للمشاركة 

في املهرجان؟
يقام  للتمور  مهرجان  هناك  ان  ذكرنا  ان  سبق   -
تنظيمه  مهرجان  أي  إقامة  احلقيقة  وفي  سنويا, 
وإعداده يخص البلدية نظاما ولكن املديرية تشارك 
وتتعاون في إجناحه الن املستهدف فيه هم أصحاب 
والهدف  التمور  مصانع  وأصحاب  النخيل  مزارع 
ومناسبة  جيدة  بطريقة  املنتج  هذا  تسويق  هو 
وهامش  سعر  أعلى  حتقيق  وبالتالي  للمستهلك 
أو  الوسيط  من  التخلص  ظل  في  للمنتج  ربحي 
وبيعه  إنتاجه  املزارع بتسويق  الشرطي حيث يقوم 
بنفسه أو عن طريق أبنائه أو بيعه على آخرين وهذا 
أيضا يخلق فرص عمل كبيرة للسعوديني سواًء عند 
تنظيم مثل هذه املهرجانات أو عند مزاولة نشاطها. 
وهناك اهتمام من سنة ألخرى لتفادي األخطاء التي 
وقعت في األعوام السابقة مع التطوير للمهرجان 
بشكل  املنتج  لعرض  التنافس  تشجيع  وبالتالي 
التمور  صناعة  تطوير  على  يساعد  وهذا  جذاب 
كما  وخارجها  اململكة  مدن  من  املتسوقني  وجذب 
هو حاصل في اكبر مهرجان متور في العالم مبنطقة 
القصيم والذي أصبح يأخذ حيزا إعالميا كبيرا على

رغم  العالم,  مستوى 
قبل  من  التطلعات  ان 
مجرد  من  اكبر  الــوزارة 
مفرودة  خام  متور  عرض 
تتطلع  وإمنا  مكبوسة  أو 
نرى  ان  جميعا  ونتطلع 
صناعات التمور التحويلية 
تلك  ـــي  ف ــة  ــف ــل ــت اخمل
املهرجانات وبالتالي تكون 
في  نوعية  لنقلة  وسيلة 
اململكة  منتجات  تسويق 
األسواق  إلى  التمور  من 

اخلارجية.

خطط  ه�����������������ي  م���ا    *
تطوير  في  احملافظة 
آل���ي�����������������������ة ت���س���وي���ق 
مع  بالتع���اون  التمور 

البلدية؟
ــابق  ــا في جواب س - ذكرن
ــح  ــدد فت ــة بص ان البلدي
ــة في  ــوقني متخصص س
ــات  ــويق املنتج ــع وتس بي
ومن  ــمية  املوس الزراعية 
ــور, وهذا في  ــا التم أهمه
ــام  ــل اهتم ــة دلي احلقيق
ــة  البلدي ــن  م ــاون  وتع
ــمو سيدي  وبدعم من س
ــلمه  ــرج س ــظ اخل محاف

ــنوي  ــي مهرجان التمور الس ــتمرار ف ــع االس اهلل م
ــان آخر مع  ــي أي مهرج ــور ف ــويق التم ــال تس وإدخ
ــجيع أصحاب املصانع ومساعدتهم في حتسني  تش
ــارج بقدر  ــوات تصدير للخ ــاد قن ــم وإيج منتجاته

اإلمكان.

*  م��ا م�����دى تعاون املديري��ة م���������ع أصح��اب 

املصانع في تطوير أعمالهم؟
- في احلقيقة حاولنا عدة مرات في جمع أصحاب 
املصانع ودعوناهم رسميا لالجتماع وذلك لعرض 
مشاكلهم ورفعها إلى جهات االختصاص وكان 
جمعية  إنشاء  فكرة  عرض  هو  الرئيس  الهدف 
التمور  مصنعي  جمعية  مسمى  حتت  تعاونية 
باخلرج أو جمعية مزارعي النخيل باخلرج والغريب 
من  فقط  ثالثة  سوى  لدعوتنا  يستحب  لم  انه 
حوالي  قبل  هذا  وكان  مدعوا  عشرين  من  أكثر 
وانضمامها  اململكة  ومع عضوية  ثالث سنوات, 
إلى منظمة التجارة العاملية فإن املنافس القادم 
واألقوى  األفضل  سوى  بالسوق  يبقى  ولن  قوي 
شكال  مقبولة  سلعة  يقدم  والذي  اقتصاديا 
ومضمونا للمستهلك مبعنى ال بد من التكتالت 
التي  التسويقية  بالوظائف  تقوم  جمعيات  في 
تؤدي في النهاية إلى عائد اقتصادي أعلى وبأقل 

التكاليف.         
بعض  لتعبئة  املصانع  ألصحاب  بالزيارة  نقوم 
بالوزارة  التسويق  إدارة  من  املطلوبة  البيانات 



ولألسف قل ان جتد صاحب املصنع, والذي 
وجود عدم  مع  أفراد  مجرد  الدفة  يدير 
أو مسئول تسويقي متخصص في معظم  إدارة 
تلك املصانع, وفي احلقيقة نعاني من قلة احلضور 
في كثير من املناشط, التوعوية حيث تنفق الوزارة 
بالكتابة  الدعوات  إيصال  في  وجنتهد  الكثير 
وأنا  قليل,  ولألسف  واملستجيب  بهم  واالتصال 
املناشط  تلك  أصحاب  الكثير من  بان  ذلك  أفسر 
على  اإلشراف  عن  البعد  كل  بعيدين  الزراعية 
منشأتهم ومنشغلني بأمور أخرى وهذا عني اخلطأ 
بل اكبر العوائق للتقدم في اجملال الزراعي بشقيه 
النباتي واحليواني وهذا ما أثبتته كثير من الدراسات 
بان كثير من أصحاب املزارع واملشاريع الزراعية في 
اململكة ينظرون إلى مزارعهم ومشاريعهم على 

أنها مهنة ثانوية ة وليست رئيسية. 

*  وهل من املمكن أن نرى مزرعة منوذجية, 

ومصن��عًا من���وذج���يًا, مم���ا يس������اه���م ف���������ي 
التسويق سياحيًا للمحافظة؟

طرحه  سبق  السؤال  من  األول  للشق  بالنسبة   -
بصيغة أخرى وقد أجبت عليه في إجابة سابقة. أما 
املصنع النموذجي في اخلرج, فحسب علمي ال وجود 
له حتى اآلن فكل املصانع باخلرج تعتمد في عملها 
املواطنني  متور  واستقبال  التابعة  املزارع  إنتاج  على 
ويبقى  السنة  من  أشهر   4-3 تتعدى  ال  ولفترة 
اخلسائر  من  كم  فتصور  متوقفا,  بعدها  املصنع 
التي يتعرض لها صاحب املصنع خالل فترة التوقف, 
العمل ينحصر في عمليات  ان كل  إلى ذلك  أضف 
التنظيف والغسيل والتجفيف ومن ثم التفريغ من 
الهواء والكبس بأحجام مختلفة فهل هذا يسمى 
مصنع منوذجي وهل هذا تصنيع؟ ال أبدا في احلقيقة 
هذه مجرد مكابس ال أكثر, فعال نحتاج إلى مصنع 
منوذجي يعمل طوال العام يستغل جميع إمكاناته 
اآللية والبشرية ويُجرِي على التمور صناعات حتويلية 
في  املستهلك  إليه  يجذب  شيئا  للسوق  تضيف 
املصنع  هذا  ان  نقول  ذلك  عند  اخلارج,  أو  الداخل 
التي  املصانع  بعض  يوجد  لألمانة  لكن  منوذجي, 
تتميز بضخامة وتعدد خطوط اإلنتاج بها وبالتالي 
سرعة األداء واالجناز مع الدخول في صناعة عجائن 
التمور واملعمول والدبس وتغليف بعض أنواع التمور 
بزبدة الكاكاو وغيرها أو حشو بعض االنواع  ببعض 
احملافظة  بان  اإلحاطة  مع  مثال,  كاللوز  املكسرات 
حتتضن مصنعا نستطيع ان نقول انه منوذجي ولكنه 
متوقف منذ زمن ويوجد به معظم خطوط اإلنتاج 
شركة  مصنع  وهو  التحويلية  التمور  لصناعة 

املنتجات الغذائية الواقع مبركز السهباء, وأمتنى لو 
تبنى موضوع تشغيله بالتفاهم مع الشركة احد 
لو  وأتوقع  توقفه,  أسباب  دراسة  مع  املستثمرين 
أعيد تأهيله وتشغيله ألصبح أمنوذجا وقدوة لدخول 

الكثير في مجال تصنيع التمور

*  ع���ودة للري .. هل مازال في اخلرج مزارع 

تس���قي بالري الس���طحي, وما دور املديرية 
في تقنني وسيلة الري هذه؟

الري  وليس  بالغمر  الري  عن  سؤالك  ان  اعتقد   -
الري  املقصود  كان  ان  حال  كل  وعلى  السطحي 
السطحي فال يزال البعض يسقون بالري السطحي 
وتتركز  اجلوفية  املياه  فيها  تقل  التي  املناطق  في 
والرحمانية  وجندية  العفجة  استراحات  في  حاليا 
وبعض املزارع في مراكز مختلفة تابعة للمحافظة, 
سياسة  فمع  بالغمر  الري  املقصود  كان  ان  أما 
الوزارة في احلد من استنزاف املياه وتشجيع الزراعة 
بالري احلديث في مختلف اجملاالت الزراعية كالبيوت 
احملمية ومشاريع النخيل والفاكهة وزراعات اخلضار 
ممثلة  الدولة  تقدم  حيث  بالتنقيط  املكشوفة 
قرض  من   %70 إعانة  الزراعية  التنمية  بصندوق 
القروض  على   %25 إعانة  وكذلك  الري  شبكات 
منتظمون  هم  ملن  احلديث  الري  ملشاريع  األخرى 
احلرمني  خادم  ان  كما  القروض,  تلك  تسديد  في 
بعض  بشراء  يتبرع سنويا  اهلل   الشريفني حفظه 
مصنع  من  واستقبالها  املزارعني  من  التمور  أنواع 
التمور احلكومي باالحساء بحيث يتم شراء الكيلو 
عن  نخيلهم  يسقون  هم  ملن  رياالت  بـ5  التمر  من 
يسقون  زالوا  ال  ملن  ريال  وبـ3  احلديث  الري  طريق 
املقام  هذا  وفي  مثال,  كالغمر  التقليدية  بالطرق 
أحث كل مزارع باالستفادة من هذه املزايا والعطايا 

املشجعة من لدن حكومتنا الرشيدة.
أمر  فقد  الري  مجال  في  الترشيد  ألهمية  ونظرا 
به  ترتبط  للري  العامة  اإلدارة  بإنشاء  الوزير  معالي 
باملديرية قسما  أنشأنا  املنطلق  هذا  ومن  مباشرة, 
يعني بشئون الري من مهامه  إرشاد املزارعني لطرق 
من  لالستفادة  البلديات  مع  والتعاون  احلديثة  الري 
في  الستخدامها  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه 
الزراعة, مع تطبيق العقوبات على اخملالفني والذين 
املعاجلة,  قبل  الصرف  مياه  أو  ملوثة  مبياه  يسقون 
من  اآلبار  مياه  حماية  القسم  مهام  من  وكذلك 
التلوث خاصة فيما يتعلق بوضع مواصفات واضحة 
عند تركيب املضخات حتى ال ترجع الزيوت على مياه 
على  الضرر  وبالتالي  للمياه  التلوث  فتسبب  اآلبار 

البيئة واإلنسان واحليوان.
 وقد مت عقد العديد من الندوات وورش العمل لتوجيه 

وترشيد املزارعني إلتباع طرق الري احلديثة والسليمة 
بطرق  مقارنة   %50 من  أكثر  مانسبته  توفر  والتي 

الري بالغمر.

* حدث���ن���ا ع����ن واق����ع احلي�����اة الس���ياحية 

ف���ي احملافظة؟ وأش���هر املناطق الس���ياحية 
فيها؟

- هناك تعاون بني اإلدارات احلكومية األخرى مثل هيئة 
السياحة والبلدية وصندوق التنمية الزراعي ومكتب 
والشؤون  والصناعية  التجارية  والغرفة  العمل 
االجتماعية والتربية والتعليم, وقد مت عقد العديد من 
ورش العمل والندوات باخلرج بقصد تنظيم االستثمار 
السياحي بها يدفع ذلك بقوة صاحب السمو امللكي 
محافظ اخلرج, ويقوم الصندوق الزراعي بالتعاون مع 
لالماكن  ومتطلبات  ضوابط  بوضع  والزراعة  الهيئة 
الزراعية،  السياحة  أجل  من  لها  سيرخص  التي 
زراعية  سياحية  مناسبات  عدة  اخلرج  في  أقيم  وقد 
تقوم  اخلرج  في  سياحة  ومامن  سنويا  يقام  بعضها 
مهرجانات  مثل  مجال  فيها  الزراعية  وللسياحة  إال 
الصيف والتمور واأللبان ومزايني اإلبل والتراث واحلرف 
اليدوية واألسر املنتجة وغيرها, كما ان هناك معالم 
وخارجها  اخلرج  سكان  من  الكثير  يرتادها  سياحية 
مثل قصر امللك عبدالعزيز رحمه اهلل وبرج مياه اخلرج 
وحدائق اخلرج وحديقة احليوان وعيون اخلرج وقصر أبو 
جفان وعيون علية وساقي فرزان ومعالم أثرية كثيرة 
ونعجان  والسلمية  كاليمامة  متعددة  مراكز  في 

والهياثم والدلم والضبيعة وغيرها.
ــاد منتزه وطني في  ــعى جاهدة العتم واملديرية تس
ــة وآخر في الدلم حيث تتوفر مقومات إقامة  احملافظ
مثل هذين املتنفسني لألهالي يشجع على ذلك وجود 

كثافة شجرية جيدة وطبيعة جغرافية مناسبة.
ــع هيئة  ــاون م ــه بالتع ــر وج ــي الوزي ــا ان معال كم
ــار وأماكن  ــاريع وآث ــد من تطوير مش ــياحة ملزي الس
زراعية موجودة, مع ابتكار مشاريع سياحية زراعية 
ــي إقامة منتزهات  ــتفادة من بعض املزارع ف كاالس
ــة أو معارض ومتاحف حرفية دائمة أو إقامة  ترفيهي
ــاء النباتي بها بل  ــاس بالغط نزل بها مع عدم املس
ــكل أفضل مما يعود بالنفع وزيادة الدخل  تطويره بش
للمزارع, وهيئة السياحة تقدم املشورة والدعم بهذا 
ــات األخرى كل في مجاله  ــوص مع تعاون اجله اخلص
وباألخص صنــــدوق التنمية الزراـــعية وصندوق 

تنمية املوارد البشرية. 

      يف �لنهاية ال ي�شعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر 

�جلزيل لكم والأ�شرة حترير �ملجلة مع دعو�تي 

�أن يحفظ بالدنا وبالد �الإ�شالم من كل �شوء, 

خدمة  على  يعيننا  �أن  �شبحانه  ��شاأله  كما 

ظل  يف  �لعزيز  �ملو�طن  وخدمة  �لغايل  وطننا 

وحتت  �لزر�عة  وزير  معايل  من  توجيهات 

رعاية �أبوية حانية من و�لدنا خادم �حلرمني 

�ل�شريفني �أمد �هلل يف عمره ووفق ويل عهده 

�شلطان �خلري و�لنائب �لثاين نايف �حلكمة ملا فيه 

يف  يطيل  �أن  �أ�شاله  كما  و�لعباد,  �لبالد  خري 

عمر �أمرينا �لغايل �أمري منطقة �لريا�ض �شلمان 

�خلري و�ن ي�شدد على دروب �خلري خطاه .

66 م����ن����ط����ق����ة
ال����������ع����������دد

أش��ه��ر األن������واع  اخل���الص 
وال����ص����ق����ع����ي واخل�����ش�����رم 
ونبوت  ال��س��ي��ف  ون���ب���وت 
سلطان والسكري والسلج 
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68 إرش��������������������اد

وجه مشرف كرسي أبحاث النخيل والتمور وأستاذ املبيدات بجامعة امللك 
سعود األستاذ الدكتور صالح بن عبد اهلل الدوسري نداء ملزارعي النخيل على مستوى 
أنه في هذه األيام  العام، حيث ذكر  التمور لهذا  اململكة وذلك مبناسبة قرب موسم 
التمور  آفات  التمر ملكافحة  املبيدات على نخيل  املزارعني بعمليات رش  بدأ كثير من 
مثل حلم الغبار او ما يسمى )الغبير( الذي يتسبب في تشوه التمور وعدم صالحيتها 

لالستخدام. 
ومن هذا املنطلق حث مزارعي نخيل التمر بالتقيد الدقيق باختيار املبيدات األكثر 
التقليدية  القدمية  املبيدات  والبعد عن استخدام  والبيئة احمليطة  آمانا على اإلنسان 
ومنها املبيدات الفسفورية والكارباماتية ، نظرا لطول فترة بقائها في البيئة والبطء 

في حتللها.
املتوفرة في  املبيدات اجليدة واحليوية  العديد من  أن هناك  إلى  الدوسري  د.  وأشار 
السوق السعودي التي تتميز بأمانها وسرعة حتللها، ونظرا ملا مت مالحظته العام املاضي 
عالية  نسب  بوجود  والتمور  النخيل  أبحاث  أجراها كرسي  التي  الدراسات  من خالل 
تفوق احلدود املسموح بها دوليا لعدد من املبيدات وفي أصناف معروفة مثل السكري 
بها  املسموح  النسبة  من  أضعاف  من خمسة  أكثر  جتاوزت  واخلالص  السيف  ونبوت 
دوليا، وكان عنوان هذه الدراسة “مراقبة متبقيات املبيدات في التمور باستخدام جهاز 
تقنيات التحليل الكروماتوجرافي الغازي وطرق استخالص مختلفة”، مجلة الكيمياء 
من  املبيد،  لنوعية  اجليد  االختيار  179-186وبجانب  من ص   3 العدد  2010م،  العربية، 
الضروري جدا التقيد بفترات التحرمي املوجودة على كل عبوة مبيد، حيث يحظر توريد 
او استخدام هذه التمور قبل انقضاء هذه الفترة، وكذلك جتنب الرش بعد نضج التمور 
ودخولها مرحلة الرطب، وسوف يتسبب الرش في هذه الفترة عن وجود نسبة عالية 
من متبقيات املبيدات بالتمور مما يؤثر على تسويق هذه التمور في حالة كشف هذه 
التجاوزات. لذلك من الضروري االهتمام أكثر بنوعية املبيدات التي يتم اختيارها وحتديد 

الوقت املناسب لرشها.
أن  على  الدوسري  د.  وأكد   
نوعيات  من  لديها  مبا  تفتخر  اململكة 
كثير  لدى  ومفضلة  وجيدة  فاخرة  متور 
العالم  مستوى  على  املستهلكني  من 
وبجودة  بها  االهتمام  يجب  والتي 
املبيدات،  متبقيات  من  وخلوها  ثمارها 
والتمور  النخيل  أبحاث  كرسي  ولدى 
اهتمامات بحثية بشأن رصد مستويات 
لهذا  التمور  في  املبيدات  متبقيات 
نتائج  عن  الكشف  ثم  ومن  املوسم 
من  وذلك  إجرائها،  بعد  الدراسات  هذه 
أجل توعية وإرشاد املزارعني وتنبيههم 
أثناء  حتدث  قد  التي  التجاوزات  على 
احملصول  هذا  في  املبيدات  استخدام 
الرئيسي واملهم على مستوى اململكة 

وعلى مستوى العالم.

