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يسعدنا أن يصدر هذا العدد املميز من مجلة الشجرة املباركة، مع إنطالقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب  الوالد  من  والتي جاءت مبكرمة  الزراعي، 
لتؤكد عىل حرص سموه ورعايته ودعمه الالمحدود للقطاع الزارعي بشكل عام وشجرة النخيل عىل وجه الخصوص، 
كام تؤكد عىل اهتامم سموه بتطوير البحث العلمي والدراسات والتجارب املتعلقة باإلبتكار الزراعي ومبا يتناسب 
مع رؤية حكومة أبوظبي، ورؤاها املستقبلية بتنويع مصادر الدخل والرتكيز عىل القطاع الزراعي باعتباره ركنا هاما 

ومصدرا مهام للغذاء والدخل والنهضة اإلقتصادية.
واقتصاديا  غذائيا  الزراعي  القطاع  ألهمية  الله،  حفظه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أدرك  لقد 
ثراه،  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  الوالد املغفور  وتراثيا، فسار عىل خطى  واجتامعيا 
ومنح هذا القطاع أهمية كبرية ووجه برضورة االرتقاء به نحو آفاق أوسع، وشدد عىل رضورة تذليل كافة العقبات يف 
سبيل تحقيق هذا النهج، وأمر، حفظه الله، بتسخري كافة أدوات العرص من التقنيات والتكنولوجيا املتقدمة لتحقيق 
وثيقا  ارتباطا  ارتبط  التمر كعنرص غذايئ هام  نخيل  واالهتامم بشجرة  الزراعي  اإلبتكار  والنامء عىل صعيد  التطور 

برتاثنا وعاداتنا االجتامعية العريقة.
وإن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي، هي واحدة من مثار التطور الذي شهده القطاع الزراعي ونخيل 
وتركت  والقطاعات،  املجاالت  كافة  العامل يف  دول  تحتل مكانة مرموقة بني  التي أصبحت  اإلمــارات،  بدولة  التمر 
بصامت ال متحى يف قطاع الزارعة واإلبتكار الزراعي وقطاع النخيل، عىل صعيد تطوير اإلنتاج والتصنيع والتسويق، 

وقدمت خدمات جليلة لهذا القطاع عىل املستوى الدويل وحظيت بإشادة واحرتام كافة دول العامل.
وقد حققت دولة اإلمارات الريادة يف هذا املجال بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه 
الله، والدعم الكبري من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، ومتابعة واهتامم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي، هي حلقة جديدة تضاف إىل سلسلة املبادرات الكرمية لصاحب 
السمو رئيس الدولة حفظه الله، وقد جاءت يف الوقت الذي تعاين فيه الكثري من دول العامل من موجات الجفاف 
والخلل يف األمن الغذايئ، واملجاعات التي رضبت أكرث من مكان يف العامل بسبب الحروب والكوارث.. ويحدونا األمل 
أن تساهم هذه الجائزة من خالل ما ستقدمه من أبحاث وتجارب ودراسات يف الحد من اآلثار السلبية للجفاف وسوء 
اإلنتاج، كام نرجو أن تساهم يف مكافحة الجوع ورفد القطاع الزراعي بأصناف ذات جودة عالية وإنتاج وفري؛ حيث 

يشكل القطاع الزراعي صامم األمان من ناحية األمن الغذايئ العاملي ويحتل الركن األهم منه.
ونتمنى أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة، وبحجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا لنواصل املسرية التي بدأنها 
منذ مثاين سنوات من خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي ساهمت بشكل جيل يف تطوير قطاع النخيل 
عىل املستوى العريب والعاملي، وقدمت خالل مسريتها الكثري من الدراسات والتجارب واألفكار التي ارتقت بقطاع 
نخيل التمر انتاجا وتصنيعا وتسويقا، وسعت إىل إيجاد حلول لكثري من املشاكل التي كان يعاين منها هذا القطاع 

الذي يشكل إرثا تاريخيا ومصدرا مهام للغذاء لدى كافة شعوب العامل.
وإننا لن ندخر جهدا يف سبيل املساهمة يف عملية البناء والتنمية من خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
الزراعي، لنحافظ عىل ريادة هذا الجائزة، ومبا يتناسب مع سمو ومقام صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وإن األهداف السامية لهذه الجائزة املباركة لن تتحقق إال بتضافر الجهود والعمل بصدق وإخالص، وإننا عىل ثقة 
بأن اإلخوة الباحثون والخرباء واملهتمون باإلبتكار الزراعي ونخيل التمر عىل مستوى العامل، سيقدمون من األبحاث 

والدراسات ما يعزز النهوض بهذا القطاع ويرتقي به نحو آفاق مسقبلية أفضل.
وكل الشكر والتقدير والعرفان إىل الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عىل مبادراته الكرميه وأياديه 

البيضاء التي غمرت اإلنسانية بالخري والعطاء.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

شكرا خليفة...

شجـــــــرتنـا



دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل

انطالقًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية المتخصصة 

في مجال االبتكار الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة األوساط 
المعنية حول العالم.

 

فإننا ندعو اإلخوة األكاديميين والباحثين المختصين والمنتجين ومحبي 

الشجرة المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون 

ذات الصلة باالبتكار الزراعي وشجرة نخيل التمر من حيث )زراعة، وقاية، 

رعاية، خدمات، أمراض، مكافحة، تقنيات، جني المحصول، إرشادات، 

صناعات تراثية، صناعات غذائية، تسويق.....(

 
على أن تكون المواد مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة.

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الجائزة.

 

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير

kidpamagazine@gmail.com عبر البريد االلكتروني التالي



مع اإلعالن عن انطالق مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي، فإننا نشعر بالفخر واالعتزاز ملا قدمناه عىل مدى مثاين سنوات، من 
خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي حققت إنجازات ونجاحات كبرية وتركت بصامت واضحة عىل صعيد 
وعملت  والعاملية.  والعربية  املحلية  املستويات  جميع  وعىل  وتسويقا،  وتصنيعا  إنتاجا  التمر  نخيل  قطاع  تطوير 
العلمية األوىل  الجائزة  باعتبارها  عىل تطوير هذا القطاع والنهوض به، واستطاعت أن تتبوأ مكانة عاملية مرموقة 
الجائزة  صاحب  قبل  من  الكرمية  الرعاية  بفضل  وذلك  العامل،  مستوى  عىل  وصناعاته  التمر  بنخيل  املتخصصة 
وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، واهتامم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
نهيان  زايد آل  بن  الشيخ منصور  للقوات املسلحة، ومتابعة سمو  القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شوؤن الرئاسة. وتوجيهات معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء 

الجائزة.

لقد استرشف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنظرته الثاقبة ورؤاه املستقبلية، ألهمية 
شجرة نخيل التمر، واإلبتكار الزراعي، لتطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودفع مسرية اإلبداع والتقدم واالبتكار يف هذا 
القطاع، من خالل أبحاث ودراسات هادفة وبناءة ستعمل عىل االرتقاء بهذا القطاع وزيادة اإلنتاج لكافة املحاصيل، 
ومبا يساهم يف سد الحاجة العاملية للغذاء الذي أصبح يشغل الكثري من الحكومات والدول مع ما يشهده العامل 
من حاالت الجفاف والنزاعات التي أدت إىل تراجع الزراعة وسوء اإلنتاج وانعكاس ذلك عىل األمن الغذايئ العاملي. ما 
يستدعي العمل عىل خلق آليات جديدة والعمل عىل إعداد دراسات بناءة وابتكارات رائدة لضامن تطوير هذا القطاع 
بأفكارهم ومشاريعهم  واملزارعني عىل املساهمة  والباحثني  الخرباء  بتحفيز  أفضل،  إىل مستويات  به  والوصول 

الرائدة لضامن تحقيق هذه األهداف.