حتى ال تتلوث التمور

د. الدو�رسي : احذروا ر�ش املبيدات

إعداد الدكتور صالح بن عبد اهلل الدوسري
مشرف كرسي أبحاث النخيل والتمور
وأستاذ املبيدات بجامعة امللك سعود
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خلصت دراسة - تعد هذه الدراسة األولى 
من نوعها في اململكة العربية السعودية - أعدها 
باحث في جامعة الدمام إلى أن نحو 70 في املائة 
من مزارع األحساء تخضع نخيلها للرش والعالج 
باملبيدات سنوياً، أي ما يعادل نحو 16 ألف مزرعة، 
في حني أن نحو نصف أنواع املبيدات املستخدمة 

هي من املواد املقيد استخدامها.
املعيد  أعدها  التي  الدراسة  رصدت  وقد 
الطبية  العلوم  بكلية  البيئة  صحة  بقسم 
علي  بن  محمد  الدمام،  بجامعة  التطبيقية 
ملبيدات  جتاريا  اسما  خمسني  نحو  أن  البوورثان، 
النخيل  سوسة  مكافحة  في  استخدمت 
بناء على  نوعا   27 إلى  باإلحساء صنفت  احلمراء 
مت  ثم  ومن  املبيدات،  لتلك  املكونة  الفعالة  املواد 
على  تبني  التي  الدولية  للمعايير  وفقا  تقييمها 
أنها  على  تصنف  منها  فعالة  مادة   24 أن  أثرها 
الصحة  على  السمية  وشديدة  متوسطة  بني 

والبيئة.
االستخدام  ملعايير  الدولي  للتصنيف  ووفقا 
مادة   16 أن  وجد  فقد  روتردام،  اتفاقية  حسب 
فعالة تصنف ضمن املبيدات املقيدة االستخدام، 
أي ال تستخدم إال حتت إشراف مختصني مدربني 
 13 إلى  إضافة  املعنية،  اجلهات  لدى  ومعتمدين 
االحتاد  دول  في  استخدامها  ممنوعا  فعالة  مادة 
األوروبي في حني أن تلك املبيدات يتم تداولها في 
األسواق واستخدامها من قبل املزارعني باألحساء 
جانب  إلى  إشراف،  أو  اشتراطات  أو  قيود  دون 
للمبيدات  الفعالة  باملواد  املزارعني  معرفة  عدم 
والسالمة  الوقائية  اإلجراءات  وال  املستخدمة 
أجرته  الذي  االستطالع  حسب  معها،  الالزمة 

الدراسة.

وأشارت إلى أنه من خالل تقديرات الدراسة، 
فقد استخدم نحو 45 طنا من تلك املواد الفعالة 
برنامج  في   2008 عام  حتى   1995 عام  منذ 
هذا  وأن  باإلحساء،  النخيل  سوسة  مكافحة 
احملتمل  البيئي  اخلطر  رفع  إلى  أدى  االستخدام 
بنسب جتاوزت 100 في املائة في بعض السنوات 
قياسا بعام 1995، وأن هذا اخلطر يتمثل في تلوث 
الهواء واملياه اجلوفية والتربة وبالتالي تأثيرها على 
الكائنات احلية وموت األعداء الطبيعيني للحشرة 
الصحية  اخملاطر  أما  البيئي(.  التوازن  )اختالل في 
املائة في بعض  بنسبة 90 في  فازدادت  احملتملة، 
الربو  من  بأنواع  اإلصابة  في  وتتمثل  السنوات، 
السرطانية  األمراض  أنواع  وبعض  واحلساسية 
وأجهزة  واإلنزميات  الهرمونات  في  واختالل 
هذا  من  ويرفع  وغيرها..  األجنة  وتشوه  اخلصوبة 
اخلطر احملتمل األمية املنتشرة بني املزارعني وجهل 

األغلبية بشروط السالمة.
ويؤكد من احتمالية هذه األخطار ما كشفت 
عنه دراسة حديثة بجامعة امللك سعود أجراها 
كل من الدكتور محمد حمزة السعيد والدكتور 
صالح بن عبد اهلل الدوسري من وجود متبقيات 
للمبيدات ببعض التمور احمللية في أسواق مدينة 
وأن  دوليا،  بها  املسموح  احلدود  تفوق  الرياض 
منطقة الرياض تنشر فيها اإلصابة باحلشرة كما 

هي حال معظم املناطق الزراعية باململكة.
كما أن املؤشرات العامة تدل على أن اإلصابة 
بسوسة النخيل احلمراء استوطنت في اململكة 
وأن هناك توجها لالستمرار في استخدام املبيدات 
وهذا  حاليا،  به  املعمول  املكافحة  برنامج  في 
البيئية  اآلثار  ملراقبة  معايير  اعتماد  يستوجب 
أو  برنامج مستقبلي  أي  املترتبة على  والصحية 

أو  وإن قلت  املبيدات،  يقوم على استخدام  حالي 
بدائل  إيجاد  على ضرورة  وشددا  كثرت كمياتها، 
منتجي  أجل سالمة  من  للمكافحة  أخرى  آمنة 

ومستهلكي التمور باململكة.
وأشار معد الدراسة محمد البوورثان إلى 
أن الداعي إلى إجراء الدراسة هو تصاعد القلق 
في السنوات األخيرة بني أفراد اجملتمع الزراعي 
املترتبة  السلبية  اآلثار  جتاه  األحساء  بواحة 
للمبيدات  واملستمر  املتزايد  االستخدام  على 
برنامج  في  ووقائي  عالجي  كإجراء  احلشرية 
عام  منذ  احلمراء  النخيل  سوسة  مكافحة 
1992 خاصة في ظل االنتشار الواسع إلصابة 
التي جتاوز عددها 220  احلشرة،  بهذه  النخيل 

ألف نخلة مصابة حتى عام. 2008
حقيقة  على  وللوقوف  أنه  إلى  مشيرا 
عام  في  دراسة  أجريت  فقد  األمر،  هذا 
تقييمية  دراسة  عبارة عن  وهي   2009  /2008
الناجتة  احملتملة  والصحية  البيئية  للمخاطر 
املبيدات في مكافحة سوسة  استخدام  عن 
النخيل احلمراء وجاءت لتعنى بدراسة الظواهر 
واالجتماعية  والصحية  والبيئية  الطبيعية 

في اململكة وحتديدا باملنطقة الشرقية.
البيانات  جمع  مت  الدراسة،  خالل  ومن 
بسوسة  اإلصابة  عن  املتاحة  واملعلومات 
املبيدات  وكميات  وأنواع  احلمراء  النخيل 
واجلهات  املتاحة  املراجع  من  املستخدمة 
الرسمية املعنية إلى جانب تصنيف املبيدات 
وفق املعايير البيئية والصحية الدولية وإجراء 
مسح ميداني لعينة ممثلة من املزارع بالواحة 
والصحية  البيئية  األخطار  تقدير  ثم  ومن 

الستخدام املبيدات...

املواد الكيماوية املستخدمة ملكافحة آفات النخيل تهدد سالمة البيئة

16 ألف مزرعة تخضع نخيلها للرش والعالج باملبيدات سنويًا
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ت�ساقط الثمار يف نخلة التمر

األستاذ الدكتور
عبد الباسط عودة إبراهيم

خبير تقنيات النخيل

ت��س��اق��ط ال���ث���م�������������������ار, 
ظ���اه���رة ب��س��ت��ان��ي��ة ش��ائ��ع��ة, وهي 
مرتبطة  ف��س��ي��ول��وج��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
النمو,  مب��ن��ظ��م��ات  م��ب��اش��ر  ب��ش��ك��ل 
األوكسينات  بني  التداخل  خاصة 
الثمار  تقدمت  فكلما  واألث��ي��ل��ني, 
األوكسني  تركيز  انخفض  بالنمو 
وتصبح  االث���ي���ل���ني  ت���رك���ي���ز  وزاد 
م���ن���ط���ق���ة االن�����ف�����ص�����ال ح���س���اس���ة 
لألثيلني )إبراهيم, 1995(, كذلك 
تعمل الظروف البيئية على زيادة 
تساقط الثمار. وفي عموم أشجار 
الفاكهة توجد موجات للتساقط , 

وميكن حتديدها كما يلي:

املوجة األولى:
وعند   ،)Full bloom( الكامل  األزهار  تفتح  بعد  وتكون  األزهار،  بني  التنافس  بسبب  وحتدث 
العقد يبدأ التنافس بني األزهار والثمار الصغيرة العاقدة على الغذاء واملاء، ويحدث تساقط 
لألزهار والثمار الصغيرة، وخاصة األزهار غير املكتملة والتي لم تتلقح وكذلك الثمار العاقدة 
غير مكتملة اجلنني، وخالل هذه املوجة حتدث أعلى نسبة من التساقط ومتثل 90 % من نسبة 

التساقط الكلية.

املوجة الثانية:
هذا  ويسمى  العاقدة،  الصغيرة  الثمار  تتساقط  حيث  أسابيع،  ببضعة  العقد  بعد  وحتدث 
التساقط، تساقط حزيران /يونيو )June drop(، ولكن ليس شرطاً أن يحدث ذلك في شهر حزيران/ 

يونيو ألن موعد حدوثه يختلف من منطقة إلى أخرى ومن موسم آلخر، وأسباب حدوثه:
- التنافس على الغذاء واملاء.

- العوامل البيئية غير املالئمة.
وهذا  البذور،  عدمية  األصناف  في  ويكثر  والنوع،  الصنف  حسب  التساقط  حدة  وتختلف 
التساقط ظاهرة طبيعية لتحقيق التوازن بني النمو اخلضري والثمار املتكونة على األشجار، 
ومن أسباب حدوثه أن الثمار العاقدة تواجه درجات حرارة عالية مصحوبة بانخفاض الرطوبة 
اجلوية، األمر الذي يزيد من عملية النتح في األوراق مما يحدث خلالً في التوازن املائي بني التربة 
أسموزي  ضغط  ذات  األوراق  ولكون  والثمار،  والفروع  لألوراق  الداخلي  واحملتوى  اخلارجي  واجلو 
عالي High osmosis pressure( فإنها تسحب املاء من الثمار إلى الفروع واألوراق، حيث يتبخر 
عن طريق النتح، وبحصول هذه احلالة تتكون خاليا فلينية تسد األوعية الناقلة املوجودة في 
أعناق الثمار مما يؤدي إلى تساقطها عند منطقة االنفصال من أبسط حركة أو اهتزاز لفروع 

األشجار.

املوجة الثالثة:
وحتدث قبل جني الثمار، ويسمى تساقط ما قبل اجلني )Preharvest drop(، ويحدث كنتيجة 
لعدة عوامل )تكون منطقة االنفصال، والظروف البيئية كالرياح الشديدة، واإلصابات املرضية 
واحلشرية(، والعامل الرئيس لهذا التساقط هو نقص األوكسني، حيث يقل تركيزه مع تقدم 

الثمار نحو النضج، ويزداد تركيز األثيلني حيث تصبح منطقة االنفصال حساسة لألثيلني .
العالية  النسبة  لكن  منوها  مراحل  جميع  في  يحدث  فإنه  النخيل  ثمار  في  التساقط  أما 
تكون خالل الفترة املمتدة بني اإلزهار ونهاية املرحلة  اخلضراء)اجلمري(، حيث بلغت 75 % من 
التساقط الكلي. واجلدول اآلتي يوضح حالة التساقط في ثمار صنف احلالوي خالل موسم 

النمو ومن عذق واحد:

الفترة الثالثة     الفترة الرابعة الفترة األولى      الفترة الثانية  حالة التساقط 
4/9 – 31/7         30/7 – 16/6             15/6 – 16/5       15/5 – 15/4                                  

عدد الثمار املتساقطة
 في اليوم            0.5               4.6            1.3                 0.7

عدد الثمار املتساقطة
 خالل الفترة        16             134          59                 26 

)%( للثمار السليمة 
املتساقطة        2              20                            9                  4     

وحسبت املعدالت السابقة من القراءات التالية :
- معدل عدد الثمار في العذق = 987 ثمرة.

- معدل عدد الثمار السليمة املتساقطة في العذق = 235 ثمرة.
- % للثمار السليمة املتساقطة في العذق = 24.
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 Observation on natural fruit drop during development of Khadrawi, zahdi, Deglet Noor .)1969(.Reuveni,O )8
7-6 :46 .date fruits. Date Gate Growerś Inst

وقدرت نسبة تساقط الثمار في بعض أصناف النخيل كما في اجلدول1:

اجلدول1 نسبة تساقط الثمار حسب أصناف النخيل.

الصنف              )%( للثمار املتساقطة

% 60 – 40 دقلة نور    

% 60 – 30 اخلضراوي   

% 40 – 20 الساير    

% 30 – 15 احلالوي    

% 40 – 15 الزهدي    

% 40 – 20 البربن    

% 30 – 15 املكتوم    

% 30 – 10 اخلستاوي   

أما العوامل املؤثرة على تساقط ثمار النخيل فهي: 
- العوامل اجلوية، وتشمل درجة احلرارة، واألمطار الغزيرة خالل موسم التلقيح، والرياح 

الشديدة.
- اإلصابات املرضية واحلشرية، وبشكل خاص حشرة احلميرة )عبد احلسني، 1985(.

وغزارة  واإلخصاب  التلقيح  اكتمال عمليتي  الفسيولوجية، وتشمل عدم  األسباب   -
الري  انتظام  عدم  وكذلك  الغذائية،  املواد  على  التنافس  إلى  يؤدي  مما  والثمار  األزهار 

ونقص العناصر الغذائية في التربة.
إن وصول الثمار إلى مرحلة النضج يصاحبها زيادة إنتاج الثمار من غاز األثيلني الذي 
يرافقه زيادة حامض االبسيسك )ABA( املسؤول عن خفض قوة ارتباط الثمار، وبالتالي 

زيادة فرصة تساقطها.
وفي دراسة Reuveni )1969( لتساقط ثمار ثالثة أصناف هي اخلضراوي والزهدي ودقلة 
ملوسمني متتاليني وفي عدة مواقع، كانت النتائج أن النسبة املئوية للثمار املتساقطة 
الكلية تختلف حسب املوقع والصنف. حيث تراوحت بني 28 – 62 % في اخلضراوي، و15 
– 46 % في الزهدي، و 44 – 63 % في دقلة نور، ولم يالحظ أي تأثير للموسم أو الصنف 
التساقط،  وكانت أعلى نسبة للتساقط ما بني مرحلة اإلزهار ومرحلة  على نسبة 

اجلمري حيث بلغت 75 % من التساقط الكلي.
وأشار عبد الوهاب )1999( إلى أن تساقط الثمار هو صفة خاصة بالصنف وهي تتباين 
من صنف آلخر ولكنها ثابتة خالل الصنف الواحد، وأن أعلى نسبة للتساقط كان في 
الفترة 30 – 45 يوم بعد التلقيح إذ بلغت 30% في صنفي األشرسي والزهدي، و35 % 

في صنف اخلستاوي، و28 % في اخلضراوي، و 42 % في صنف ميرحاج. 
وقام شلش وحمود )1989( بدراسة تساقط ثمار صنفي الزهدي واخلستاوي من خالل 
تكبيس العذوق بأكياس نايلون بدءاً من شهر نيسان / أبريل حتى شهر أيلول / سبتمبر، 

وكانت النتائج كما يلي:

نسبة التساقط

نسبة التساقط    

آب /   أيلول/  متوز/   أيار /         حزيران/   الصنف  نيسان/ 
يوليو     أغسطس         سبتبمر     أبريل        مايو          يونيو 

2.43    0.84  0.8  4.3  6.89 الزهدي   15.45 

3.43    0.28  0.83  4.08  7.36 اخلستاوي    16.36    

واستنتج من الدراسة ما يلي:
1. كانت أعلى نسبة تساقط في املوسمني والصنفني خالل شهر نيسان / أبريل،  وهي 

الفترة املمتدة ما بني اإلزهار والعقد، وشملت األزهار والثمار الصغيرة املتساقطة.
إلى اإلصابة بحشرة احلميرة، حيث ينشط  أيار/ مايو يعود  التساقط في شهر  إن   .2
أما التساقط في حزيران/ يونيو فهو ميثل  الثمار،   اليرقات على  جيلها األول وتتغذى 

تساقط حزيران/ يونيو وسببه التنافس بني الثمار على املواد الغذائية.
الثمرة  ارتباط  قوة  انخفاض  إلى  فيعود  سبتمبر  أيلول/  في  التساقط  أما   .3

بالشماريخ.

وأشار إبراهيم واملير )2003(، في دراستهم لتساقط أزهار وثمار ثالثة من أصناف نخيل 
األصناف  في  األزهار  لتساقط  نسبة  أعلى  أن  إلى  والديري،  واحلالوي  البرمي  هي:  التمر 
الثالثة كانت خالل شهر نيسان/أبريل وملوسمي الدراسة حيث بلغت )13.20 ، 12.46(% 
، 15.13(% في صنف  و)16.47  احلالوي  ، 11.87(% في صنف   12.92( و  البرمي  في صنف 

الديري وبنسبة معنوية عالية مقارنة باألشهر األخرى.
ولوحظ انخفاض نسبة التساقط إلى احلد األدنى في شهري حزيران/يونيو، ومتوز/يوليو 
لصنفي احلالوي والديري عدا صنف البرمي حيث كانت نسبة التساقط فيها أعلى من 

الصنفني اآلخرين )2.07 ، 2.28( للموسمني على التوالي.

األسس الفسيولوجية للتساقط
طبقة  أو  منطقة  تسمى  منطقة  أو  طبقة  تكّون  والثمار  واألزهار  األوراق  سقوط  يسبق 
الذي  أو االنفصال Abscission layer or zone(( وهي تتكون في قاعدة العضو  السقوط 
وتكون  اخلفيفة،  اجلدران  ذات  اخلاليا  من  مجموعة  من  املنطقة  هذه  وتتألف  سيسقط، 
 ،Pectinase و Cellulase الصفائح الوسطية بني اخلاليا متحللة بسبب زيادة فعالية أنزميات
وفي حاالت نادرة يفقد البروتوبالزم تركيبه وتنظيمه، واخلاليا تصبح مليئة باملاء لذا يحدث 
امليكانيكية،  العوامل  أو  الرياح  بفعل  الوعائي  النظام  ويتكسر  اخلاليا  هذه  بني  االنفصال 
ويسبق حدوث السقوط مباشرة عدة انقسامات خلوية مما ينتج عنه جتمع مادة السوبرين 
أو بعض املواد اخللوية في جدران اخلاليا واملسافات البينية لغرض حماية النبات من املسببات 

املرضية ومنع فقدان املاء وجتنب اجلفاف. 
إن السقوط يحدث عند اكتمال العمليات احليوية، ويتأخر كلما كان العضو النباتي فعاالً 
األوكسني  تركيز  الفرق في  يعتمد على  السقوط  أن  ويعتقد  الفسيولوجية،  الناحية  من 
تركيز  التساقط وتتكون طبقة االنفصال فإن  ، ولكي تتم عملية  عبر منطقة السقوط 
هرمونات الصبا ينخفض في العضو النباتي إلى احلد الذي يجعل األثيلني قادراً على تكوين 
السليوليز  أنزمي  هو  اخلاليا  جدران  حتلل  عن  املسؤول  الرئيس  األنزمي،  وإن  االنفصال  طبقة 
)Cellulase(، وإن املعاملة باإلثيلني تشجع تكون هذا األنزمي، وإن CO2 وجميع العوامل التي 
متنع التساقط مثل األوكسينات واجلبرلينات والسايتوكاينينات متنع تكون هذا األنزمي في 

منطقة االنفصال ومتنع نشاطه.
النباتية، ولكن  ملنع تساقط االجزاء  تراكيز كافية من األوكسينات يعتبر ضرورياً  إن وجود 
مزدوج  تأثير  وهناك  للتساقط،  عرضة  األجزاء  هذه  يجعل  معني  حد  إلى  انخفاضها 
عاملني  خالل  من  يعرف  لألوكسينات  املزدوج  التأثير  إن  التساقط،.  على  لألوكسينات 
مهمني التركيز ووقت املعاملة )Timing and concentration(، فالتراكيز املنخفضة مانعة 
يؤدي  مما  اخللوية  لألغشية  فسلجية  أضراراً  حتدث  حيث  له،  مسببة  والعالية  للتساقط، 
إلى زيادة سرعة إنتاج اإلثلني وهذا يسمى Auxin induced ethylen production، ووجد أن 
إلى منطقة  إذا أضيفت بشكل مباشر  النباتية  األجزاء  تعرقل سقوط  السايتوكاينينات 
السقوط، ولكنها تسرع من السقوط إذا أضيفت قريباً من إحدى جهتي منطقة السقوط، 
وأن السايتوكاينني يجعل األنسجة التي يوجد بها Sink للمواد احليوية وأن إضافته إلى أحد 

جهتي منطقة السقوط يسبب خروج املواد احليوية من املنطقة فيحدث السقوط.
واألجزاء  الثمار  في  )ABA( يكون عالياً  تركيز حامض االبسيسك  أن  إلى  الدراسات  وتشير 
النباتية املتساقطة   على األرض، وأن تركيزه يرتفع في الثمار واألعضاء النباتية الصغيرة 
بعوامل   ABA تركيز  ويتأثر  األجزاء،  هذه  تساقط  تسبب  تركيزه  زيادة  وأن  تساقطها،  قبل 
عديدة منها التعطيش، وارتفاع درجة احلرارة  ولوحظ تأثير اإلثيلني على التساقط من خالل 
ولكي  األثيلني.  غاز  وذلك من خالل فعالية  الشوارع،  وثمار أشجار  أوراق  الدخان على  تأثير 
تتساقط الثمار واألوراق يجب أن يكون تركيز األثيلني أعلى من خالل زيادة فعالية األنزميات 

مثل IAA oxidase أو منع نشاط األنزميات التي حتول Tryptophan إلى أوكسني.