ونحن إذ نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
حفظه الله، عىل اهتامم سموه ودعمه الالمحدود للقطاع الزارعي عامة وقطاع نخيل التمر خاصة، واهتامم سموه 
باإلبتكار الزراعي، فإننا عىل ثقة بأن هذه الجائزة ستحقق كافة األهداف التي أنشئت ألجلها، بفضل الرعاية الكرمية 

لسموه حفظه الله وأفكاره ورؤاه الثاقبة.

فدولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ عهد املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كانت 
السباقة دامئا بتطوير القطاع الزراعي، وإطالق املبادرات ورعاية الفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي 

محليا وعامليا، وهو ما تشهد به أهم املحافل واملنابر العاملية.

وإن اهتامم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأياديه البيضاء يف القطاع الزراعي وشجرة 
النخيل أكرث من أن تعد وتحىص، وإن من واجبنا تسليط الضوء عىل هذا اإلهتامم وهذه املكارم ومبادرات سموه 

الكرمية يف هذا املجال، وإبراز دوره الكبري يف تطوير هذا القطاع وتنميته محليا وعربيا ودوليا.

الدعم  وإن  الرائدة،  الجائزة  هذه  خالل  من  الزراعي،  للقطاع  كبرية  انجازات  سنحقق  بأننا  واألمل  التفاؤل  ويحدونا 
واإلهتامم املستمر لوزارة شؤون الرئاسة املبنية عىل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
االبتكار والنجاح والعمل بكل جد لتسخري كافة  الدافع عىل  الجائزة  الرئاسة، سيعطي  الوزراء، وزير شؤون  مجلس 
اإلمكانيات لتطوير القطاع الزراعي واالرتقاء بشجرة نخيل التمر، وكذلك فإن دعم ومتابعة معايل الشيخ نهيان مبارك 
بالجائزة  العاملني واملشاركني  الجائزة، سيمنح جميع  أمناء  رئيس مجلس  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل 
التشجيع والحافز عىل بذل أقىص الجهود لتحقق هذا الجائزة اإلنجازات والنجاحات التي تتناسب مع مكانة وسمو 
صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. نستلهم يف كل ما نعمل من رؤاه وأفكاره 

ومكارمه حفظه الله.

أ.د. عبدالوهاب زايد 
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

مكارم خليفة ورؤاه ... مصدر إلهامنا وأسباب نجاحنا..

كــــلمتنــــا



معايير النشر بالمجلة

ولم  • جــديــدًا،  البحث  أو  المقال  يكون   أن 
يسبق نشره في أي وسيله إعالمية.

الحاسب  • على  مطبوعًا  المقال  يكون   أن 
االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

مذيالً بالمصادر والمراجع المختصة.

 تدعيم البحوث والدراسات بالصور العلمية  •

 Digital-High الالزمة ذات الجودة العالية

resolution

بالبريد  • والصور  والبحوث  المقاالت    ترسل 
اإللكتروني للمجلة، أو ترسل ضمن قرص 

مطبوعة  ورقية  نسخة  مع   )C.D( مدمج 
على عنوان المجلة.

إلى  • الــمــواد  بــإعــادة  ملزمة  غير    المجلة 
أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

  لــلــجــائــزة حــق الــتــصــرف بــصــور الــمــقــاالت  •
المنشورة في أي عدد.

الكاتب صورة شخصية مع سيرته  •  يرسل 
ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية 
الــهــاتــف والــبــريــد االلــكــتــرونــي وصــنــدوق 
البنكي  حسابه  رقم  إلى  باإلضافة  البريد. 
المالية في حال  المكافأة  للحصول على 
به  المعمول  المالي  النظام  وفق  النشر، 

في إدارة المجلة.

 المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة  •
عن آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

 ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع  •
العتبارات فنية.