كيفية اختيار وقلع وركز ف�سائل النخيل

                           إعداد : عبداهلل بن سليمان العريفي اخلالدي
                         رحمه اهلل

ه���ذا ال��ب��ح��ث ع��ن ق��ل��ع ورك���ز فسائل كاتب 
)ف�����راخ�����ة( ال��ن��خ��ي��ل ه����و األس���ت���اذ
 عب���د الله بن س���ليمان العريفي م���ن أهالي القويعية, 
توفي - رحمه  الله -  في أواخر الش���هر الرابع من هذا 
الع���ام 1432ه���� فجأة, في حادث س���يارة, وح���زن عليه 
كثي���رون الذين أحبوا فيه كرم���ه ودماثة خلقه وقبل 

ذلك تدينه .
كان يح���ب النخي���ل كثي���رًا ولدي���ه كتاب عنه���ا, وقيل 
ل���ي أنه كان منذ زم���ن يتمنى أن تكون له مزرعة تضم 
معش���وقته النخل���ة, وبع���د أْلي حص���ل عليه���ا جنوب 
املزاحمي���ة, فأحاطها بجهده ورغبت���ه امللحة, وغرس 

فيها أنواع النخيل التي أصبحت تثمر .
ع����ن  يبح����ث  حيات����ه  آخ����ر  ف����ي  أن����ه  ل����ي  وقي����ل 
فسائل)الصقعي( ليضمها لألنواع التي توفرت لديه. 
قابلت���ه - رحم���ه الل���ه – قب���ل وفات���ه بثالث���ة أيام في 
مزرعة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جبرين في 
)ج���و( غ���رب  املزاحمية والغطغ���ط )و كنت زرته قبل 
ذل���ك( فتواعدنا على اللقاء ف���ي مزرعته بعد الغداء 
ي���وم الثالث���اء 1432/4 ه���� , وش���ربنا مع���ا القه���وة, ثم 
أبلغن���ي جاري  الش���يخ عبد الله الس���عدان بوفاته في 
ح���ادث يوم اخلمي���س التالي لذلك الثالث���اء, فعزيت 
أوالده س���ليمان وناصر ومحمد وأقاربه, وكان س���لمني 
ه���ذا املقال عن النخيل ف���ي مزرعة اجلبرين فأبديت 
له مالحظة أن الكتابة على ورق مسطر يشوه الكتابة 
ويجع���ل قراءته���ا صعب���ة, فأجاب بأن  ه���ذه كتبت من 
وق���ت طويل, وأضاف أن لديه كتابًا عن النخيل وكنت 
س���لمته األع���داد اخلمس���ة الت���ي ص���درت م���ن مجل���ة 
»النخيل والتمور«, ورجوته كتابة مقال في املوضوع, 

فوع���د بذل���ك, إال أن املني���ة ل���م متهله - رحم���ه الله- 
ووف���ق أوالده ليحل���وا محله ف���ي حب النخل���ة وإخراج 

كتاب والدهم برًا به ووفاء لهذه الشجرة املباركة ..

72 إرش��������������������اد

مقدمة النص : محمد بن عبد اهلل احلمدان
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العدد السادس

اختيار الفسيلة 
ــرق أو  ــيلة التي تكون في ش ــل اختيار الفس 1- يفض
ــرب النخلة, ألن التي تكون في جنوبها يكون بعض  غ
جذعها داخل حتت أمها, ألن النخلة بطبيعتها تنحني 
ــيلة  ــمس, كما أن الفس ــاه اجلنوب رغبة في الش باجت
التي تكون في شمال النخلة ال تتحمل الشمس بعد 
ــا, والظل يكون  ــا كانت تقع في ظل أمه ــا ألنه ركزه

دائماً في شمال النخلة .
ــائلها  ــر النخلة التي تقلع فس ــب أال يقل عم 2- يج
ــنوات, وال يقل عمر الفسيلة عن سبع  ــر س عن عش
سنوات, وتكون الفسيلة ذات قطر ال يقل عن 25سم 
ــون جذعها  ــن 25 كلج , وأن يك ــل ع ــن وزن ال يق ’ وع
ــيلة مثل  ــم الفس ــض وقصير ) أي أن يكون جس عري

جسم معد هذا البحث ملن يعرفه ( .

كيفية قلع الفسيلة؟ 
يقوم القاّلع بعد انتخاب للفسيلة بشذب جريد 
ــيلة, و يترك صفني حول القلب , ويحزم )يربط(  الفس
ــب , يترك منه  ــي ويقلمه )هو بحد( القل ــد الباق اجلري
ــم فقط , وبعد ذلك يقوم القالع بحفر  حوالي 30 س
ــا, ويتركها  ــيلة وتقطيع جميع عروقه ــراب( الفس )ت
ــهر  ملتصقة بأمها, ويردمها بالتراب, وبعد حوالي ش
ــب أن يكون  ــكها( من أمها, ويج ــوم بحفرها و)س يق
ــع العتلة  ــا, بحيث ال يض ــاً به ــراً, ورافق ــاّلع ماه الق
ــدح  ــبب ش ــا وبني أمها  ويفرمها , ألن ذلك يس بينه

الشحمة.
ــروق  ــل الع ــع جمي ــوم بتقطي ــا يق ــد قلعه وبع
ــروق التي منت أخيراً  ــة أو اجملروحة ويترك الع املقطوع
ــة الكرب والليف,  ــهر, ويقوم بإزال بعد دفنها منذ ش
ــن العروق اجملروحة والكرب  أي يقوم بتنظيفها ألن دف
ــن غاز  ــج عن التعف ــن, وينت ــبب التعف ــف يس واللي
ــاّلع بوضع )جص( أو  ــل العروق اجلديدة, ويقوم الق يقت
ــمنت( أو غراء على مقطع الفسيلة من أمها, أو  )أس

شحم مكائن.
ــن  ــألت ع ــد س وق
ــد  أح ــحم  الش

اخملتصني باملواد البترولية )النفطية(، 
ــحم مادة خاملة ال  فأفادني بأن الش
ــيء من النباتات وقد عمل  تضر أي ش
ــائل وعاشت  ذلك في كثير من الفس

بإذن اهلل .

كيفية ركز الفسيلة؟
ــيلة ثم حتفر  ــاس جذع الفس يق
ــذع املراد  ــول اجل ــرة تزيد على ط حف
ــي تقريباً  ــيلة, وه ــن الفس ــه م دفن
املوجود به عروق من اجلذع , ثم يوضع 
في أسفل احلفرة خليط من السماد 
البلدي, وبعض كسر عظام احليوانات 
ــد )املصدي(, وتخلط  وقطع من احلدي
ــم يوضع فوقها طبقة من  بالتراب, ث
الرمل حوالي 15 سم, ثم يحضر رماد 
ويخلط حتى تتوارى عروقها ثم تردم 
بخليط الطني والرمل, ويردم ما حول 

ــك( كلياً, أي  ــكل هرمي وتردم جهتها التي فيها )الس جذعها على ش
ــرب من جهة مقَطعها من أمها, ويوضع رماد فوق الردم لكي ال  ال تش
ــيلة يقوم باحلفر حول  ــل، ألن النمل بعد ركز الفس ــرب منها النم يقت
ــيلة, وتدق  ــقى الفس ــروق الطرية, وبعد ذلك تس ــا ويأكل الع جذعه
ــيلة في فصل الصيف كل  ــقى الفس باألرجل عدة أيام متفاوتة, وتس
ثالثة أيام , وفي الشتاء كل أسبوع, وال يزد عن ذلك , ألن كثرة السقي 
ــث يحدث عندها  ــقيا، حي ــاً في اجلذور نتيجة كثرة الس ــدث تعفن يح
ــم في العروق نتيجة وجود )فطر منتج( من كثرة املياه , و ال تكثر  تفح
ــبانها  ــقيا حتى تتمكن من األرض, وعالمة ذلك كثرة عس عليها  الس

وانفراشها .

توقيت ركز الفسائل ..
ــان وأيار(  ــهر أبريل ومايو )نيس ــائل هو ش أفضل وقت لقلع الفس
ــرين األول وتشرين الثاني( لكن  ــهرا سبتمبر وأكتوبر)تش , وكذلك ش
ــبتمبر وأكتوبر مضر بالنخلة األم,  ابريل ومايو أفضل, ألن القلع في س
حيث أنها ضعيفة بعد صرام الثمرة )التمر(, والفسائل تستقبل البرد 
ــارب أظهرت أن ركز أبريل ومايو أفضل من  وهي ضعيفة, كما أن التج

سبتمبر وأكتوبر، حيث منو الفسائل في أبريل ومايو .



وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس 
مجلس إدارة شركة بن زايد االستثمارية إلى: إن 
امليزة التنافسية هي احملور األساس لالستثمار 
محاور،  ثالثة  من  لألحساء  ينظر  أنه  مضيفا 
مشيرا  والغاز،  النفط  قطاع  في  األول  يتمثل 
إلى أن املنطقة حتتاج إلى مزيد من الدعم لهذا 
في  وقال  التمر،  وهو  الثاني  احملور  أما  القطاع، 
هذا الصدد: ><التمر وهو موضوع لفت انتباهي، 
أنه لم يفكر في كيفية خلق  فالالفت للنظر 

صناعة لقيمة مضافة على التمور<<. 
قطاع  إن  زايد:  بن  خالد  الشيخ  وأضاف 
احللويات يصل مستوى مبيعاته على مستوى 
العالم 183 مليار دوالر سنويا في 2015، وحاليا 
نسبة  أن  موضحا  سنويا،  دوالر  مليار   150
مبيعات الشوكوالتة من احللويات 55 في املائة، 
والسكريات 31 في املائة، والعلك 14 في املائة، 
ونّبه إلى أنه ميكن االستفادة من التمور كبديل 
املفيدة،  احللويات  من  كنوع  للشوكوالتة 
ولفت إلى أنه وخالل األزمة العاملية في قطاع 

احللويات انخفض مبيعاته 3 في املائة, ما عدا 
غذائية  قيمة  فيها  التي  الصديقة  احللويات 
عالية وجيدة، فقد ارتفعت 5 في املائة، مشيرا 
التفكير  يجب  متيزا  القطاع  هذا  في  أن  إلى 
متوفرة  األحساء  وفي  منه،  االستفادة  في 
بكميات كبيرة ميكن توظيفها في هذا القطاع 
وتصنيعها بديال عن احللويات، كما شدد على 
على  االقتصار  وعدم  عامليا  ترويجها  أهمية 

السوق احمللية أو السوق القريبة. 
رئيس  البسام،  اهلل  عبد  بن  خالد  وأكد 
ضرورة  اإلسالمي،  البحرين  بنك  إدارة  مجلس 
التنافس  لضمان  اقتصادية  تكتالت  تشكيل 
والقدرة على الدخول األسواق اجلديدة، وهناك 
وهي  اخلليج  دول  بني  نقدي  احتاد  إليجاد  توجه 
اخلليج،  دول  في  االقتصادي  التكامل  نهاية 
مضيفا أن امليزة النسبية لدول مجلس التعاون 
ومزاولة  العمالة  انتقال  سهولة  هو  اخلليجي 
عوائق  وجود  وال  والصناعية  التجارية  األعمال 

بني دول اخلليج. 

أحمد  بن  محمد  قال 
غرفة  رئيس  نائب  الكواري، 
اإلعداد  إن  قطر:  وصناعة 
في  الصناعية  للمدينة 
سلوى في محافظة األحساء 
جاء في وقته، مبينا أن هناك 
املستثمرين  من  كبيرة  رغبة 
القطريني لالستثمار في هذه 
املدينة، مؤكدا أن هذه املدينة 
اململكة  مكانة  ستدعم 
التعاون  مجلس  ودول  وقطر 

اخلليجي. 
الغدير  باسم  تساءل 
نائب رئيس غرفة األحساء في 
مداخلة له عن كيفية حتويل 
األحساء لتكون مركز للتوزيع 
بالنسبة لدول اجمللس، فأجابه 
مجلس  رئيس  البسام،  خالد 
اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة 
بالبحرين، مشيرا إلى أن هناك جتارب مماثلة 
جنحت لتكون مركز توزيع، مبينا أن األحساء 
من  التحتية  البنية  تطوير  إكمال  وبعد 
أن  كبيرة  ومخازن  وطرق  قطارات  شبكة 
تكون مركزا للتوزيع بني دول اجمللس، مشيرا 
في  ومهم  حساس  األحساء  مركز  أن  إلى 
من  االستفادة  وميكن  اجمللس  دول  وسط 

املوقع اجلغرافي لتكون مركزا للتوزيع. 
وطرح محمد العبيدلي، عضو مجلس 
غرفة جتارة وصناعة قطر، فكرة االستفادة 
من إمكانات قطر في تسويق متور األحساء، 
بني  التنسيق  إلى  الصدد  هذا  في  داعيا 
التجارية  والغرف  التجارة  وزارات  الغرف 
إلمتام تسويق منتجات التمور السعودية في 
أو  لندن  لقطر في  التابعة  التجارية  املراكز 
غيرها، وكذلك االستفادة من كأس العالم 
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القحطاني  فاطمة  الكاتبة  ووجهت 
تساؤال لرجال األعمال القطريني: هل توجد 
هذا  وحول  األحساء؟..  في  لالستثمار  رغبة 
رئيس  نائب  الكواري،  طوار  بن  محمد  أكد 
غرفة جتارة وصناعة قطر، أن الرغبة موجودة 
بقوة؛ شريطة أن تسن التشريعات وتتوافر 
وشبكة  والقطار  كاملوانئ  التحتية  البنية 
اخلاص  القطاعني  بني  والتنسيق  الطرق 
وحينها  حقيقية،  شراكة  وعمل  والعام 
في  للقطريني  استثمار  هناك  سيكون 

األحساء.

في مجاالت عديدة أهمها الصناعات التحويلية للتمور

الأح�ساء على خريطة ال�ستثمار العاملي

م���ن جاء  بجمل���ة  لالس���تثمار  الثان���ي  األحس���اء  منت���دى 
األطروح���ات االقتصادية, التي متنح املنطقة الش���رقية 
امليزة التنافس���ية الت���ي تختلف عن الكثير م���ن املناطق اخلليجية. 
وأرجع املتحدثون في املنتدى امتالك األحس���اء للميزة التنافسية 
ث���روات  امتالكه���ا  إل���ى  إضاف���ة  املنطق���ة,  جغرافي���ة  خ���الل  م���ن 

هيدروكربونية وزراعية وبشرية. 
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في  االحساء  أمانة  ش���رع���ت 
البدء في تنفيذ إجراءاتها التنفيذية 
إلنشاء مدينة امللك عبداهلل للتمور 
كأكبر مدينة متور في العالم حيث 
مت تخصيص 29 مليون ريال لتنفيذ 
إنشاء  مشروع  من  األولى  املرحلة 
من  بالقرب  ستقام  والتي  املدينة 

شاطئ العقير.
املهندس  االحساء  أمني  ولفت 
تسهم  أن  اجلبير  محمد  بن  فهد 
في  للتمور  عبداهلل  امللك  مدينة 

توفير بيئة خصبة لتسويق التمور 
نزيف  من  وحتــد  األحسائية 

للمزارعني  املالية  اإليــرادات 
العمل  ــرص  ف وتوفير 

للشباب السعودي.
املهندس  وبني 

املدنية  أن  فهد 
يــشــتــمــل 

مــشــروع 
ينة  مد

امللك عبداهلل للتمور على ساحتي 
واألخرى  تقليدية  إحداهما  حراج 
على منط عاملي مثل البورصة، وصالة 
مغطاة، وجناحني حملال مع مباسط 

حتـدد خطـــوط 
ـــروع،  ـــش امل

ومــراكــز 
ية  ر جتـا

ــي  ف

الزوار  إلقامة  وفندق  املشروع،  زوايا 
املنطقة،  خارج  من  واملستثمرين 
مصانع  إلنشاء  مخصص  وموقع 
ومكاتب  التمور،  تغليف  تعبئة 
ومكاتب  والتوزيع،  النقل  لشركات 
ومختبرات  اتصال،  ومراكز  إعالمية 
املنتج  لفحص  اجلــودة،  مراقبة 
الى  باإلضافة  األوزان،  ومطابقة 
خاصة  ومعارض  مؤمترات  قاعة 
بنشاطات النخيل والتمور ومكتب 
التجارب  لتبادل  وتنسيق  اتصال 
أنحاء  وإلى  من  املماثلة  واخلبرات 
وتأهيل  تدريب  ومركز  العالم كافة 
كما  التمور،  صناعة  في  وتثقيف 
أن تصاميم املشروع تراعي السعة 
العرض  آللية  التنظيم  ــة  ودق
االعتبار  في  األخذ  مع  والتسويق، 
خطط التوسع املستقبلية واألبعاد 
احلضاري  للتمايز  احملققة  اجلمالية 
للطابع  املناسب  السياحي  واجلذب 

املميز للنخلة »تراثاً وذوقاً«.

كأكبر مدينة متور في العالم

البدء يف تنفيذ مدينة امللك عبداهلل للتمور بالأح�ساء



* السوق الدولي للتمور واملوقع العربي بها
بلغ اإلنتاج العاملي للتمور 6.4 مليون طن 
سنة 2002م، و يبلغ نصيب الدول العربية في 
 %73 حوالي  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
في   .)1 )جدول  املنتجة  الكمية  مجموع  من 
في  املتداولة  التمور  حجم  بلغ  نفسه  الوقت 
م،   2002 2000ـ  الفترة  خالل  الدولية  السوق 
أي حوالي 7.8 % من  ألف طن  ما معدله 500 
مجموع اإلنتاج، ومتثل الدول العربية مجتمعة 
41.29 % من هذه الكمية تتقاسم كلٌّ من دولة 
السعودية  العربية  واململكة  وتونس  اإلمارات 
35.47 منها وتتوزع 5.82 منها على باقي الدول 

العربية األخرى )جدول 2(. 
لم  العربية  الدول  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
سنة  إنتاجها  مجموع  من   %3.4 سوى  تصدر 
2002م، مقابل 8.6 % سنة 2001 فمصر على 
لم  للتمور  عربي  منتج  أول  وهي  املثال  سبيل 
مجموع  من   %1.18 سوى  2002م  في  تصدر 
ما  وهو  العاملية  السوق  في  املتداولة  التمور 
ميثل 0.41% من مجموع إنتاجها. ومن بني أهم 
تعتبر  العربية  املنطقة  في  للتمور  املنتجني 
من   %38 تصدر  حيث  خاصة  ظاهرة  تونس 

إنتاجها الذي ميثل صنف دقلة نور. 
أما فيما يخص إيرادات التمور فقد بلغت 
بلغت  2002م  سنة  أمريكي  دوالر  مليون   240
تكن  لم  حني  في   ،%  35.5 تونس  حصة  منها 
سوى  السعودية  العربية  اململكة  نسبة 

12.53%، واإلمارات 5.44%، أما مصر فلم حتقق 
سوى %1.09 . 

هناك  أن  املعطيات  هذه  من  الواضح 
تفاوتًا كبيرًا من حيث إيرادات الطن الواحد من 
التمور بحسب املصدر، فمعدل ثمن الطن من 
التمور التونسية يناهز 1638 دوالرًا، في الوقت 
اإلماراتية  التمور  من  الطن  معدل  بلغ  نفسه 
سبيل  وعلى  دوالرًا.   174 واملصرية  دوالرًا،   465
من  املصدرة  التمور  سعر  معدل  بلغ  املقارنة 
و)إسرائيل( حوالي  األمريكية  املتحدة  الواليات 

3500 دوالر. 
تنتج  العربية  الدول  أن  مما سبق  يستنتج 
التصدير  نسبة  أن  إال  وافرة  بكميات  التمور 
منها ضعيفة جًدا حيث بلغت 6.36% كمعدل 

نفسه  الوقت  في  م.  2000ـ2002  السنوات 
تباع أغلب هذه التمور بأثمنة بخسة مقارنة 

مبنتوج دول أخرى.
أن  إلى  اإلشارة  املقارنة جتدر  وعلى سبيل 
حديثتا  وهما  إفريقيا،  وجنوب  ناميبيا  دولتي 
تطوير  في  تبدأ  لم  إذ  التمور  بإنتاج  العهد 
الثمانينيات،  أواخر  في  إال  النخيل  زراعة 
األسواق  ألهم  التمور  مصدري  من  أصبحتا 
وبرحي،  مجهول  صنفي  وخصوًصا  الدولية، 
هذا  ويرجع  الواحد.  للطن  دوالر   4000 ومبعدل 
التباين الكبير بني املنتجني التقليديني للتمور 
أنه  أهمها  عدة  أسباب  إلى  اجلدد  املنتجني  و 
في الوقت الذي مازالت فيه زراعة النخيل في 
العالم العربي تعتمد على األساليب التقليدية 
اختارت الدول األخرى استعمال أحدث التقنيات 
املتاحة في ميدان زراعة النخيل وتسيير املزارع 
التجارية مبا في ذلك زراعة وحتسني مواصفات 

أهم األصناف املطلوبة في السوق العاملية.

* مواصفات أهم األسواق الدولية

السوق األسيوية واألوروبية:
من  مؤثر،  أهم  اآلسيوية  القارة  تعتبر 
إنها  حيث  التمور  سوق  في  الكمية،  الناحية 
التمور  مجموع  من   %70 من  أكثر  تستورد 
املتداولة في السوق الدولية إال أنها ال متثل سوى 
35,63% من مجموع إيرادات هذه السوق، وذلك 
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العرب غائبون عن ال�سوق الدولية للتمور

نخيل التمر من أهم الزراعات التي تالئم املناطق اجلافة والصحراوية ألغلب الدول العربية يعد 
شمال  في  املناطق  هذه  ملزارعي  الوحيد  الرزق  مصدر  األحيان,  أغلب  في  تشكل,  إنها  حيث 
البلدان  لهذه  االقتصادية  الدعامات  أهم  إحدى  يشكل  التمور  إنتاج  أن  األوسط,كما  والشرق  إفريقيا 
وخصوًصا تلك التي طورت إنتاجها كًما وكيًفا وعرفت كيف تروج ملنتجها في أهم األسواق الدولية. وقد 
إفريقيا  ناميبيا وجنوب  التمور مثل دولتي  بإنتاج  العهد  أن دواًل حديثة  السنوات األخيرة  لوحظ في 
أصبحت تغزو السوق العاملية للتمور, في الوقت نفسه يعيش هذا امليدان مشاكل عديدة تعوق تقدمه 

في معظم الدول العربية وأدت إلى غياب أكثرها عن السوق الدولية للتمور.

أ. د. عبداهلل وهبي
منسق برنامج األغذية والزراعة

 لألمم املتحدة في اململكة

A
F O
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يعود لكون أن معدل ما تدفعه في الطن الواحد 
من التمور هو 245 دوالرًا. أما أوروبا الغربية فهي 
ال تستورد سوى 13.03 % من مجموع الكميات 
املتداولة في السوق الدولي، وهو ما يعادل ثالثة 
أنها متثل  إال  األوروبية،  القارة  ما تستورده  أرباع 
الدولية  السوق  إيرادات  مجموع  من   %46.28
فإن  اآلسيوية  القارة  مع  وباملقارنة   ، للتمور 
معدل ما تدفعه أوروبا الغربية في الطن الواحد 
اإلشارة  وجتدر  أمريكًيا.  دوالرًا   1760 هو  للتمور 
في  للتمور  مستورد  أهم  هي  فرنسا  أن  إلى 
القارة األوروبية بنسبة 42% من مجموع واردات 

القارة سنة 2002م )جدول 3(. 
اعتمادًا على ما سبق يتبني أن أوروبا الغربية 
زيادة  العالم،  في  للتمور  نوعي  سوق  أهم  هي 
على أنه في الوقت الذي انخفضت فيه واردات 
آسيا من التمور، من 718 ألف طن سنة 2001م 
ارتفاع  نالحظ  2002م،  في  طن  ألف   371 إلى 
ألف طن  إلى 90  ألف طن  أوروبا من 78  واردات 

في الفترة نفسها .

السوق العربية:
تعتبر الدول العربية ثاني مستورد للتمور 
  %24.5 بنسبة  وذلك  الكمية  الناحية  من 
القيمة  من   %16.77 سوى  متثل  ال  أنها  إال 
املستوى  على  املستوردة  للتمور  اإلجمالية 
واملغرب  اإلمارات  دول  كانت  وقد  الدولي. 
مبا  للتمور  عربي  مستورد  أهم  هي  واليمن 
ألف  و31  ألف طن  و37  ألف طن   44.5 قدره 
طن على التوالي. وتبقى هذه السوق ثانوية 
الوقت  وفي  األوروبية  السوق  مع  مقارنة 
نفسه غير منافسة لها نظرًا ألسباب عدة 
منها مردودية السوق، عدم استيراد األصناف 

نفسها، عدم التكافؤ في تنظيم السوق. 

األسواق األخرى: 
الشمالية  أمريكا  وهي  الباقية  األسواق 
السوق  رواج  في  اآلن  حلد  مؤثرة  غير  وإفريقيا 
الدولية للتمور، حيث ميثالن على التوالي %4.63 
الدولية.  السوق  إيرادات  مجموع  من  و%7.56 
 9 قليلة،  كميات  إال  تستورد  ال  أمريكا  فدول 
آالف طن سنة 2002 م، أما إفريقيا وخصوًصا 
فال  املسلمة،  األغلبية  ذات  الساحل،  دول 
تستورد في الغالب إال التمور اجلافة وخصوًصا 

من دول شمال إفريقيا.

مصادر التمور املتداولة إلى أوروبا 
ــي أول مصّدر للتمور إلى أوروبا  إن تونس ه
بنسبة 48% تليها اجلزائر بـ 20%، في حني يالحظ 
غياب كلي لباقي الدول العربية املنتجة للتمور 
ــل تركيز كلي على دول  عن هذه املنطقة مقاب
ــا إلى عدم استجابة  ــيا، وهذا راجع أساًس آس
ــة ملواصفات  ــي هذه املنطق ــور املنتجة ف التم
ــام بجهد يذكر  ــدم القي ــوق أألوروبية، وع الس
ــور العربية  ــف والترويج للتم ــل التعري من أج

ــتثناء دقلة نور والتي ساعدت ظروف عدة  باس
على انتشارها في السوق األوروبية. 

ــة توزيع أهم مصادر التمور  من خالل دراس
ــني أن أهم األصناف  ــواق األوروبية يتب في األس

املتداولة في هذه األسواق هي:
ـ دقلة نور: من تونس واجلزائر

ـ مجهول: من الواليات املتحدة.
ـ برحي: من )إسرائيل( وناميبيا.

ــادر مختلفة مثل  ــن مص ــور عادية: م ـ مت
ــتان، اجلزائر،  ــدر خاصة أملانيا(، باكس إيران )تص
تونس. ومن هذه األصناف )كنت، عليك، زهدي، 

موزافاتي،...(.

*  اخلامتة
ــني أن  ــزة يتب ــة املوج ــذه الدراس ــالل ه من خ
ــدرو التمور العرب  ــوق يفترض أن يركز مص أهم س
ــوق األوروبية الغربية، إال  اهتمامهم عليها هي الس
أن النفاذ لهذه السوق يستلزم توفر التمور العربية 
ــى مواصفات لن تتحقق إال بالتغلب على عوائق  عل
ــاج التمور بالعالم  ــرة حتول دون تطور ميدان إنت كثي

العربي ومن أهمها:
االعتماد الكلي على التقنيات البدائية في إنتاج 
التمور مما ال ميكن من احلصول على جودة مقبولة 

في السوق الدولية.
كثرة األصناف وقلة اجليدة منها، بحسب معايير 

السوق العاملية.
ــني مواصفات أجود األصناف والترويج  عدم حتس
ــواق الدولية عبر املشاركة  لها في مختلف األس
في مختلف املعارض التي تقام في بلدان كثيرة. 
ــث غالًبا  ــور حي ــويق التم ــبكات تس ضعف ش
ــادرات  ــى املب ــدان عل ــذا املي ــي ه ــد ف ــا يعتم م

الشخصية.
ــويق أهم  ــودة لتس ــات اجل ــود مواصف ــدم وج ع

األصناف املنتجة بالدول العربية.
ضعف مساهمة البحث العلمي في تطوير 

املنتج.
ــي تضر بجودة  ــار األمراض واآلفات الت انتش

التمور.
عدم مالءمة طرق تعبئة التمور مع متطلبات 

السوق الدولية.
ــبة امللوحة فيما  قلة مياه الري وتصاعد نس

تبقى منها.
ــاج التمور  ــام تطور قطاع إنت ــات أم املعوق
ــا ما يختلف من  ــم العربي كثيرة ومنه بالعال
ــروف احمليطة بهذا  ــب الظ قطر إلى آخر بحس
ــد، وكذلك احلال  ــي كل بل ــاط الزراعي ف النش
بالنسبة للتوصيات املمكن اقتراحها للتغلب 
ــاكل، وفيما يلي بعض من هذه  على هذه املش

املقترحات:
ــاد على الطرق الزراعيــة احلديثة،  * االعتم
وخصوًصـا في ميدان الري ملا له من جدوى في 

اقتصاد 
ــاب  ــار األعش ــك احلد من انتش ــاه وكذل املــي

الضارة. 
سواء  دولًيا  املطلوبة  األصناف  إدخال   *
بغرسها بدل األصناف الرديئة أو اعتمادها من 
البداية في املزارع احملدثة واختبار مدى تأقلمها 

مع الظروف البيئية لكل منطقة.
من  احمللية  األصناف  ألهم  مسح  إجراء   *
كي  مواصفتها  وحتسني  أجودها  اختيار  أجل 
وذلك  الدولية،  السوق  تتماشى مع متطلبات 
من أجل ضمان تسويقها بأسعار تناهز أسعار 

األصناف املطلوبة في هذه السوق.
* تطوير قنوات التسويق عن طريق إنشاء 
جمعيات مهنية )على غرار ما هو موجود في 
املنتج في  بتسويق  تتكفل  أو شركات  تونس( 

السوق الدولية والترويج له.
اجليدة  التمور  إنتاج  بتطوير  االهتمام   *
من  املنتج  هذا  لسوق  ملا  نظرًا  العضوية 

مستقبل. 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *
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مقارنة متوسط  أسعار  التمور )باجلملة(
          بني  2009 و 2010 و 2011م

خالص القصيم

سكري فاخر

سكري عادي

شقرا

خضري

صقعي عادي

صقعي ملكي

خالص اخلرج

خالص األحساء

نبوت سيف

سري

مشكالت

عجوة

عنبرة

مبروم

صفاوي

خضري

2009
17

30

7

3

5

10

17

12

4

6

6

2

45

30

23

18

4

2010
11

20

3.5

1.5

6

8

14

6

3

2

3

1

35

20

23

12

3

2011
8

17

3

1.5

7

8

15

5

3

2

2

1

40

25

23

12

3

الصنف

)ريال/ كيلو(

مبيعات التمور  بالتجزئة  

خالص القصيم

سكري فاخر

سكري عادي

شقرا

خضري

صقعي عادي

صقعي ملكي

خالص اخلرج

خالص األحساء

نبوت سيف

سري

مشكالت

عجوة

عنبرة

مبروم

صفاوي

خضري

نوع التعبئة
)مكبوس(

)فلة(

)مكبوس(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)مكبوس(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

)فلة(

الصنف

)ريال/ كيلو(

السعر
15

25

7

3

10

15

35

10

7

7

6

3

50

40

35

25

12
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ويتوزع املسلمون في اليابان ما بني مسلمني يابانيني، ومسلمني 
ــلمني قادمني من بلدان إسالمية، ومتدربني  مهاجرين، وطلبة مس
ــائحني مسلمني،  ــالمية، وأخيرًا جتار وس مهنيني من البلدان اإلس
وأول ياباني أسلم كان على يد مسلم إجنليزي في إستانبول- كما 
تذكر املراجع- عام 1891م، وكان أول حاج ياباني هو عمر ياماو أوكا، 
الذي أدى الفريضة في عام 1909م، وأول مجموعة دعاة زارت اليابان 

ــد احلرب العاملية الثانية كانت من جماعة الدعوة والتبليغ )من  بع
عام 1956م إلى 1960( وأسلم على يدهم العديد من اليابانيني.

ــهر الدعاة الذين زاروا اليابان وكان لهم تأثير ملموس  ومن أش
املرحوم علي أحمد اجلرجاوي، وهو محاٍم شرعي مصري، سمع في 
عام 1906 أن مؤمترًا يُعقد في اليابان يبحث فيه اليابانيون مختلف 
ــافر من أجل ذلك وألف كتاب  ــب، فس األديان الختيار الدين املناس

رمضان في اليابان .. البشرى باملستقبل لإلسالم

اليابان في أقصى الطرف الشرقي من قارة آسيا, ويبلغ عدد سكانها 130 مليوًنا يعيشون تقع 
ر ب�377 ألًفا و800 كيلو متر مربع, وتتكون اليابان من العديد من اجلزر  على مساحة تقَدّ
أشهرها جزر »هونتشو« و«هوكايدو« و«كيوشو«, أما أهم املدن فهي العاصمة »طوكيو« ومدن »كواساكي« 
و«هيروشيما« و«ناجازاكي«, ويدين أغلب السكان بإحدى ديانات شرق آسيا وهي »الشنتو« وإن كان هناك 
اليابان منذ  إلى  املسلمون فهم قلة, وقد دخل اإلسالم  أما  الياباني,  أيًضا بكثرة في املجتمع  البوذيون 
أكثر من 100 عام عن طريق التجار وبعض املسلمني من اليابانيني األصليني, الذين أسلموا خارج بالدهم, 
وعادوا إليها ناشرين دعوة الله تعالى, ويبلغ عدد اليابانيني املسلمني حوالي 200 ألف ياباني, أما املسلمون 
غير اليابانيني من املقيمني في البالد فيبلغ عدُدهم حوالي 500 ألف مسلم, ويبشر مستقبل اإلسالم في 
اليابان باخلير الكثير؛ حيث تقدر أعداد اليابانيني الذين يدخلون في اإلسالم في اليوم الواحد من 5 

ا. إلى 50 يابانًيّ

بقلم: سمير حسني أبو زعقوق
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ــه أن 12000 ياباني اهتدى على يديه،  ــة اليابانية« وذكر في »الرحل
وقد كان معه في هذه الرحلة داعية من الصني وداعية من روسيا 

وداعية من الهند، وقد طبع الكتاب في القاهرة عام 1907. 

حرية ممارسة الشعائر
ــة  احلري ــة  الياباني ــة  احلكوم ــي  وتعط
ــة شعائرهم  ــلمني ملمارس الكاملة للمس
اليومية أسوة بالديانات األخرى السائدة في 
ــنتو« الذي يعتبر الدين  اليابان وأهمها »الش
ــن حياة الناس،  ــي لليابانيني، وجزًءا م األصل
ــنتو« تترجم عادة في اللغة اليابانية  و«الش
ــعرون  مبعنى طريق اآللهة، واليابانيون ال يش
بالغربة جتاه األديان األخرى؛ ألن اهتماماتهم 
ــهد القرن  ــنني، وش ــزداد على مّر الس بها ت
العشرين انتشار عدد من األديان اجلديدة في 

اليابان منها الدين اإلسالمي احلنيف.
ــي الصادر في 3  ــتور اليابان ويؤكد الدس
مايو 1974 وفي مادته 20 على حرية ممارسة 
ــيرًا إلى أن  ــان للجميع، مش ــد واألدي العقائ

»حرية العقيدة مكفولة للجميع«.

ترجمة معاني القرآن باليابانية
ــرمي باليابانية،  ــس ترجمات ملعاني القرآن الك هناك خم
ــلمني في مكة املكرمة،  واحدة فقط قام بها ثالثة من املس
ــتاني هو  أحدهم ياباني هو املرحوم عمر ميتا، والثاني باكس
ــد، والثالث باكستاني أيًضا وهو  ــيد أرش املرحوم عبد الرش

املرحوم مصطفى كومورا.
ــة هذه  ــالمي برعاي ــم اإلس ــة العال ــت رابط ــد قام وق
الترجمة، وقام امللك فيصل- رحمه اهلل- بتخصيص املبالغ 

إلعادة طبع ونشر هذه الترجمة كلما نفدت.
ــلمي اليابان  ــرًا انتقلت الترجمة إلى جمعية مس وأخي
التي يشرف عليها الشباب اليابانيون من خريجي اجلامعات 
ــا، وقاموا  ــعودية وغيرهم ــة العربية في مصر والس الديني
مبراجعة الترجمة عدة مرات، وأضافوا لها تصحيحات، وهي 
ــدأ اليابانيون بطلب  ــان، وقد ب ــدة في الياب ــدة املعتم الوحي
التفسير لها، ويفكر املسلمون اليابانيون في وضع تفسير 
ــرت  ــلمي اليابان قد نش ــد موجز، رغم أن جمعية مس مفي
ًة  ــة ملحَّ ــن ما زالت احلاج ــير اجلاللني، ولك ــزاًء من تفس أج

لتفسير أحدث.

املركز اإلسالمي الياباني
وفي اليابان مؤسسة إسالمية لرعاية شئون املسلمني 
ــالمي في  ــي »املركز اإلس ــالمية، وه ــة الدعوة اإلس وممارس
ــالم لتحقيق  ــهار اإلس ــان«، والذي يضم أيًضا جلنًة إلش الياب
التكامل بني أنشطة الدعوة ورعاية املسلمني الداخلني في الدين 
حديًثا.. أيًضا فإن اإلعالم الياباني يتيح الفرص للمسلمني من أجل 
ه لإلسالم، وتوضيح موقف اإلسالم في  الردِّ على أية اتهاماٍت توجَّ

العديد من القضايا التي يثيرها الغرب ضد الدين

م�����ن أب��������رز م����ظ����اه����ر ش����ه����ر رم����ض����ان 
اجلماعي اإلف����ط����ار  م�����آدب  ت��ن��ظ��ي��م 
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احلنيف

، إال أن اجملتمع الياباني بصفٍة عامٍة متأثٌر باإلعالم الغربي املعادي 
ــعائرهم نلمس من  ــلمني ش ــأن ممارسة املس ــالم، وفي ش لإلس

اليابانيني املسلمني احلرص على أداء فريضة احلج أو العمرة.

رمضان هَلّ هالله
وميثل شهر رمضان فرصًة للمسلمني من أجل ممارسة شعائر 
ــع في بالدهم التي  رهم بالوض ــواء احتفالية تذكِّ ــم في أج دينه
جاءوا منها، ويبدأ االهتمام برمضان في اليابان قبل حلوله بفترة 
ــالمي  ــا جلنة دائمة في املركز اإلس لت لدين ــكَّ طويلة؛ حيث تش
ــتعداد لرمضان  ــن( لبحث االس ــان والعيدي ــمها )جلنة رمض اس
واستقباله، وتبدأ نشاطها بتولي عملية استطالع هالل رمضان، 
ــتطيعون رؤيته، رغم أنهم  وغالًبا ما يغم عليهم الهالل فال يس
ــتطالعه، فيضطر املسلمون  يصعدون أعلى عمارات اليابان الس
هناك إلى إتباع أقرب بلد إسالمي إليهم وهي ماليزيا التي تفتح 

سفارتها إلعالن أول يوم من رمضان.