محبي  • لجميع  مفتوحة  المجلة   صفحات 
النخلة حول العالم بما يساهم في نشر 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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خليفة بن زايد 
يصدر مرسومًا بشأن “جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي”

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، املرسوم 
2015 بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.  97 لسنة  االتحادي رقم 
التمر  لنخيل   الدولية  خليفة  جائزة  تسمى  سنوية  جائزة  تِنشأ  أن  عىل  املرسوم  ونص 
واالبتكار الزراعي، تهدف إىل تعريف العامل باهتامم الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة 
ومببادراته  الزراعي  واالبتكار  النخيل  بزراعة  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الكرمية يف األنشطة واملجاالت املتعلقة بدعم البحوث والدراسات الخاصة بنخيل التمر 
الرائد لدولة اإلمارات يف دفع مسرية اإلبداع  الدور  إبراز  الزراعي. كام تهدف إىل  واالبتكار 
القطاع  العاملني يف  الزراعي، وتشجيع  التمر واالبتكار  والتقدم واالبتكار يف مجال نخيل 
أو  املصدرين  أو  املزارعني  أو  الباحثني  من  سواء  التمر  نخيل  زراعة  مجال  ويف  الزراعي 
عن  فضاًل  االبتكارات،  هذه  مثل  لتبني  العاملية  والهيئات  الرشكات  وكذلك  املؤسسات 
دعم البحث العلمي الخاص بتطوير القطاع الزراعي ونخيل التمر واالستفادة من الخربات 
العاملية إليجاد أفضل السبل لالرتقاء بالقطاع الزراعي ونخيل التمر. ونص املرسوم أنه 
نخيل  الزراعي ويف مجال  القطاع  الشخصيات املؤثرة يف  تكريم  الجائزة  أهداف  ضمن 
عىل  بالنفع  تعود  التي  االبداعية  الحلول  إلظهار  العامل  حول  املبتكرين  تحفيز  مع  التمر 
املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، وتنمية التعاون بني الجهات املختلفة يف مجاالت 
كامدة  التمر  ونخيل  الزراعي  القطاع  عىل  املعتمدة  والصناعة  والزراعة  واإلكثار  األبحاث 
أساسية يف املنتجات النهائية. كام تهدف الجائزة إىل نرش التوعية برضورة تطوير القطاع 
الدور  الوطني واإلقليمي والدويل، تعزيز  التمر عىل املستوى  الزراعي واالهتامم بنخيل 
حامية  بقضايا  واالهتامم  العاملية  واألحداث  الجوائز  احتضان  يف  اإلمارات  لدولة  الكبري 
البيئة ومحاربة الفقر وزيادة الرقعة الخرضاء مبا يخدم قضايا التنمية الزراعية املستدامة. 
ونصت املادة الثالثة من املرسوم عىل أن متنح الجائزة إىل من يستويف املعايري ويتوافر 
الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  مجال  يف  العاملة  والجهات  األفــراد  من  املنح  رشوط  فيه 
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والكليات  واملعاهد  املؤسسات  وهــي 
نخيل  ومجال  الزراعي  القطاع  يف  العاملة 
واملنظامت  الدولية  املنظامت  التمر، 
غري الحكومية والرشكات الخاصة التي لها 
مشاريع متميزة يف هذا املجال، الباحثون 
الطلبة،  وأفــضــل  املتميزون،  والعلامء 
ــزارعـــون  واملــهــنــدســون والــفــنــيــون واملـ
ويخصص  املجال.  هــذا  يف  املتميزون 
عرش  اثني  مببلغ  سنوية  ميزانية  للجائزة 
االعــتــامدات  وتخصص  ــم،  درهـ مليون 
الالزمة لها يف صورة مكافآت مالية تحدد 
6 من الرسوم  فئاتها وفقا ألحكام املادة 
علمية  لجنة  تشكل  أن  عىل  تنص  التي 
مجلس  رئيس  مــن  بــقــرار  الــجــائــزة  ملنح 
العامة  السياسة  بتنفيذ  وتختص  األمناء 
األمــنــاء،  مجلس  مــن  واملعتمد  للجائزة 
النظام  الــجــائــزة ووضـــع  فــئــات  وتــحــديــد 
لكل مجاالت  الرتشيح  األسايس ورشوط 
األعــامل  تقييم  معايري  ووضــع  الــجــائــزة، 
اختصاصات  وأية  املقدمة  والرتشيحات 
األمــنــاء.  مجلس  مــن  إليها  تسند  أخــرى 
بقرار  تحكيم  لجان  سنتني  كل  وتشكل 
ــرتاح  ــاء عــىل اقـ ــن مــن مــجــلــس األمـــنـــاء ب
بعملية  اللجان  وتختص  املنظمة  اللجنة 
حول  االستشاري  الــرأي  وإعطاء  التقييم 
اللجنة  لرئيس  التقارير  ورفــع  املرشحني 
أمناء  مجلس  للجائزة  ويشكل  املنظمة. 
رئيس  السمو  صاحب  عــن  صــادر  بــقــرار 
العامة  السياسة  برسم  يختص  الدولة، 
والنظام  منحها  معايري  ووضــع  للجائزة 
أعداد وأشخاص  املايل واإلداري، وتحديد 
اللجان  وتشكيل  للجائزة،  مستحق  كل 
اختصاصاتها  تحديد  مع  واملؤقتة  الدامئة 
واعتامد  الجائزة  أعــامل  الحتياجات  تبعا 
اللجان  أعامل  ومتابعة  الختامي  الحساب 
وأي  تقاريرها  واعتامد  واملؤقتة  الدامئة 
مبارشة  صلة  ذات  أخــرى  اختصاصات 
املادة  ونصت  السابقة.  باالختصاصات 
يلغى  أن  عــىل  املــرســوم  مــن  التاسعة 
 2007 15 لسنة  املرسوم االتحادي رقم 
التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بشأن 
كام يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع 

أحكام هذا املرسوم. 

مبارك بن  نهيان  برئاسة  الجائزة  أمناء  مجلس 
الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر  كام 
خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  تشكيل  شأن  يف   2015 لسنة   5 رقم  الدولة  رئيس  قرار 
الشيخ  معايل  برئاسة  األمناء  مجلس  يشكل  الزراعي.  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
عام  مدير  من  كل  وعضوية  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان 
للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  املتحدة،  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 
واملياه،  البيئة  وزير  الجافة،  باملناطق  للزراعة  الدويل  املركز  عام  مدير  الزراعية، 
الرئاسة،  شؤون  بوزارة  الزراعي  املستشار  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير 
بني  من  املجلس  يسمي  أن  عىل  القرار  ونص  املرتولوجيا.  ملركز  التنفيذي  املدير 
عامًا  أمينًا  املجلس  رئيس  ويسمي  غيابه،  عند  محله  يحل  للرئيس  نائبًا  أعضائه 
سواء  بهم  االستعانة  يرى  مبن  يستعني  أن  الجائزة  عام  وألمني  لها،  ومقررًا  للجائزة 

أو من خارجها. الدولة  من داخل 
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سمو الشيخ منصور بن زايد ...
يستقبل الدكتور عبدالوهاب زايد

بمناسبة تعيينه “سفيرا للنوايا الحسنة 
لمنظمة األغذية والزراعة”...

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  استقبل 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
سموه  مبكتب  الــرئــاســة،  شــوؤن  ــر  وزي
عبدالوهاب  الــدكــتــور  ســعــادة  ــيــوم،  ال
األمني  بالوزارة،  الزراعي  املستشار  زايد 
لنخيل  الــدولــيــة  خليفة  لــجــائــزة  الــعــام 
مبناسبة  ــي،  ــزراعـ الـ ــار  ــك ــت واإلب الــتــمــر 
الحسنة  لنوايا  “سفريا  سعادته  تسمية 
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
العربية  اإلمارات  بدولة  )الفاو(  املتحدة 

املتحدة”.