ــذي يظل مفتوًحا طوال  ــالمي الياباني- ال ويقوم املركز اإلس
ــان، ويجيب عن  ــالل رمض ــوت ه ــلمني بثب ــالم املس ــوم- بإع الي
ــول الهالل  ــتى أنحاء اليابان ح ــلمني في ش ــارات املس استفس
ــبة  ــوم، ويصدر دائًما تقوميًا بهذه املناس ــت الصالة والص ومواقي
ــاك واإلفطار،  ــن أوقات الصالة واملواعيد التقريبية لإلمس يتضم
ويوزع على امللتقيات واملساجد واملصليات والتجمعات اإلسالمية 
ــبة للعيدين  ــذا بالنس ــرر ه ــان، ويتك ــاء الياب ــة في أنح اخملتلف

واملناسبات اإلسالمية األخرى. 
وتوزع قوائم أخرى باملطاعم واحملالت التي تبيع األطعمة احلالل، 
ــات  ويعاد تعديلها دوريًّا وميد املركز بها كل التجمعات واملؤسس
ــالمية األخرى، كما يأخذ املركز وكل التجمعات اإلسالمية  اإلس
ــتقبال هذا الشهر الذي يعد ــتعدادات الالزمة الس األخرى االس

ــي العمل  ــاًطا ف ــام بركًة ونش ــهور الع كثر ش
اإلسالمي.

املساجد ُتفتح للمسلمني وغيرهم
ــان على فتح  ــاجد في الياب حترص املس
أبوابها أمام املسلمني وغير املسلمني خالل 
ــم بالدين  ــن أجل تعريفه ــهر رمضان م ش
اإلسالمي، ومن أبرز مظاهر شهر رمضان في 
ــآدب اإلفطار اجلماعي؛  اليابان هو تنظيم م
ــلمني  وذلك من أجل زيادة الروابط بني املس
ــع الغريب وخاصًة بني العرب  في هذا اجملتم
ــريعة وال  ــن يكونون قادمني ألغراض س الذي
ــالد أحًدا تقريًبا، وتكون  يعرفون في هذه الب
هذه املآدب بديالً عن التجمعات اإلسالمية 
ــة في أيٍّ من البلدان األخرى بالنظر إلى غياب هذه  املعروف

التجمعات في اليابان.
ــلمون على أداء صالة التراويح، ويأتي الدعاة  كما يحرص املس
من البالد العربية واإلسالمية، ويحظى املقرئان الراحالن الشيخ 
ــار  ــاوي بانتش ــط عبد الصمد ومحمد صديق املنش عبد الباس
ــاط املسلمني اليابانيني، أيًضا يتم جمع الزكاة من  كبير في أوس
ــالمي، ويتم جمع  أجل إنفاقها في وجوه اخلير ودعم العمل اإلس
ــالمي  ــهر رمضان في املركز اإلس هذه الزكاة طوال العام وفي ش

صاحب املصداقية العالية في هذا اجملال.

صالة العيد في الساحات
وبخصوص صالة العيد فإن الدعوة لها تبدأ من العشر 
ــاجد  ــد كانت تقام في املس ــهر رمضان، وق ــر في ش األواخ
ــدأت إقامتها  ــي الفترة األخيرة ب ــات فقط، لكن ف واملصلي
ــب الرياضية؛ األمر  ــات واملالع ــق العامة واملتنزه في احلدائ
ــلمني في اليابان من أهل البالد  ــير إلى إقبال املس الذي يش
أو األجانب عنها على الصالة، كما يساعد على نشر الدين 
ــون  ــلمني ميارس بني اليابانيني وتعريفهم به حني يرون املس
شعائرهم، ويشير هذا أيًضا إلى احلرية املمنوحة للمسلمني 

في اليابان.

ي��ت��م ج��م��ع ال��زك��اة م��ن أج���ل إن��ف��اق��ه��ا في 
ال��ع��م��ل اإلسالمي وج����وه اخل��ي��ر ودع����م 
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ــي ورد بها بعض  ــات القرآنية الت ــورد فيما يلي اآلي ــوف ن وس
ــاف النخلة  ــة ثم نورد بعض أوص ــات العلمية للنخل الصف
ــنة النبوية املطهرة وأقوال بعض احلكماء والعلماء  في الس
ــة مع بيان هدي  ــوع بالصفات العلمية للنخل ونختم املوض
ــة اإلفطار على  ــلم وحكم ــى صلى اهلل عليه وس املصطف
الرطب أو التمر عقب الصيام لنرى أن اإلسالم دين العلم وأن 
ــلم ما ينطق  ــول صلى اهلل عليه وس القرآن معجز وأن الرس

عن الهوى .

بعض صفات النخلة في القرآن الكرمي: 
بعض صفات النخلة في القرآن الكرمي : 

َل بَاِسَقاٍت لََّها َطلحٌْع نَِّضيٌد( قال تعالى : )وَالنَّخحْ
ُُروُج( يحًْتا َكَذلَِك اخلحْ َييحَْنا بِِه بَلحَْدًة مَّ )رِزحًْقا لِّلحِْعَبادِ وَأَححْ

 باسقات : طواالً أو حوامل .
لها طلع : ثمرها ما دام في وعائه.

نضيد : متراكم بعضه فوق بعض .
قال تعالى : )ومن النخل من طلعها قنوان دانية (..

طلعها : هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان 
قنوان : عذوق وعراجني كالعناقيد تنشق عنها الكيزان 

دانية : متدلية أو قريبة من املتناول
َتلًِفا أُُكلُُه(. َل وَالزَّرحَْع ُمخحْ قال تعالى : )وَالنَّخحْ

مختلفاً أكله : ثمره املأكول في الهيأة والكيفية .
َمام(. َكحْ ُل ذَاُت األحْ قال تعالى : )ِفيَها َفاِكَهٌة وَالنَّخحْ

ذات األكمام : أوعية التمر وهي طلع 
ــاِب تَتَِّخُذوَن ِمنحُْه  َن ــى : )وَِمن ثََمرَاِت النَِّخيِل وَاألَعحْ قال تعال

ِقلُوَن(  ٍم يَعحْ َسَكرًا وَرِزحًْقا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقوحْ
سكراً : خمراً ثم حرمت باملدينة 

قال تعالى : )وزروع ونخل طلعها هضيم (
هضيم : ثمرها نضيج أو متدل لكثرته.

قال تعالى : )وفي األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل وغير صنون يسقى مباء واحد(..
نخيل صنوان : نخالت يجمعها أصل واحد.

األكل : ما يؤكل ، وهو الثمر واحلب .
ــاِقطحْ َعلَيحِْك  لَِة تَُس ِع النَّخحْ ــِك بِِجذحْ ــال تعالى : )وَُهزِّي إِلَيحْ ق

رَُطًبا َجِنيًّا(
رطباً جنياً : صاحلاً إلجتناء أو طرياً 

 النخلة في السنة املطهرة :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )مثل املؤمن كشجرة 
ــر: فوقع في  ــال ابن عم ــقط ( ق ــا( )أي ال يس ــاثَّ ورقه ال يتح
ــي أنها النخلة وعنده رجال من العرب فذكروا الشجرة  نفس
ــلم :  ــول اهلل صلى اهلل عليه وس ــا أصابوا حتى قال رس فم

)وهي النخلة ( )أخرجه الشيخان مع اختالف يسير(.
وفي احلديث )خير املال سكة مأبورة ( أي سكة نخل مصلحة 
ــل من دون  ــي كتاب النخ ــتاني ف ــامت السجس ــو داود أو ح )أب

تخريج(.

قالوا عن النخلة : 
ــيء  ــال لقمان ألبنه : يا بني : ليكن أول ش ق
ــالً صاحلاً  ــاهلل خلي ــد اإلميان ب ــبه بع تكس
ــل النخلة ، إن  ــل الصالح كمث فإمنا اخللي
ــت و إن احتطبت  ــا أظل ــدت في ظله قع
من حطبها نفعتك وإن أكلت من ثمرها 

وجدتها طيباً.
عن الشعبي أن قيصر ملك الروم كتب 

إلى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه : أما 
ــر  ــلي أخبرتني أن قبلكم )بكس بعد : فإن رس

القاف وفتح الباء( شجرة تخرج مثل آذان الفيلة 
ــم تخضر  ــدر األبيض ، ث ــن مثل ال ــق ع ثم تنش
ــون كالياقوت  ــم حتمر فتك ــرد األخضر ، ث كالزم
األحمر ثم تنضج فتكون كأطيب فاالوذٍج )حلوى 
( أكل ، ثم تينع وتيبس فتكون عصمة للمقيم، 
ــلي صدقتني فإنها  ــافر فإن تكن رس وزاداً للمس

من شجر اجلنة.
فكتب إليه عمر رضي اهلل عنه: 

ــن عبد اهلل أمير  ــم اهلل الرحمن الرحيم ، م بس
ــالم على من  املؤمنني إلى قصير ملك الروم الس
ــلك قد صدقتك ،  ــدى أما بعد، فإن رس ــع اله اتب
وإنها الشجرة التي أنبتها اهلل جل وعز على مرمي 
حني نفست بعيسى فاتق اهلل وال تتخذ عيسى 

إله من دون اهلل .
ــتاني  ــهل بن محمد السجس قال أبو حامت بن س

رحمه اهلل في كتابه النخل : 
ــجر مخلوقة من طني آدم ـ  ــيدة الش النخلة س
ــا اهلل ـ جل وعزـ  ــوات اهلل عليه ـ وقد ضربه ص
ــالً لقوله )ال إله إال اهلل ( فقال تبارك وتعالى :  مث
ــم تر كيف ضرب اهلل مثالً كلمة طيبة ( وهي  )أل
قول )ال إله إال اهلل( )كشجرة طيبة( وهي النخلة 
فكان أن قول )ال إله إال اهلل ( سيد الكالم كذلك 

النخلة سيدة الشجر.

النخلة في العلم احلديث : 
النخلة من النباتات البذرية الزهرية مغطاة البذور، من 
 ORDER  ( ــة الواحدة تتبع رتبة النخيليات ذوات الفلق
ــة واحدة هي  ــى فصيل ــوي عل ــي حتت PRINCIPES :(الت
الفصيلة النخيلية )  FAMILY : PALMAE(  املشتملة 
ــي ) 200(  جنس وأكثر من ) 400( نوع أهمها  على حوال
ــذي يحتوي حوالي  ــس ) PHOENIX  (وال ــس فونيك جن
)17( نوعاً توجد غالباً في املناطق اجلافة وشبه اجلافة . 
ــتق من الفينيقية الذين  ــم فونيكس مش ويقال إن اس
ــم الطائر اخلرافي  ــر، أو من اس ــرون في التم كانوا يتج

)الفونيكس( لقدماء املصريني .

ع  لنو ا و
ــابق  ــن اجلنس الس م

ــتفادة منه جتارياً هو  الذي يتم االس
ــتخدم  ــوع )DACTYLIFERA(املنتج للبلح املس الن

ــذا املوضوع  ــه في ه ــو ما نعني ــة التمر وه ــي صناع ف
ويسمى

 PHONIX واسمه العلمي )DATE  PALM  ( نخيل  البلح
DACTLYFERAوالنخلة شجرة ثنائية املسكن )الذكر 
ــعة االنتشار في جزيرة العرب  منفصل عن األنثى ( واس
ــام ومما كرم اهلل  ــة اخلليج ومصر والعراق والش ومنطق
ــرم النخلة أن  ــالم به ، وك ــى أهل اإلس ــبحانه وتعال س
ــلمني ويندر وجوده في بالد  ــر في ديار املس النخل منتش

غير املسلمني .

الشكل الظاهري لنخلة البلح : 
ــكن ، يصل  ــجرة ثنائية املس نخلة البلح كما قلنا ش
ــا تاج من األوراق  ــى )30( متر ارتفاعاً ، يعلوه طولها إل
ــية طول الواحدة منها حوالي  اخلضراء املركبة الريش
)6( أمتار ، حتيط قواعد األوراق الغمدية بالساق وحتمل 
ــوص( لها قمة مدببة حادة يتحور بعضها  وريقات )اخل

السفلي إلى أشواك )سل النخل( طويلة خشنة .
ــوان وغير  ــاق طويلة، صن ــا قلنا س ــاق النخيل كم س
ــطح األرض  ــائل قرب س ــوان، ويخرج منها الفس صن

عادة .
ــة ( من آباط  ــورات )مجموعة أزهار متجمع تخرج الن
ــى البني من  ــر مائل إل ــة كوز أخض ــى هيئ األوراق عل
ــا اغريض )عزق ( مركب  ــراف حتمل الكيزان بداخله أط
ــار وحيدة  ــل عليها أزه ــروع ، حتم ــى عدة ف ــرع إل متف
ــس) إما مذكرة أو مؤنثة ( لونها في البداية أبيض  اجلن
ــدي ، والثمرة ذات بذرة واحدة )النواة ( مستطيلة  قش
ــكل لونها متغير من األخضر الغامق  أهليللجية الش

إلى األصفر الزاهي ومن البني احملمر إلى األرجواني .
ــرة آالف زهرة ،  ــن عش ــة أكثر م ــة املؤنث ــل النخل حتم
واملعلوم علمياً أن كل زهرة بعد تلقيحها أو إخصابها 

تعطي ثمرة.

النخل يف القراآن الكرمي والعلم احلديث

بقلم الدكتور  : نظمي خليل أبو العطا موسى 
أستاذ علوم النبات في جامعة عني شمس 

ومدير مركز ابن النفيس للخدمات الفنية في البحرين

من األشجار املباركة , في القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة النخلة 
العربية  البالد  في  النفوس  إلى  واحملببة  احلديث  والعلم   ,

واإلسالمية فعندما تذكر النخلة يذكر اخلير كله , حتى قيل بيت بال متر فيه بيت 
بال طعام , وبلد بال نخل بلد بال خير, فقد ورد في احلديث الشريف :)خير املال 

سكة مأبورة, أو مهرة مأمورة)3(  أي سكة نخل مصلحة .
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إال مدينة  كلها  السماوية  لألديان  موئاًل  تكن  لم  الرساالت,  وأرض  املدائن  وعروس  القدس 
اإلسالم  سماحة  ظل  في  إال  للبشرية  سالم  واحة  تكن  ولم  اإلسالمية,  العهود  في 

وحضارته...

مدينة القدس وحقائق التاريخ

قراءة يف �سفر »احلرم القد�سي ال�رسيف«

قراءة تاريخية : محمد إبراهيم مطاوع

أعماق  في  جذورها  ضاربة  مدينة  القدس 
من  اليبوسيون  العرب  أسسها  التاريخ، 
قبائل كنعان في األلف الرابعة قبل امليالد، 
واآلراميون  العبرانيون  عليها  توالى  ثم 
أبو  إليها  هاجر  حتى  واحلوريون،  واحليثيون 
األنبياء إبراهيم عليه السالم، وسكن فيها 
اخلليل تقريباً 2085 قبل امليالد، ثم جاءها 
داود عليه السالم حوالي 1049 قبل امليالد، 
ثم ولده النبي سليمان عليه السالم عام 
1050 قبل امليالد، ثم تقاتلت عليها قبائل 
اجلاهلية، ونهبها الفرس، وهدمها الرومان، 
فتخاصمت  اليهودية  عليها  وحطت 
التي  املسيحية  بها  نزلت  حتى  فرقها، 
ذاقت صنوف العذاب من حكامها الرومان 
آنذاك، حتى جاءها  محمد سيد البشرية 
صلى اهلل عليه وسلم في اإلسراء واملعراج 

املسجد  في  جميعهم  باألنبياء  وصلى 
األقصى..

طيلة  املسلمني  قبلة  القدس 
السنة  حتى  املكي  العهد 

حتى  الهجرة،  من  الثانية 
متجهاً  قباء  مسجد  أقيم 

نحو بيت املقدس، ثم أعيد 
متجهاً  بعد  فيما  بناؤه 

املشرفة،  الكعبة  إلى 
املنورة  املدينة  وفي 

مسجد القبلتني، وقد سمي كذلك لوجود 
محرابني األول باجتاه بيت املقدس، والثاني 

جتاه الكعبة املشرفة..
مدينة القدس أرض األقصى وقبة الصخرة 
ومسجد عمر، واملصلى املرواني، ومسجد 
اهلل  فيه  ُعبد  مسجد  ثاني  فيها  البراق، 
بقاع  أقدس  وثالث  للمسلمني،  قبلة  أول 
الرحال، والقدس كلها  األرض، وإليه تُشد 
رغم  إسالميتها  على  تدل  وآثارها  حرم، 

اإلدعــــاءات واحلفـريات، واملزاعم.
الرومان  سلطة  حتت  القدس  بقيت 
الشرقية  الكنيسة  وسلطة  وشرائعهم 
اإلقطاع  وسلطة  العبادة،  بحق  وتفردها 
بن  عمر  عهد  في  الفتح  مت  حتى  وظلمه 

اخلطاب رضي اهلل عنه.
لم حتظ مدينة مبثل ما حظيت به القدس 
من اهتمام من اخللفاء واألمراء والسالطني، 
فاخلليفة األموي األول جعل القدس مكاناً 
لبيعته عام 661م رغم أنه اتخذ من دمشق 
بن  امللك  عبد  بدأ  كما  للخالفة،  عاصمة 
مروان خالفته ببناء مسجد قبة الصخرة 
عام 691م وسط احلرم القدسي الشريف 

واملسجد األقصى في املنطقة اجلنوبية..
750م  عام  العباسية  الدولة  قيام  ومع 
واستقرارها أمر اخلليفة املهدي عام 775م 
تصدع  الذي  األقصى  املسجد  بناء  بإعادة 
وبناء  بتوسعته  أمر  كما  الزالزل،  بفعل 
احلركة  فازدهرت  حرمه،  في  القباب 
املأمون  اخلليفة  جاء  ثم  به،  العلمية 
وقام  القبة،  مبسجد  اهتم  الذي 
بحركة تطويرية جتميلية للمدينة 
الدينار  بضرب  أمر  ثم  بأكملها، 

العباسي وتسميته »القدس«.
ومع وجود الدولة الفاطمية زاد 
الرخاء 
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في األلفية امليالدية األولى على يد اخلليفة 
مدينة  خالل  من  الشرق  وأصبح  الظاهر، 
القدس قبلة العلوم وملتقى العلماء في 

شتى فروع املعرفة...
اخلامس  في  الكبرى  االنتكاسة  جاءت 
تسعة  عام  »آذار«  يوليو  شهر  من  عشر 
اجتاح  حيث  ميالدية،  وألف  وتسعني 
البابا  من  بتحريض  القدس  الصليبيون 
يوربان الثاني وأمراء اإلقطاع وملوك أوروبا، 
فدمروا املدينة وقتلوا 40ألفاً من سكانها 
املسلمني  أسرى  وجمعوا  يومني،  في 
فيه،  وذبحوهم  األقصى  املسجد  داخل 
من  خالفهم  ومن  باليهود  فعلوا  وكذلك 
معابدهم،  في  أحياء  وحرقوهم  النصارى 
اإلسالمية،  املعالم  كل  يطمسون  وراحوا 
الصخرة  قبة  على  كبيراً  صليباً  فنصبوا 
الرب،  السيد  معبد  إلى  اسمه  وبدلوا 
وفعلوا كذلك باملسجد األقصى وأسموه 
منه  أجزاء  اقتطعوا  ثم  سليمان،  معبد 
لبناء قصور مللوكهم وأمرائهم، ثم جعلوا 
قرابة 100 عام،  خليولهم  سراديبه مربطاً 
حتى جاء الفتح اجلديد على يد نور الدين 
يوم  األيوبي  الدين  بعده صالح  ومن  زنكي 
1187م،  2أكتوبر  582هـ  رجب   27 اجلمعة 
وعاد وجه املدينة املشرق، وأعاد صالح الدين 
املشردين من اليهود والنصارى، وأعاد بناء 

دورهم ومعابدهم وكنائسهم املهدمة.
1917م  عام  البريطاني  االنتداب  وجاء 
في  صهيونية  دولة  لتكون  املدينة  فجهز 
وسرعان  واإلسالمي،  العربي  العالم  قلب 
املغتصب   الكيان  بهذا  العالم  اعترف  ما 

في 15مايو عام 1948م..