ــد  ــن زاي وهــنــأ ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور ب
ــىل هــذا  ــد ع ــدكــتــور عــبــدالــوهــاب زايـ ال
ومساهامته  بجهوده  وأشاد  املنصب، 
الــقــطــاع  ــر  تــنــمــيــة وتــطــوي ــكــبــرية يف  ال
عىل  التمر  نخيل  قطاع  وخاصة  الزارعي 
ومتنى  والـــعـــريب،  املــحــيل  املــســتــوى 
املهام  أداء  يف  والــنــجــاج  التوفيق  لــه 

املنصب. إليه من خالل هذا  املوكلة 

عبدالوهاب  الدكتور  أهدى  جانبه  ومن 
السمو  صــاحــب  إىل  اإلنــجــاز  ــذا  ه زايـــد 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
وحكومة  قيادة  وإىل  الله،  حفظه  الدولة 
الشيخ  ســمــو  وإىل  اإلمــــــارات،  ــة  ــ دول
أن  مــؤكــدا  نهيان،  آل  ــد  زاي بــن  منصور 
يف  والــقــدوة  ــىل  األع املثل  هــو  سموه 
وتحقيق  ــاد  ــه ــت واالج ــعــطــاء  وال ــذل  ــب ال

النجاج.

هذا  أن  عبدالوهاب  الــدكــتــور  أكــد  كــام 
ــاز مـــا كـــان لــيــتــحــقــق لـــوال دعــم  ــجـ اإلنـ
يف  اإلمـــارات  بــدولــة  الحكيمة  الــقــيــادة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ظل 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورعاية 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايــد 
رعاه  املسحلة  للقوات  األعــىل  القائد 
بن  منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة  الله، 
وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  زايــد 
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الكبري  واهــتــاممــهــم  الــرئــاســة،  شـــؤون 
كافة  وتقديم  وتطويره  الزراعي  بالقطاع 
أفضل  إىل  به  لالرتقاء  الدعم  أساليب 

املستويات.

ــىل قــدر  ــىل أنـــه ســيــكــون ع ــام أكـــد ع ك
عاتقه  عىل  امللقاة  واملهام  املسؤولية 
وحــســب تــوجــيــهــات الــقــيــادة الــرشــيــدة 
والعمل  زايد،  بن  منصور  الشيخ  وسمو 
عىل إبراز الوجه املرشق والدور املميزة 
عربيا  املتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة 

األصعدة. كافة  وعىل  وعامليا 

التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  وكانت 
ــألمــم املــتــحــدة قــد مــنــحــت الــدكــتــور  ل
بـــوزارة  املستشار  ــد،  زايـ عــبــدالــوهــاب 
لجائزة  العام  األمــني  الرئاسة،  شــؤون 
واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الحسنه  النوايا  “سفري  لقب  الــزراعــي، 
اإلمارات  بدولة  التمحدة  األمم  ملنظمة 
العربية املتحدة”، تقديرا لجهوده ودروه 
من  الزراعي،  القطاع  تطوير  يف  الفاعل 
والــدراســات  األبــحــاث  من  العديد  خــالل 
ايجابا  وانعكست  قدمها  التي  والتجارب 
وبخاصة  الــزراعــي  القطاع  تطوير  عىل 

ــك خـــالل مــســريتــه  ــ ــر، وذل ــم ــت نــخــيــل ال
من  ألكرث  متتد  التي  والعملية  العلميه 

30 عاما.

زايد شهادة  الدكتور عبدالوهاب  وتسلم 
من  للمنظمة  الحسنة  الــنــوايــا  سفري 
املدير  سيلفا  دا  غرازيانو  جوزيه  معايل 
التابعة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام 
خاص  حفل  يف  )الفاو(،  املتحدة  لألمم 
يف  املناسبة  بــهــذه  املنظمة  أقــامــتــه 
خالل  روما  اإليطالية  بالعاصمة  مكتبها 

املايض. ديسمرب  شهر 
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تقديرا لجهوده في تطوير القطاع الزراعي..

»الفاو« تمنح د. عبدالوهاب زايد لقب 
سفير األمم المتحدة للنوايا الحسنة

التابعة  والــزراعــة  األغذية  منظمة  منحت 
األستاذ  سعادة  )الــفــاو(  املتحدة  لألمم 
املستشار  زايـــد،  عــبــدالــوهــاب  الــدكــتــور 
الزراعي يف وزارة شؤون الرئاسة اإلماراتية، 
الــدولــيــة  خليفة  لــجــائــزة  ــعــام  ال ــني  ــ واألم
»سفري  لقب  الــزراعــي،  واإلبتكار  للنخيل 
ملنظم  الحسنة  للنوايا  املتحدة  لألمم 
العربية  اإلمـــارات  بدولة  والــزراعــة  األغذية 
ومساهامته  لجهوده  تقديرا  املتحدة«، 
الزراعي  القطاع  تنمية وتطوير  الكبرية يف 
من  والعاملي،  العريب  املستويني  عىل 
خالل إجرائه العديد من األبحاث والدراسات 

والتجارب التي انعكست إيجابا عىل تطوير 
القطاع الزراعي، وخاصة نخيل التمر.

عن  زايــد  عبدالوهاب  د.  ســعــادة  وأعـــرب 
سعادته بهذا التكريم، وأهدى اإلنجاز إىل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
وصاحب  الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
منصور  الشيخ  سمو  وإىل  املسلحة، 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  ــد  زاي بن 
الــــوزراء، وزيــر شــؤون الــرئــاســة، مشيدا 
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بالدور الكبري والهام لسموهم يف تحفيز 
وتشجيع الباحثني واألكادمييني والعاملني 
التمر،  نخيل  وقطاع  الزراعي  القطاع  يف 
يف  الكثرية  سموهم  مساهامت  ومؤكدًا 
املهتمني  وتكريم  القطاع،  هــذا  تطوير 
العامل. كام  النخيل عىل مستوى  بشجرة 
أشاد الدكتور زايد بالتشجيع املستمر الذي 
لقيه من معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة، رئيس 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس 

التمر واالبتكار الزراعي.

عقده  تم  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
فندق  يف  الــيــوم  صباح  املناسبة  بهذه 
املهدي  سعادة  بحضور  ــارات،  اإلم قرص 
اإلدرييس، ممثل منظمة األغذية والزراعة 
العربية  ــارات  اإلمـ بدولة  املتحدة  لألمم 
وســائــل  ممثيل  ــن  م وحــشــد  املــتــحــدة، 

اإلعالم إىل جانب جمهور غفري.

اللقب  هــذا  إن  االدريـــيس  املهدي  وقــال 
الدكتور عبدالوهاب زايد  املمنوح لسعادة 
هو  األممية،  والزراعة  األغذية  منظمة  من 
الذي  والتطور  بالتقدم  واعـــرتاف  تقدير 
اإلمـــارات  بــدولــة  الــزراعــي  القطاع  شهده 
العربية املتحدة، واملستوى الذي وصلت 

السياسة  بفضل  املــجــال،  هــذا  يف  إليه 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 
والرعاية والدعم املمز من صاحب السمو 
ويل  نــهــيــان،  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد 
واالهتامم  الحثيثة  واملتابعة  املسلحة، 
آل  زايد  بن  الشيخ منصور  ِقبل سمو  من 
وزير  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
معايل  توجيهات  وكذلك  الرئاسة،  شؤون 
وزير  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
مجلس  رئيس  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 

واالبتكار الزراعي.