سفر روبرت سبايكر
نأتي لكتاب »احلرم القدسي الشريف« ملؤلفه 
روبرت سبايكر الذي أعده الكثيرون من احملللني 
ومنصف  مصور  تاريخي   سفر  مبثابة  أنه 
لتاريخ القدس الشريف، فقد استفتح الكتاب 
بالعهدة العمرية، أي يوم فتح املدينة املقدسة 
على أيدي املسلمني، ثم دخول اخلليفة العمري 
الراشد عمر بن اخلطاب القدس، تلك العهدة 
الديانات  من  اإلسالم  موقف  تلخص  التي 
جلميع  اإلسالم  واحترام  وأهلها،  السماوية 

الديانات، فتقول العهدة العمرية:
املؤمنني:   أمير  عمر  اهلل  عبد  أعطى  ما  »هذا 
وأموالهم  ألنفسهم  األمان  من   – إيليا  أهل 
وكنائسهم وصلبانهم، ال تسكن كنائسهم 
و ال تهدم و ال ينتقص منها وال من غيرها، وال 
من صلبهم، وال من أموالهم، وال يُكرهون على 
دينهم، وال يُضار أحد منهم، وال يسكن بإيليا 
هذا  وعى  اليهود...............  من  أحد  معهم 
اخللفاء  وذمة  رسوله  وذمة  الكتاب عهد اهلل 

من  عليهم  الذي  أعطوا  إذا  املسلمني  وذمة 
اجلزية«

وهو  إيليا  السم  مفسراً  املؤلف  تناول  لقد 
االسم الذي كان للقدس قبل ان تسمى املدينة 
إيليا  من  االسم  تغيير  أن  وموضحاً  بالقدس، 
إلى القدس لم يكن مجرد تغيير سطحي، بل 
تغيير في مكانة املدينة، فهي ليست مدينة 
وقبلة  والتعلم،  للعلم  بل  فقط،  للعبادة 

للعلماء من كل مكان.. 
القدس  مدينة  كتابه  في  سبايكر  ويصف 
النشأة  إسالمية  الطابع  عربية  مدينة  أنها 
اليهود  ملزاعم  وجود  وال  والعمارة خير شاهد، 

مبا أسموه حائط املبكى، أو هيكل سليمان..

مكونات احلرم القدسي
يتكون احلرم القدسي من املسجد األقصى، 
عمر،  ومسجد  الصخرة،  قبة  ومسجد 
وجامع البراق،  مسجد  املرواني،  واملصلى 

مصليات  فهي  القباب  أما  األربعني،   
للتعبد  املساجد  من  قريبة  صغيرة 
السلسلة  وقبة  النبي،  قبة  أشهرها 

األموية.
للتعليم  املدارس  العلمية:  األبنية  أما 
للطلبة  »دور  واألربطة  العالي، 
واملسافرين« والزوايا »للتعليم الشرعي 
وتالوة  للذكر  واخلانقاهات«دور  والتعبد« 
أما  املطهرة«،  السنة  وتدارس  القرآن 
احلرم  وسور  املنارات  املكملة:  املرافق 
من  للحائط  احملاذي  والرواق  القدسي، 
ولتلطيف  للوضوء  والنواقير  الداخل، 
املاء  لشرب  والسبيل  املسجد،  بيئة 
قايتباي«  »سبيل  أهمها  الصافي.. 
لوجود  إضافة  باشا«،  قاسم  و«نافورة 
أشهرهم  الصحابة  مقابر  من  عدد 

عبادة بن الصامت.
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إعداد املهندس محمد منذر البابا
 رئيس دائرة النخيل - وزارة الزراعة – دمشق
خبير نخيل باملركز العربي – أكساد

إطاللة الشهر املبارك رمضان شهر اخليرات, والعبادات, يجب أن نحتفي به بشكل غير مع 
مباشر , من خالل تقدمي معلومة جديدة وجيدة ألفضل األطعمة في شهر رمضان خاصة 

التمور, لهذا نبحر في بحر من األرقام التي تؤكد حقيقة الفوائد العظيمة لهذا املنتج الوطني..

تعد التمور فاكهة وغذاء، بل هي منجم غذائي لكثرة ما حتتويه من عناصر معدنية وفيتامينات وسكريات تفوق نظائرها في أي مادة غذائية أخرى واجلدول 
التالي يبني أهم العناصر املعدنية للتمور :

أهميتهالعنصر

يساعد على التفكير بوضوح كما يساعد على تخلص اجلسم من فضالته, وخفض ضغط الدم.البوتاسيوم

العنصر الالزم الستمرار احلياة وتنظيم نبضات القلب ونقل اإلشارة العصبية.الفوسفور

املكون األول لهيموغلوبني الدم.احلديد

يشترك مع البوتاسيوم في تنظيم اتزان املاء باجلسم, وتنظيم احلركات الال إرادية للعضالت.الصوديوم 

يدخل في تكوين العظام واألسنان.الكالسيوم

له دور هام في تنشيط العمل األنزميي.املنغيز

يساعد على امتصاص اجلسم لكل من الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم وهو أساس في قيام األعصاب املغنسيوم
والعضالت بدورها احليوي كما أنه يقوم بتحويل سكر الدم إلى طاقة وهو يعرف باملعدن املقاوم لإلجهاد ويساعد على مقاومة 

االكتئاب ويخفف من حاالت سوء الهضم ويكسب املناعة ضد مرض السرطان. 

ينشط الغدة الدرقية والهرمون اخلاص بها.اليود

يقي األسنان من التسوس ويساعد على حمايتها.الفلورين

وفيما يخص السعرات احلرارية للتمر اجلاف فاجلدول اآلتي يبني املقارنة مع بعض الثمار اجلافة املشابهة:

السعرات  احلرارية في 100 غرامامل��������������������������������������������������ادة

300متر جاف منزوع النوى

268زبيب

270تني مجفف

262مشمش مجفف
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عصير برتقال طازجعسل نحلحلم بقريلنب بقريب�������ل��������ح

اجلدول التالي يوضح التركيب املقارن لعديد من األغذية  املهمة لكل 100 جرام من الغذاء مقارنة بالتمور

                       املادة الغذائية

العناصر  الغذائية

سعرات حرارية )كالوري(                             247-           65.43      324.67    304.5         41.85

ماء                    )جرام(               22.5           87.5       46.75    18.6         88.1

بروتني                      )جرام(               2.2           3.33       13.855    0.38         0.65

دهون                       )جرام(                0.35           3.78       24.395      -          0.18

كربوهيدرات                )جم(                  72.9           4.65       0.3                     80.8          10.6

أمالح معدنية                   )جم(                  1.82           0.74       0.68    0.22          0.37

-.1         7.4    85       -.48           35 صوديوم                  )مللجم( 

157          47     297.5      -.157           648 بوتاسيوم                 )مللجم( 

-.12         5.5    -           -.12           50 ماغنسيوم             )مللجم( 

-.11        4.5    8.075       -.12           59 كالسيوم              )مللجم( 

0.2          1.3    204      0.046           1.9 حديد                 )مللجم( 

-.15          -.18    141.1       -.92           63 فوسفور                  )مللجم( 

3.8          3.8       102           117 كلوريد               )مللجم( 

-.1         -.1      3.7           -.1 )ميكروجرام(  يود            

0.070            0.018           0.028 كاروتني       )مللي جرام( 

30          50 )ميكروجرام(  فيتامني)أ(    

0.095         0.003    0.051      0.037           0.036 فيتامنيB1      )مللي جرام( 

0.030         0.050                    0.150     0.180          0.073 فيتامنيB2       )مللي جرام( 

0.29          0.13    3.485       0.90          2.2 نيكا تاميد                 )مللجم( 

0.23             0.350          0.80 بانثونيك                 )مللجم( 

0.050           0.323      0.046           0.13 B6                        )مللجم( 

)ميكروجرام(    -           0.42       0.850               -             B12

54         2.4    -           1.7           -.2 C               )مللي جرام( 

2.34         33.9    -           -             14.4 جلوكوز                          )جم( 

2.77         38.8    -           -             17.9 فركتوز                           )جم( 

4.29         2.37    -           -             37.7 سكروز                          )جم( 

املصدر: كتاب العالج بالتمر والرطب – دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير 1992 .
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      كما حتتوي التمور على الفيتامينات التالية :

أهميته        الفيتامني 

فيتامني A        يوجد بكميات قليلة ويعرف بفيتامني االبصار وهو ضروري لسالمة وصحة اجللد وجتديد خاليا البشرة ويزيد من مقاومة
         األغشية اخملاطية ويدخل في عملية التمثيل الغذائي داخل اخلاليا ويساعد على النمو.

فيتامني D        كميتة ضئيلة بالتمور وهو الفيتامني املضاد للكساح وينظم متثيل عنصري الكالسيوم والفوسفور ويرتبط بنمو العظام  واألسنان.

          يعرف بالثيامني ويلعب دوراً هاماً في عملية متثيل املواد السكرية وهو ضروري للمحافظة على سالمة األعصاب وقيام اجلهاز 
                                           العصبي بوظائفه.

فيتامني B2        ويعرف بالنياسني وهو املانع ملرض اليرقان وآفات الكبد.

حمض الفوليك        وهو العامل املضاد لألنيميا احلاد )فقر الدم( حيث يساعد على تكوين و نضج الكرات الدموية احلمراء كونه أساسي لتركيب
 البروتني الالزم لتكوين هيموغلوبني الدم كما أنه يساعد على القيام بوظائفه ويلعب دوراً هاماً في تخليق األحماض النووية 

وفي نقل الشيفرة الوراثية.

البيوتني        وهو من ضمن مجموعة فيتامني B املركب ويعتبر من الفيتامينات املقوية لرد الفعل املناعي داخل اجلسم.

فيتامني PP        فيتامني العباقرة.

التمر على نسبة عالية من  ثمار  كما حتتوي 
من  اجلسم  تخليص  على  تساعد  التي  األلياف 
الهضم  أمراض سوء  تقي من  وبالتالي  الفضالت 

واإلمساك وأمراض القولون.
على  التمور  احتواء  أيضاً  ذكره  اجلدير  ومن 
التمر  على  يضفي  مما  البكتني  من  عالية  نسبة 
الدراسات  أثبتت  إذ  استثنائية  صحية  أهمية 
نسبة  تقليل  على  تأثير  له  البكتني  أن  احلديثة 
الكولسترول بالدم وبالتالي فهو يقي من تصلب 

الشرايني.
ونظراً النخفاض محتوى التمور من السكروز 
سريعة  األحادية  السكريات  من  محتواه  وارتفاع 
االمتصاص مثل الغلوكوز والفركتوز والتي الحتتاج 
الطاقة  انتاج  في  استخدامها  عند  أنسولني  إلى 
الغذائي  النظام  في  تدخل  أن  للتمور  لذلك ميكن 
باليوم  ثمرات  خمس   )5( مبعدل  السكر  ملريض 
احللويات  أنواع  عن  كبديل  منها  الرطب  ويفضل 

الصناعية الضارة مبريض السكري.
أما فيا يخص تغذية األطفال فالتمر ضروري 
املراهقة  مرحلة  وحتى  الرضاعة  مرحلة  ًمن  جدا 
لغنى التمور بعنصر احلديد الذي يفتقر إليه حليب 
فإن  سبق  وكما  األخرى,  احلليب  أنواع  وباقي  األم 
الدم ويؤدي  احلديد يدخل في تركيب هيموغلوبني 
نقصه في غذاء الطفل إلى تشتيت ذهن الطفل 
واإلصابة  والدراسة  التفكير  على  القدرة  وعدم 
التي  أنزميات املخ  بالقلق والعصبية بسبب بعض 

لها عالقة بوسائل اإلرسال العصبي.
غذاًء  اللنب  أو  احلليب  مع  التمر  اعتبار  وميكن 
العمر  تناولها حسب  الواجب  الكمية  وتقدر  تاماً 
هام  غذاء  والتمر  اليومي,  اإلنسان  جهد  وطبيعة 
للصائم الحتوائه على السكريات األحادية سريعة 
االمتصاص وعلى أمالح معدنية وفيتامينات التي 
تقضي على اخلمول اجلسدي وتنشط الذهن كما 
أن التمر يعتبر مصدر كامن للقلوية الحتوائه على 
الكالسيوم واحلديد والبوتاسيوم واملغنسيوم وهي 
باملعدة  احلموضة  ملعادلة  مهمة  قلوية  عناصر 

ومنع أعراض التخمة الغذائية ولذلك أوصى النبي 
على  الصائم  يفطر  بأن  والسالم  الصالة  عليه 

الرطب أو التمر.
يقارب 100  ما  أو  مترة   15 تناول  أن   وجد  وقد 
البالغ  اجلسم  ميد  يومياً  النوى  منزوع  غرام/متر 
بكافة احتياجاته اليومية من كل من املغنسيوم 
احتياجاته  ونصف  الكبريت  و  والنحاس  واملنغنيز 
من احلديد إضافة إلى ذلك فإن التمر يحفظ رطوبة 
الغشاوة  ويكافح  والتألق  البريق  ومينحها  العني 
ويقوي الرؤية والسمع ويهدئ األعصاب وهو مضاد 
ويشيع  الدرقية  الغدة  وينشط  العصبي  للقلق 
السكينة ويرطب األمعاء ويحفظها من الضعف 
وااللتهاب ويقوي العضالت ومينع الدوخة والتراخي 
والكسل عند الصائمني واملراهقني وينشط اجلنس 

و هو سريع الهضم واالمتصاص.
أخيراً ال بد من بيان أهمية التمور في تغذية 
أن هنالك  الوالدة حيث  فترة  والنساء في  احلوامل 
عالقة بني ما يحتويه التمر من عناصر وفيتامينات 
الوالدة  عند  يلعبه  ما  وبني  طبيعية  ومكونات 
وثيقة  عالقة  له  الذي  الصوديوم  عنصر  وخاصة 
بجميع احلركات الالإرادية للعضالت, والبوتاسيوم 
الذي يساعد على خفض ضغط الدم املرتفع أثناء 
مهدئ  تأثير  له  الذي  املغنسيوم  وعنصر  الوالدة, 
لألعصاب, إضافة للمحتوى العالي من السكريات 

الالزمة للطاقة واجملهود املبذول.
البانتوثينيك  حمض  على   التمور  حتتوي  كما 
املضاد لإلجهاد وله دور هام ضد التهاب اجللد. وحتتوي 
وهما  الدم  فقر  ملعاجلة  مكونني  أهم  على  التمور 
احلديد وحمض الفوليك, ناهيك عن فيتامني B2 الذي 
االستفادة  وسرعة  احلديد  امتصاص  على  يساعد 
منه وعنصر الكالسيوم الذي يعوض جسم األم عما 

فقده من امتصاص اجلنني له خالل فترة احلمل. 
احتواء  احلديثة  الطبية  الدراسات  أثنتت  وقد 
مبادة  الشبيه  األكسيتوسني  على  )التمر(  الرطب 
قبل  يعمل  الذي   Tyrosine )تيروسني(  هرمون 
الوالدة  وأثناء  الرحم  عضالت  تقوية  على  الوالدة 

يعمل على تنظيم االنقباضات العضلية ويزيد من 
النزيف ويقي من  حمى  الوالدة مينع  الطلق وبعد 

النفاس.
وصدق اهلل تعالى حيث يصف حالة السيدة 
مرمي عليها السالم وقصة والدتها للسيد املسيح 
وال  مساعدة  بال  األهل  عن  بعيداً  السالم  عليه 
النخلة  جذع  إلى  اخملاض  فيقول:)فأجاءها  طبيب 
منسياً  نسياً  وكنت  هذا  قبل  مت  ياليتني  قالت 
حتتك  ربك  جعل  قد  حتزني  أال  حتتها  من  فناداها 
عليك  تساقط  النخلة  بجذع  إليك  وهزي  سريا 

رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً(سورة مرمي.
كما أوصى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بإطعام التمر للسيدات احلوامل ألهميته الغذائية 
حيث يقول: )أطعموا نسائكم في نفاسهن التمر 
خرج  التمر  نفاسها  في  طعامها  كانت  من  فإنه 
وليدها حليماً فقد كان طعام مرمي حني ولدت, ولو 

أرد اهلل طعاماً خيراً منه ألطعمها إياه(.

أهمية نوى التمر في مجال الطب العالجي:
لعالج  كدهان  أو  كمرهم  التمر  نوى  زيت  يستخدم 
وآالم  النقرس  وداء  كالروماتيزم  اجللدية  األمراض  بعض 

املفاصل.
التمر  نوى  استخدام  أن  الشعبي  بالطب  وثبت  كما 
كدواء إلنزال الرمل والصديد من الكلى قد أعطى نتائج 
إيجابية حيث تغلى كمية 10-/حبات من بذور التمر بعد 
يؤخذ  ثم  وتصفى  ماء  كوب  في  جرشها  أو  تكسيرها 
منها في اليوم كوب صباحاً وكوب مساًء ملدة ثالثة أيام 

فيزيالن الرمل وااللتهاب من املسالك البولية والكلى.
باألعشاب(ألبي  التداوي  في  )اخلالصة  كتاب  في  وجاء   
التمر  نوى  من  عشرة  حتميص  أن  عزت  محمد  الغراء 
وطحنها وشربها كالقهوة بدون سكر صباحاً ومساًء 

يعتبر عالجاً جيداً في حالة اإلصابة بحصوات الكلى.
التمر بعد  نواة  البادية مسحوق  كما استخدم سكان 
وزيادة  العني  أهداب  لتثبيت  حرقها وطحنها كالكحل 
حدة البصر واسوداد العني ويستعمل املسحوق ذاته في 

عالج اجلرب.
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الفوائد الصحية والتغذوية
 لتناول التمور في رمضان

رئيس قسم علوم األغذية و التغذية بجامعة امللك سعود 

إلى في  نشير  أن  يجب  البداية 
على  الصائم  إفطار  أهمية 
الرطب أو التمر إتباعاً للهدي النبوي، حيث أنه 
كان من هديه صلى اهلل عليه وسلم اإلفطار 
فإن  متيرات  فعلى  يتيسر  لم  فإن  رطبات  على 
لم يتيسر فعلى حسوات من املاء. وهذا الهدي 

النبوي يجعلنا نتساءل ملاذا؟
من املعروف أن التمور حتتوي على 70% من 
تركيبها في املتوسط على سكريات بسيطة 
اجللوكوز  مثل  واالمتصاص  الهضم  سريعة 
الصائم  يعطي  وهذا  والسكروز،  والفركتوز 
إذا  وخاصة  بسرعة  يحتاجها  التي  الطاقة 
األمعاء  كانت  إذا  يزداد  اإلمتصاص  أن  علمنا 
شبه خاوية لذلك دائماً يفضل للحصول على 
الفواكه  استهالك  من  القصوى  اإلستفادة 
وخاصة التمور فإنه يجب إستهالكها إما قبل 

الوجبات أو بينها.
في  املوجودة  األخرى  للمكونات  وبالنظر 
الغنية  الفواكه  من  التمور  أن  جند  التمور 
السليلوز  مثل   )%10-7( الغذائية  باأللياف 
وهذه  والليجنني،  والبكتني  والهيموسليلوز 
هضم  لها  يحدث  ال  أنه  من  بالرغم  األلياف 

فوائد  لها  أن  إال  اجلسم  إمتصاص في   أو 
مثل  الصحية  الناحية  من  عظيمة 
اجلسم  من  الفضالت  خروج   تسهيل 
كبيرة  بدرجة  تساهم  فإنها  وكذلك 
)تقلل  الكولسترول  من  التخلص  في 

إلى  باإلضافة  اجلسم(  في  إمتصاصه  من 
بأمراض  اإلصابة  معدل  من  تقلل  أنها 
السرطان وخاصة القولون   أيضاً حتتوي 

التمور على العديد من العناصر املعدنية 
والفيتامينات. فالتمور كما هو 

حتتويه  ما  لكثرة  باملنجم  تدعى  معروف 
على  حتتوي  مثال  فهي  املعدنية  العناصر  من 
الكالسيوم الضروري للعظام واألسنان و على 
الهيموجلوبني  تركيب  في  يدخل  الذي  احلديد 
الضروري لنقل األوكسجني إلى جميع أنسجة 
الضروري في عمل  البوتاسيوم   اجلسم وعلى 
في  يساعد  والذي  القلب  وخاصة  العضالت 
ولعل أهم ما يجب  والدهون.  البروتينات  أيض 
التمور  محتوى  إرتفاع  هو  هنا  إليه  اإلشارة 
وهذا  الصوديوم  من  وقلتها  البوتاسيوم  من 
إرتفاع  بال شك له فائدة كبرى ملن يعانون من 

ضغط لدم. 

أما بالنسبة حملتوى التمور من الفيتامينات  
فهي حتتوي على نسب جيدة من الريبوفالفني 
الذي يعمل كمرافق إنزميي لكثير من التفاعالت 
والتي  اجلسم  وأنسجة  خاليا  في  حتدث  التي 
على  يحافظ  أنه  كما  الطاقة  بإنتاج  تتعلق 
سالمة اجللد وينشط العصب البصري ويحمي 
العني من املوجات الضوئية القصيرة، وكذلك 
يعمل على  والذي  الثيامني  التمور على  حتتوي 
أن  )الهزال( حيث  بري  البري  مرض  من  الوقاية 
هذا الفيتامني له دور مهم في عملية اإلنتفاع 
من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ونقصه 
العناصر  هذه  من  اإلستفادة  عدم  يسبب 
تراكم  حلدوث  باإلضافة  املطلوب  بالشكل 
للمواد السامة في اجلسم. وكذلك فإن التمور 
حتتوي على كمية معقولة من فيتامني ج الذي 
اإلسقربوط  مرض  من  الوقاية  على  يساعد 
كمضاد  ويعمل  احلديد  إمتصاص  من  ويزيد 

لألكسدة.
من  مبحتواها  غنية  التمور  فإن  وأخيراً 
الفينوالت  مثل  الفيتوكيميائية  املركبات 
تعمل  املركبات  وهذه  والفالفونويدات 
كمضادات لألكسدة وبالتالي تعمل على احلد 
وأعراض  السرطان  مثل  مختلفة  أمراض  من 

الهرم وغيرها.

د. فهد يحيى اجلهيمي
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�سو�سة املخاطر ال�سحية

يف الأح�ساء

نخيل  عدد  دقيقة..  وبصورة  نعرف..  ال 
سجالتها  في  أرقاما..  متلك  الزراعة  وزارة  االحساء.. 
تقدم  األسئلة.. وسنويا..  الكثير من  تثير  اإلحصائية.. 
املواطن..  وعلى  منطقة..  كل  عن  زراعية  معلومات 
استنتاج عدد النخيل في كل مكان زراعي.. تشجيعا 
لقانون.. )كله عند العرب صابون(.. تقول مصادر الوزارة.. 
بلغ عدد النخيل باململكة.. حوالي )24( مليون نخلة.. 

هل نخيل الشوارع.. والبيوت.. ضمن هذا الرقم؟!..

يعرف..  أن  املهم  يعرف..  أن  للقارئ  مهما  ليس 
سالمة إنتاج هذا النخل من امللوثات.. وخاصة املبيدات 

الزراعية التي تستخدمها الوزارة. 

** هل تستطيع وزارة الزراعة.. تأكيد خلو التمور 
السعودية.. من املبيدات والسمّيات وامللوثات األخرى؟!.. 
إن  تصديقها..  يصعب  خرافة  فهذه  فعلتها..  إن 
مرض  إضافة  من  نفوسنا  على  سنحافظ  فعلتها.. 
قلق  املواطن.. خاصة  قلق  قائمة  )الّتمري( على  القلق 

خسائر سوق األسهم..

ملكافحة  املبيدات  من  طنا   )45( استخدام  مت 
 1995( من  الفترة  بني  االحساء..  واحة  في  السوسة 
واملياه  الهواء..  تلوث  يعني  هذا   ..)2008 عام  حتى 
املبيدات..  باستخدام  العمل  ومازال  والتربة..  اجلوفية.. 
توصلت  مكثف.  وبشكل  العام  طوال  مستمرا 
بسبب  البيئي..  التوازن  في  خلل  وجود  إلى  الدراسة.. 
تلك املبيدات.. املصيبة التي كشفتها الدراسة.. رعب 
 ..)%90( بنسبة  االحساء  في  زادت  الصحية..  اخملاطر 
السرطانية..  واألمراض  واحلساسية..  الربو..  ومنها 
اخلصوبة..  وأجهزة  واألنزميات..  الهرمونات..  واختالل 

وتشوه األجنة.

أما القلق على املياه اجلوفية.. فقد مت حتنيطه مع 
مدرسة الهفوف األولى.. وتبخيره مع موسوعة )نوافير( 
األشعار  بنظم  نشاطنا  ومع  املياه..  تبخير  وبحيرات 
امللوثات..  نشر  ميارسون  وذكرياتها..  املاضي  بأمجاد 
أحواض  في  وضخها  اجلوفية..  املياه  استخراج  بجانب 
عيون االحساء التي جفت.. يُدللون املواطن بالسباحة 
وتبخير املياه.. ال يهم مقدار تلوث التربة واملياه.. فقدنا 
ذاكرة املياه الفوارة النقية.. املهم زيادة مساحة اخلسائر 

باملبيدات.. للوصول إلى العاملية.

** وهذه محافظة االحساء.. ابتالها اهلل بسوسة 
النخيل احلمراء.. احضرها في علبة كبريت.. طالب من 
كلية زراعة جامعة امللك فيصل.. في الثمانينيات من 
القرن املاضي.. مصدرها مشتل بالقرب من القطيف.. 
ومت تعريف احلشرة.. وإرسال خطاب رسمي لوزارة الزراعة 
في حينه.. التخاذ ما يلزم.. ملنع انتشار هذه احلشرة في 

ربوع البلد.. وكالعادة.. مت االنتظار إلى أن تفشت هذه 
اخمللوقة.. وخاصة في االحساء.. لتبدأ البطوالت في 

مكافحتها باملبيدات.. كتب كاتبكم عن السوسة.. مع 
بداية التسعينات من القرن املاضي.. مقال في مجلة 
اليمامة.. طلع لكاتبكم في ذلك الوقت.. أن )الربع( في 
لكي  النخيل..  على  للقضاء  متجهون  الزراعة..  وزارة 
أن  إلى  وذهبت  احلمراء..  السوسة  على  القضاء  يتم 
القضاء على السوسة احلمراء أصبح ضربا من اخليال.. 
هذه  وبعد  العلمية..  بالطرق  معها  التعايش  ويجب 
السنني.. هل سنقضي على اإلنسان قبل القضاء على 

النخيل وعلى السوسة احلمراء؟!

كمية  عن  الزراعة..  وزارة  إلى  سؤاال  نوجه   **
املبيدات.. التي مت استخدامها في واحة االحساء.. خالل 
وأيضا أسماء  احلمراء..  السوسة  السنني.. حملاربة  هذه 
 ..)23( رقم  اإلحصائي  الكتاب  في  ورد  املبيدات؟!..  تلك 
أن واردات اململكة من املبيدات.. خالل الفترة من )1984 
آخر..  جدول  وفي  طن..  ألف   )38( بلغت   )2009 وحتى 
وحده..   )2009( عام  املستهلكة  املبيدات  بلغت كمية 

)338( ألف طن.. هل فهمتم شيئا؟!

** املهم.. هل مبيدات مكافحة السوسة احلمراء 
كميات  عن  األهم..  السؤال  الكميات؟!..  تلك  ضمن 
احلمراء  السوسة  حملاربة  تخصيصها  مت  التي  املبيدات 
لم..  اإلجابة..  الفترة؟!..  تلك  خالل  االحساء  واحة  في 
ولن.. تأتي من الوزارة.. فهي  وظيفتها الصمت.. جمود 
الزراعية  مشاريعها  بداية  منذ  اجلميع..  قلق  يطرب 
ومنها  اجلوفية..  املياه  استنزفت  التي  العشوائية.. 
وصلنا  أن  إلى  واألعالف..  والشعير  القمح  مشاريع 

مرحلة زراعة الزيتون.. وتصدير البطيخ إلى اليابان. 

** بعض اجلواب وصل من دراسة.. نفذها باحث في 
التطبيقية..  الطبية  العلوم  بكلية  الدمام..  جامعة 

األرقام  بعض  الدراسة  قدمت 
املهمــــــة.. معلــومــات 

من  النـوم  )جتّفــل( 
 . . لعيــــون ا

كمـا  و

غطى  املبيدات  رش  أعماها[..  يكحلها  ]جاء  يقولون.. 
حوالي )70%( من نخيل واحة االحساء.. حددت الدراسة.. 
ملكافحة  استخدامه  مت  مبيد..  اسم   )50( من  أكثر 
السوسة.. وكاتبكم يعرف أن بعضها محرم دوليا.. مت 
استخدام )45( طنا من املبيدات ملكافحة السوسة في 
واحة االحساء.. بني الفترة من )1995 حتى عام 2008(.. 
هذا يعني تلوث الهواء.. واملياه اجلوفية.. والتربة.. ومازال 
العام  طوال  مستمرا  املبيدات..  باستخدام  العمل 

وبشكل مكثف. 

التوازن  في  خلل  وجود  إلى  الدراسة..  توصلت   **
البيئي.. بسبب تلك املبيدات.. املصيبة التي كشفتها 
االحساء  في  زادت  الصحية..  اخملاطر  رعب  الدراسة.. 
واألمراض  واحلساسية..  الربو..  ومنها   ..)%90( بنسبة 
وأجهزة  واألنزميات..  الهرمونات..  واختالل  السرطانية.. 

اخلصوبة.. وتشوه األجنة.

التمر  تلوث  كشفت  دراسات  هناك  وبعد..   **
جترعنا  يعني..  هذا  احمللية..  األسواق  في  باملبيدات 
للمبيدات بشكل يومي وخطير.. وحتى ال ينتهي األمر 
جتاهل  الشر..  الزراعة  وزارة  تكف  أن  نرجو  مبصيبة.. 
من  املواطن  ثمنها  يدفع  كارثة..  العلمية  املعرفة 

صحته. 

د. محمد حامد الغامدي 
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بعد أكبر سلة وأسرع متسلق للنخل 

سفرة من اخلوص تدخل 
األحساء موسوعة »جينيس«

الثالثة  للمرة  األحساء  دخلت 
جينيس  موسوعة  نفسه  العام  خالل 
لألرقام القياسية، بصناعة أكبر سفرة 
في العالم، بعد أكبر سلة من اخلوص 
تقدمي  ومت  للنخل.  متسلق  وأسرع 
مبهرجان  األول  أمس  مساء  السفرة 
بحضور  باألحساء  القارة  ببلدة  العيد 

ثالثة آالف زائر.
وصرح علي حسن الشبعان رئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجان ، الذي وقع 
إن  املوسوعة،  السفرة  دخول  اتفاقية 

أشهر،  خمسة  منذ  راودته  الفكرة 
واختيار السفرة جاء ألنها تخليد لتراث 

اشتهرت به األحساء.
السفرة  هذه  أن  الشبعان  وأوضح 
تعد  السعف،  خوص  من  املصنوعة 
أول سفرة تدخل املوسوعة، حيث يبلغ 
طول قطرها 8 أمتار و88 سنتيمترا و8 
مليمتر، ووزنها 70 كيلوجرام، صنعتها 
من  مكونة  العمران  مدينة  من  عائلة 
8 أشخاص، واستغرق العمل فيها 45 

يوما، وبلغت تكلفتها 20 ألف ريال.

الَك�������ّر
هو ما يستعني به الفالح في الصعود على النخيل، وبخاصة 

الطويلة منها والتي ال يوجد بها كرب. والَكّرحْ يُصنع من حبال الليف. 
الرجل خلفه.  واحلبال يجعلونها خمسة خطوط متوازية ليضعها 
الِقدحْ  الَكّرحْ ما يكون باجتاه جذع النخلة فمصنوع من  وأما اجلزء من 
)القد: بكسر القاف وسكون الدال تؤخذ من جلود اجلمال، فإذا نشر 
ويشتد(.  يقسو  حتى  بإحكام  احلبل  مثل  يطوى  جفف  ثم  اجللد 
ويجعل في طرف الِقدحْ خشبة قوية )من األثل( يعملها النجار طولها 
20 سم تقريبا. وفي احلبال فتحة يدخل منها طرف اخلشبة ويكون 

هذا قبل القفل لربط الَكّرحْ في النخلة. 

ا  هــذ
التصنــيـع

القـــدمي للَكّرحْ              
احلديد  من  الكر  يُصنع  احلاضر  العـصـر  فـفـي  تغّيـر،   
)الواير( في جهة واجلهة األخرى تكون من البالستيك العريض اللني. 
ومازال الكر يستعمل في بعض املناطق وإن كان يستبدل بالساللم 

للنخيل متوسطة الطول.

عبد العزيز بن محمد احلمدان

اختيار ملكة جمال 
»البلح« 

ــة أبوظبي في  ــة االماراتي نظم������ت العاصم
ــان »ليوا  ــن مهرج ــدة م ــو دورة جدي ــهر يولي ش
ــان للتمر في  ــر مهرج ــد أكب ــب«، الذي يع للرط
ــة والتراث  ــة أبوظبي للثقاف ــج، وقالت هيئ اخللي
ــات إن املهرجان يقام في مدينة  املنظمة للفعالي
»ليوا« باملنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، ويشمل 
ــابقات عدة وفعاليات تراثية وثقافية تهدف  مس
ــراث الثقافي إلمارة أبوظبي،  إلى احلفاظ على الت
وتعمل على االرتقاء بأصناف متور اإلمارات وتأكيد 

متيزها محليا ودوليا. 
وقال محمد خلف املزروعي مدير عام الهيئة: إن هذا 
ــادل اخلبرات  ــنوياً هاماً لتب ــان أصبح حدثاً س املهرج

الفنية بني املزارعني لزراعة أفضل وأجود األنواع. 
ــابقة مللكة  ــان يتضمن مس ــاف أن املهرج وأض
ــارك فيها  ــابقة التي ش جمال البلح،تلك املس
ــابق، وبلغ  العام املاضي أكثر من ثالثة آالف متس
ــابقة أكثر من  عدد زوار املهرجان في الدورة الس

75 ألف زائر.
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كرنفال جدة يشهد توزيع أكبر طبق متور بالعالم للجمعيات اخليرية

بلغ وزنه ما يزيد عن 1050 كيلو جرامًا 
وطوله 4.5 أمتار بعرض 51 سم

ــدة غير  ــنوي »ج ش������هد الكرنفال الس
ــهدته عروس  32« أكبر مهرجان للتمور ش

ــر، والذي ُوّزع خالله محتوى  البحر األحم
ــي العالم للجمعيات  ــر طبق متور ف أكب
اخليرية، حيث بلغ وزن الطبق الذي ُعرض 
ــا يزيد عن  ــام املهرجان م ــدار أي على م
ــاً، بطول 4.5م، وعرض  1050 كيلو جرام

75سم، وعمق 50 سم، وضم أجود أنواع 
التمور.

اختتام  في  جدة  في  اليوم  ذلك  جاء 
من  التمور  أنواع  أجود  ضّم  الذي  املهرجان 
أكثر  والروثانة، وجذب  السكري والصقعي 
من 25 ألف زائر خالل األسبوعني املاضيني 

مبركز جدة للمنتديات واملعارض.
عام  مدير  الزهراني،  أمل  وكشفت 
املنّظم  الناطق،  الصمت  مؤسسة 
للمهرجان أنه مت خالل احلفل توزيع محتوى 
للجمعيات  العالم  في  متور  طبق  أكبر 
عرض  الذي  الطبق  وزن  بلغ  حيث  اخليرية، 
يزيد عن 1050  ما  املهرجان  أيام  على مدار 
75سم،  وعرض  4.5م،  بطول  جراماً،  كيلو 

وعمق 50 سم، وضم أجود أنواع التمور.
وأشارت إلى أن املهرجان شهد مشاركة 

25 شركة ومؤسسة من منتجي ومسّوقي 
املنورة  واملدينة  جدة  من  كل  في  التمور 
تقدم  التي  املؤسسات  وكذلك  والقصيم، 
منتجات تدخل في صناعتها التمور كمادة 

أساسية، وعدد من صانعي القهوة.
ورشة  استضاف  املهرجان  أن  وأّكدت 
عمل نّفذها بيت الفنانني التشكيليني بجدة 
للرسم  االيربرش  لفن  الغرباء  ومجموعة 
الكاريكاتيري املشوق، إضافة إلى زيارة عدد 
من أبناء دور األيتام، وتسليمهم هدايا من 
قبل الشركة املنّظمة والشركات املشاركة 
مبناسبة انتهاء العام الدراسي، وما حّققوه 
بزيارة  دراساتهم، كما حظي  في  من جناح 

عدد من قناصل الدول العربية واإلسالمية 
بجدة وسيدات ورجال األعمال.

االستعداد  بدء  إلى  الزهراني  وأشارت 
إلقامة مهرجان العودة للمدارس في الفترة 
مركز  في  1432هـــ  شوال   10 إلى   2 من 
واملعارض، وكذلك  للمنتديات  الدولي  جدة 
بجنوب  للتمور  الدولي  السعودي  املعرض 
عام  من  اآلخرة  جمادى  شهر  في  أفريقيا 

1433هـ.

ال���ن���خ���ي���ل
وال����ب����ح����ر
وال����ط����ي����ر

كما أن التمور تعد معجزة أمام أعيننا، فإن النخيل 
أيضاً تواجدت على شاطئ البحار ومياهها امللحة، فهل 

في باطن الشاطئ مياه عذبة؟ تلك معجزة قائمة.
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أقيم مهرجان التمر واحلليب 
يف املتو�ســطة الثامنــة والثالثــني 

برعايــة  املنــورة  املدينــة  يف 

مديرة املدر�ســة وبجهــود املعلمات 

املهرجــان  بــداأ  وقــد  امل�ســرفات، 

وبح�ســور  تقدمييــة  بعرو�ــض 

جمموعة من ال�سيوف من املدار�ض 

املجــاورة . وقــد ت�ســمن املهرجان 

جمموعة من الأركان : ركن التمور 

ركن احلليب وركن الرتاث.

روضة النخيل والتمور

هذه األغازي.. فمن يحلها؟! 

إعداد: د. محمد بن سعد املبارك )حرميالء(

امل�ساط ــهــا  را�ــس طـــّب  مــا  زيــنــة  ِو�ــــض 

ــاط ــــا َحــمــلــهــا ومـــا �ــســرهــا رب ــا رّده م

ي�سيل �ــســيــلــه  ـــا  م ـــالح  ـــف ال ــب  ــاح ــس �

الـــّزبـــيـــل ــل  ــي ــس ــ� وي ــول  ــغ ــس ــ� م دامي 

ــل ريـــ�ـــض الـــطـــري بـــ�ـــّض اأنـــــه كبري ــث م

نــ�ــســنــع ح�سري بـــه  ـــــدار  ال نــطــّم  بـــن 

�سغيات ثـــالث  ــا  ــه ول قــ�ــســرية  عــ�ــســًى 

حلوات ِع�ِسٌو  من  وهي  وبي�سَا  خ�سرًا 

ــــاي اوم ـــه  ب تـــومـــي  ــقــو�ــض  مــن دامي 

املــاي مــن  وتــ�ــســرب  الــقــهــوة  م�سروبها 

مقاط رجـــل  يف  ممــهــود  ال�سبي  مــثــل 

ربــــاط يف  والــــعــــوامــــل  واملـــ�ـــســـاحـــي 

ــل ــزي ه ــه  ــس ــ� ــف ن لـــلـــنـــا�ـــض يف  نــــافــــع 

بـــه نــقــيــم احلــــد كــلــمــا املـــايـــل مييل

واإن هزهــا اجلاهــل لها �ســوت ت�ســفيق

يــق  يــا مــا اأحــلــى الــتــمــرة مــع فكة الــِرّ

* * *

* * *

* * *

مهرجان التمر واحلليب يف املتو�سطة الثامنة والثالثني
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info@date-palm.j.com : نسعد بتواصلكم على البريد اإللكتــــــــــــــــــروني

النخيل والتموربريد جملة

مجلة                             أن تتلقــى تعليقات شركائها وقرائــهـا األعزاء، واقتراحـاتهم وآرائـهـم، يسعد     
وكذلك مساهماتهم.. فأنتم– بحق – املرآة الصادقة للمجلة.. 

النخيل والتمور

تلقت جملة »النخيل والتمور« جمموعة من خطابات ال�شكر لعدد من امل�شوؤولني 

يف قطاعات عديدة.
العامري  هادي  بن  �شلمان  الأ�شتاذ  العام  مديرها  يف  ممثلة  املجلة  ا�شتقبلت  فقد 

خطاباً من �شعادة الأ�شتاذ حممد من�شور اآل قطيم مدير مكتب �شندوق التنمية 
الزراعية مبحافظة وادي الدوا�شر ثّمن فيها اجلهود التي تبذل يف اإخراج املجلة 
ب�شكل  للمزارعني  تثقيفية  وجبة  بتقدمي  واهتمامها  املوثقة،  العلمية  ب�شورتها 

عام واملخت�شني بالنخيل والتمور على وجه اخل�شو�س..
نعيم  عيد  بن  �شالح  املهند�س  �شعادة  من  خطاباً  املجلة  تلقت  ال�شياق  نف�س  ويف 

ال�شهو مدير عام الإدارة العامة ل�شوؤون الزراعة مبنطقة احلدود ال�شمالية..
الزراعة  مدير  اخليل  اأبا  اهلل  عبد  بن  عثمان  املهند�س  �شعادة  قدم  خطابه  ويف 
مما  املتنوعة،  ومو�شوعاتها  للمجلة  وتقديره  �شكره  خال�س  عنيزة  مبحافظة 
ومن  والتمور،  النخيل  بقطاع  واملهتمون  املزارعون  عليه  ي�شتند  مرجعاً  يجعلها 
ثم �شيكون للمجلة واأعدادها املتتابعة مكاناً يف مكتبة مديرية الزراعة مبحافظة 

عنيزة..
وجملة »النخيل والتمور« تقدم خال�س تقديرها لقرائها ومتابعيها والقائمني 
على قطاعات الزراعة يف اململكة، واأي�شاً الذين توا�شلوا معها كتابة واآراًء وتوا�شاًل 

عرب الربيد.. وتعدكم جميعاً اأنها �شتظل نافذة اإعالمية حتظى بثقة اجلميع.

خطابات �شكر



نخيل التمر يف الدب العربي 

                                             االستاذة منال زباري سبتي 

النخيل نستظل بسعفه ونصنع من جذوعه  : الن  وكيف ذلك ؟ فقال 
، ونصنع منه االسّرة  وقوداً  ونتخذ منه ومن جريده   ، بيوتنا  واعمدة  سقوف 
بنواه  ونعلف   ، مغذياً  طعاماً  التمر  ونتخذ   ، واالثاث  االواني  وسائر  واحلبال 
ماشيتنا ونصنع منه عسالً ) الدبس ( واحللوى . . . الى غير ذلك ، وقال ابن دريد: 

سألت اعرابياً مااموالكم ؟ قال : النخيل . 
فقلت اين انتم من غيره ؟ فقال : النخيل سعفها صال وخذوعها غماء 
وليفها رشاء مزوها اناء ورطبها غذاء ، كما يذكر ان خالد بن صفوان وصف 
النخل  فوصف   ، البصرة  مبحاسن  االشادة  في  االموي  مروان  بن  امللك  لعبد 
بأسلوب بديع منذ خروج الطلع حتى نضج الثمار فيقول ) يخرجن اسقاطا 
واوساطا كأمنا ملئت رباطاً ، ثم يتفلقن عن قضبان الفضة منظومة باللؤلؤ 
االبيض ، ثم تتبدل قضبان الذهب نظومه بالزبرج االخضر ، ثم تصير ياقوتاً 
 ، أناء  ، ثم تصير عسال في شفه من سماء ليست بصرية وال  احمر واصفر 
حولها املذاب ودونها احلراب وال تقربها الذباب مرفوعة على التراب ، ثم يصير 
البصرة  كانت  وقد  هذا   ) العيال  على  به  يستعان  الرجال  طيسه  في  ذهباً 

ومازالت من اشهر مناطق العراق بزراعة وانتاج نخيل التمر . 
وفي هذا يذكر ابن الفقيه الهمذاني بكتابه ) مختصر كتاب البلدان ( ان 
ألهل البصرة من النخيل انوع التمور ، ما عدم مثله في جميع كور النخيل 
، وقد ذكر اجلاحظ انهم احصوا اصناف نخيل البصرة ، واذا ثالثمائة وستون 
، وفي احصائيات اخرى وجد ان العراق من اهم الدول عاملياً في زراعة  صنفاً 
وانتاج التمور قدمياً وحديثاً وتعد املنطقة اجلنوبية وخاصًة البصرة من اشهر 

مناطق زراعة اشجار النخيل في القطر . 
اذ ان ما يقارب من 59 % من اشجار النخيل املوجودة في القطر وتوجد في 
محافظة البصرة ويوجد فيها اكثر من ستة ماليني نخلة لوحدها والتي متثل 
اكثر من 50% من مجموع اشجار النخيل والتي توجد في املنطقة اجلنوبية 
التمر  البصرة ونظراً الهمية شجرة نخلة  القطر وخاصًة في محافظة  من 
فأن العرب زاد اهتمامهم بالنخلة اذ قاموا بتأليف العديد من الكتب واملقاالت 
والرسائل حول هذه الشجرة واملعطاه ، وان قسماً في هذه الكتب واملقاالت 
فقدت وقسماً آخر ترجم وطبع بلغات اخرى على ايدي املستشرقني واملبشرين 

وقسماً كبيراً فقد . 
فيقول  وحديثاً  قدمياً  الشعراء  بأهتمام  التمر  نخلة  شجرة  حازت  لقد 

الشاعر زهير : 
وهل تنبت اخلطي اال أوشجيه        وتغ��رس اال ف��ي منابته��ا النخ��ل

 وتقول اخلنساء : 
متر  )1( ج��رمي  اجلليسى  غ��دى  اذا  ي�رى مجدا ومكرمة اتاه�����ا    

ويصف النابغة الذبياني متراً بقوله : 
صغار النوى مكنوزة ليس قشرها       اذا  أط�ار قش��ر التمر عنها iiبطائر

ويقول امرؤ القيس في وصف حبيبته : 
اث�ي�ث كقن��و )2( النخل��ة iiاملتعثكل وفرع يغشى املنت اسود فاحم 

ويقول االعشى : 
فلو كنتم مترا لكنتم iiحشافة )3(             ولوكنتم نبال لكنتم معاقصا )4(

  ابو نؤاس :
ولهذا الشاعر كثير من الشعر في النخل ومنه :

ضروع لها  الرؤوس  في  قالئص  iiطوال        زهني  السماء  في  ك�رائم  
iiاجلنات ايدي  ث�مارها  ف�ف�ات  ص�ح�ائ�ح  ال تع��د وال iiتراه�����ا       
ت���در  ع�ل�ى اك���ف iiاحللب����ات           ع�ج�افا  في السنني املاحالت

ويقول االمير االندلسي عبد الرحمن الداخل في النخيل :
ت�ب�دت  ل�ن�ا وسط الرصافة iiنخلة            ف�ق�ل�ت شبيهي بالتغرب iiوالنوى
ن�ش�أت بأرض انت فيها iiغريبة        تنأت  بأرض الغرب عن بلد iiالنخل
وطول اغترابي عن بني وعن اهل���ي        ف�مثلك  في االقصى واملنتئ iiمثلي

  ويقول الشاعر السري الرفاء : 
ف�ال�ن�خل من باسق فيه وباسقة   اضحت شماريخه في النحر مطلعة
تريك في الظل عقيانا فأن iiنظرت    ي�ضاحك الطلع في قنوانه الرطب��ا
ام���ا ث�ري�ا وام�ا معصما iiخصبا     ش�م�س ال�نهار اليها خلتها iiلهبا

لعدم  لومه  ويوجه  النخيل  شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  يصف  كما 
أهتمام الشعراء بوصفه ومديحه فيقول : 

اهذا هو النخل ملك الري����اض             ط�عام الفقير وحلوى iiالغني
iiذكركن طوى  كيف  وأعجب  iiتبخلي           لم  الرمل  نخلة  ف�يا  
iiالعزب ع��روس  احلقول  أمير  iiالقص����ائد             خلو  ال�يس حراماً 
iiالترب وال  قص��رت نخالت  iiواملغت���������--رب            ال�م�سافر  وزاد 
الكتب وعطل  وصفكن  م�ن  iiال���ع���رب            شعراء  يحتفل  ول�م 

ويقول الشاعر ايليا ابو املاضي : 
احببت حتى الشوك في صحرائها                    ال�الب�س  الورق اليبيس iiتنسكا
ه�و آدم ال�صحراء ادرك������ه احليا            اين الصحارى قد حتضر iiوارتقى
وع�ش�قت  حتى نخلها املتكبرا            وال�ش�مخر  الى السماء iiجتبرا
ل�م�ا  ت�ب�دي ع�ري�������ة فتسترا          ي�ا  ح�س�ن�ه متبديا متحضرا

واخيراً يقال في الصبر : 
يانعاً ويعطي  بطوبا  ي��ض��رب  أص�ب�����ر ك�صب�����ر iiالنخي���ل     

العرب قدميًا وحديثًا بشجرة نخلة التمر , فكان العرب قدميًا يعتبرون هذه الشجرة اهتم 
مهمة عندهم حتى أنها قدست في عهد اجلاهلية, وعبدت في بعض املواضع , ويذكر 
أن طريق احلكايات القدمية أن أحدهم سأل يهوديًا من العراق : ماهي أهم االثمار عندكم ؟ فقال : 

التمر ثم ماذا ؟ فقال : التمر . 

1 ـ جرمي : التمر الساقط .

2 ـ قنو : العذق .

3 ـ حشافة : التمر اليابس .

4 ـ معاقص : مموج .

96 أدب

اإنتاج خمرية اخلبز من فائ�ش التمور
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عن  حديثة  عّلمية  دراسة  كشفت 
إمكانية االستفادة من فائض التمور بتصنيع 
خميرة  مثل  اقتصادية  قيمة  ذات  منتجات 
ارتفاع  إلى  يؤدي  مما   , الطبي  والكحول  اخلبز 
اململكة,  في  للتمور  االقتصادية  اجلدوى 
بلغ  الذي  اخلبز  والتقليل من استيراد خميرة 

حوالي )11141( طن سنوياً قابلة للزيادة.
وكانت الدراسة التي أجراها فريق بحثي 
الدكتور  برئاسة  فيصل،  امللك  جامعة  من 
»مدينة  ودعمتها  العيد  محمد  بن  صالح 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية« ، قد أجنزت 
على ثالث مراحل, املرحلة األولى استهدفت 
تصلح  احمللية  البيئة  من  خمائر  عن  البحث 
إلنتاج خميرة اخلبز، باإلضافة إلى إيجاد وسط 
لتنمية  التمور)دبس( يصلح  مستخلص من 
لتنمية  أولية  جتارب  إجراء  و  اخلبز،  خميرة 

اخلمائر على هذا الوسط.
وأجريت في املرحلة الثانية جتارب لضبط 
مستخلص  من  اخلبز  خميرة  إنتاج  عملية 
التمور ومن املوالس )دبس السكر أو العسل 
التمور  يجمع  مخلوط  وأيضاً  األسود( 
 10 سعة  مخمر  باستعمال  معاً,  واملوالس 
جتارب  في  املنتجة  اخلمائر  استخدام  ومت  لتر, 
الثالثة  املرحلة  العربي, في حني  اخلبز  إلنتاج 

من الدراسة مت خاللها استعمال مستخلص 
التمور ومخلوط مستخلص التمور واملوالس 

إلنتاج خميرة اخلبز في مخمر سعة 15 لتر .
وأسفرت املرحلة األولى عن احلصول على 
30 معزولة من اخلمائر ذات مواصفات تناسب 
إنتاج خميرة اخلبز ، لكنها لم تستعمل في 
البحثي  الفريق  تأكد  لعدم  وذلك  اإلنتاج 
أن  أيضا  اتضح  ,كما  الّسمية  من  خلوها 
أن  ميكن  التمور  من  املستخلص  الدبس 
اخلبز  خميرة  إلنتاج  كوسط  باملوالس  يقارن 
من ناحية محتوى املواد الغذائية، كما ميكن 
استعماله كمصدر للكربون والطاقة وبعض 

الفيتامينات والعناصر املعدنية.
الدبس,  أن  الثانية  التجربة  وأثبتت 
واملوالس، كانت تنقصه بعض املواد الغذائية، 
املاغنيزيوم،  الفسفور،  النيتروجني,  مثل 
مثبطة  مواد  يحوى  أنه  كما  واإلنوزتول، 
األستيك  الفورميك،  أحماض  مثل  للخميرة 
التي  األولى  املرة  هذه  وتعتبر  والبروبيونيك, 
في  بعينها  مثبطة  مواد  وجود  فيها  يذكر 
والذي  اخلبز,  خميرة  إلنتاج  كوسط  الدبس 
املشكلة,  لهذه  حلول  إليجاد  الباب  فتح 
املواد  هذه  من  التخلص  ميكن  انه  حيث 
تلك  مثل  خاصة  معامالت  بإجراء  املثبطة 

ضبط  جتارب  في  للموالس  استعملت  التي 
عملية إنتاج خميرة اخلبز.

وبينت النتائج التي توصل إليها الفريق 
البحثي في املرحلة الثالثة جودة اخلبز العربي 
جودة  بني  موجبة  عالقة  وجود  مع  املصنع، 
اخلبز وقدرة اخلميرة على إنتاج الغاز وذلك عند 
استعمال مخمر سعة 10 لتر, أما في جتارب 
استعمل  والتي  أكبر،  مستوى  على  اإلنتاج 
فيها مت مخمر سعة 15 لتر فقد كانت نتائج 
احلصاد من الكتلة امليكروبية احلية للخميرة 
حصل  التي  تلك  مع  متماثلة  اخلبز  ونتائج 
عليها الباحثون من جتارب الضبط السابقة، 
عليها  املتحصل  النتائج  أن  على  يدل  وهذا 
من جتارب املعمل ميكن أن تطبق في عمليات 

اإلنتاج التجاري كبيرة احلجم.
مليون  يقارب  ما  تنتج  اململكة  أن  يذكر 
ألف   49 منه  وتصدر  التمور  من  سنوياً  طن 
احمللي، حيث قدرت  والباقي لالستهالك  طن، 
كمية الفائض حالياً بحوالي 315 طن، كما 
الوقت  في  اململكة  في  التمور  صناعة  أن 
في  محصورة  وهي  تقليدية  تعتبر  احلالي 
وبالتالي  التمور،  عجينة  وتصنيع  التعبئة 
فهي ال تركز على تصنيع منتجات ذات قيمة 

اقتصادية .

اإنتاج خمرية اخلبز من فائ�ش التمور

في دراسة علمية

أ. د. صالح بن محمد العيد
مدير مركز أبحاث النخيل 

والتمور بجامعة امللك فيصل



يث للحد و
ب��������ق��������ي��������ة

أ.سلمان بن هادي العامري

واإذا كانت  ال�شك، فاإذا كانت الإجنازات تولد من رحم ال�شعاب،  التي ل تقبل  العنوان �شادماً، ولكنها احلقيقة  قد يبدو 
اأمرا�س عديدة ل يرباأ �شقمها اإل باجلراحة، فعلينا جميعاً اأن ننظر  للم�شلحة العامة بعيداً عن الأنا اأو امل�شلحة ال�شخ�شية، 

فرثوتنا الوطنية مهددة، ل ل�شيء �شوى التقليد الأعمى لبع�شنا البع�س، فاإذا زرع  فالن �شنف اخلال�س، فالكل يتبارى 

يف زراعة اخلال�س، دون النظر اإىل العواقب الوخيمة التي تنتظره، ومن ثم اقت�شاديات التمور يف اململكة وريادتها يف هذا 

املجال.

إننا ل نفر�س راأياً ولكنها الروؤية القت�شادية ال�شاملة التي ت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن )املزارع(، فاإذا كانت ال�شرورة 
تفر�س على �شاحب املزرعة زراعة اخلال�س لرغبة معينة، فليزرع ما يحتاجه هو فقط، هذا اإذا اأراد ا�شتثماراً اآمناً مربحاً، 

و�شوقاً متعط�شاً لإنتاجه.

ويجب اأن يعلم جميعنا اأن امل�شتهدف من �شراء �شنف اخلال�س هم فقط اأهل اخلليج الذي ل يتعدى �شكانهم ما يقارب 
30 مليون ن�شمة واملزروع من هذا ال�شنف يف اخلليج يزيد عن 20 مليون نخلة، بينما الأ�شناف الأخرى ت�شتهدف اأكرث من 

مليار م�شلم وباقي �شعوب العامل.. هنا تكمن املفارقة الكربى بني املزروع من �شنف اخلال�س، وال�شرائح الراغبة فيه، وبني 

الأ�شناف الأخرى التي تلقى رواجاً كبرياً يف كل دول العامل ول يهتم بزراعتها اأحد!! 

إن الرغبة العارمة لدي الكثريين التي جعلتهم ي�شارعون بغر�س ف�شائل اخلال�س مل يجنوا اإل اخل�شارة الفادحة، خا�شة 
اأ�شحاب املزارع الكبرية )100.000- 200.000( نخلة دون النظر اإىل قواعد ال�شوق املتمثلة يف نظريتي العر�س والطلب.

إن جتربة اأ�شعار خال�س الق�شيم جتربة مريرة، فمن كان يتوقع اأن تهبط الأ�شعار للفلة من 19 رياًل اإىل 8 ريالت ل غري 
خالل عامني، اإذاً يف الأمر خلل ما.. اأين يكمن هذا اخللل؟.

باختصار �شديد اخللل يف زيادة املعرو�س من اخلال�س، مما اأدى اإىل تدهور اأ�شعاره حملياً وعاملياً، و�شعود اأ�شعار اأ�شناف 
اأخرى اأي�شاً حملياً وعاملياً، ومن هذه الأ�شناف املجدول واملربوم واخل�شري والعجوة، والغريب اأن هذه الأ�شناف نفذت من 

الأ�شواق املحلية دون تلبية لالأ�شواق العاملية التي تتهافت على هذه الأ�شناف التي حققت طفرة كبرية على جميع الأ�شعدة 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.

التمور يف  اإمنا قراءة واقعية ل�شوق  اأو نظرية موؤامرة،  عندما ننادي بوقف زراعة اخلال�س، فلي�س يف الأمر موؤامرة  إننا 
اململكة التي تئن حالياً، وتكبد املزارعني ورجال الأعمال خ�شائر فادحة، تكاد تع�شف بهذه ال�شناعة الوطنية، التي نراها 

الأمل يف ا�شتقطاب �شرائح من �شبابنا، ومن ثم الق�شاء على امل�شكلة الكربى اجلاثمة على قلب املجتمع ال�شعودي املتمثلة يف 

البطالة..

لهذا كله وحفاظاً على الرثوة الغالية التي اأنعم بها املوىل �شبحانه على اململكة واأر�شها و�شعبها.. 
اأوقفوا زراعة اخلال�ض، واجتهوا اإىل البدائل املربحة التي جتد اأ�سواقًا مفتوحة عاملية واإقليمية.

هنا نقول: العاقل خ�سيم نف�سه ....

حفاظًا على الثروة الوطنية

اأوقفوا زراعة اخلال�ش
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