والزراعة  األغذية  منظمة  ممثل  توجه  كام 
العربية  ــارات  اإلمـ بدولة  املتحدة  لألمم 
سمو  إىل  والــتــقــديــر  بالشكر  املــتــحــدة 
الله  حفظها  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
)سفرية األمم املتحدة فوق العادة للنوايا 
الحسنة( عىل دور سموها الكبري والفاعل 
عىل  املتحدة  األمـــم  مشاريع  دعــم  يف 

مستوى العامل.

الدكتور  بصامت  »إن  اإلدريـــيس:  ــال  وق
عبدالوهاب زايد يف القطاع الزراعي كثرية، 

عليها  أرشف  التي  املشاريع  حققت  وقد 
من  الــعــديــد  ويف  الــربنــامــج  مــن  بتكليف 
واألردن  وناميبيا  بوركينافاسو  مثل  الدول، 
والنيجر ونيجرييا وسورية، وتونس واليمن، 
عىل  املشاريع  هذه  وعملت  كبريًا،  نجاجًا 
الــزراعــي  القطاع  تطوير  يف  املساهمة 
إضافه  الـــدول،  تلك  الــغــذايئ يف  واألمــن 
إىل جهوده الكبرية يف تطوير قطاع نخيل 
لجائزة  عاما  أمينا  عمله  خــالل  من  التمر 

خليفة الدولية لنخيل.

مسرية حافلة بالنجاح والعطاء واإلنجاز...

خبري  زايــد  الــوهــاب  عبد  الدكتور  األســتــاذ 
من  التمر،  نخيل  زراعــة  مجال  يف  مغريب 
املغربية،  بامللكة  فــاس  مدينة  مواليد 
البستنة  الدكتوراه يف  حصل عىل شهادة 
بعد  ما  دراسات  ثم   ،1990 عام  الزراعية 
)فولربايت(  برعاية من مؤسسة  الدكتوراه 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة 

والثقافة.

بالعمل  العاملية  العملية  مسريته  ــدأ  ب
منظمة  يف  الفنيني  الخرباء  كبري  بوظيفة 
لألمم  التابعة  )الــفــاو(  ــزراعــة  وال األغــذيــة 
املتحدة  األمــم  برنامج  وكذلك  املتحدة، 
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يف  حاليا  ويقيم  سنة،   20 ملدة  اإلمنايئ 
ويعمل  املتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول
الــرئــاســة  شـــؤون  وزارة  يف  مــســتــشــارا 
خليفة  لــجــائــزة  عــامــا  وأمــيــنــا  اإلمــاراتــيــة 

الزراعي. واإلبتكار  للنخيل  الدولية 

الــوهــاب  عبد  الــدكــتــور  األســتــاذ  التحق 
العربية املتحدة يف  زايد بدولة اإلمارات 
2000م،  لعام  يونيو  شهر  من  األول 
زراعــة  لتطوير  مــرشوع  لــقــيــادة  وذلــك 
زراعة  تقنيات  باستخدام  التمر  نخيل 
ــا يــعــمــل يف  ــه ــت األنـــســـجـــة، وكــــان وق
ناميبيا.  جمهورية  يف  مامثل  مــرشوع 
املجتمعي  الدعم  حشد  عىل  وحــرص 
كربى  قيمة  ميثل  الــذي  التمر،  لنخيل 
تحضري  من  ومتكن  الخليج،  منطقة  يف 
»جمعية  إلنــشــاء  ــيــة  األول االجــتــامعــات 
فكرة  اقـــرتح  ــام  ك الــنــخــلــة«.  أصــدقــاء 
والتمور،  للنخيل  شامل  معرض  إنشاء 
الــفــكــرة،  تنفيذ  عــىل  بنفسه  وأرشف 
للمعرض  األوىل  الــدورة  أقيمت  حيث 
فريدًا  حدثًا  وكــان  2005م،  العام  يف 
يف تــاريــخ املــعــارض بــدولــة اإلمـــارات، 
ــذب انــتــبــاه الــجــمــيــع، وأشــــادت به  وجـ
واألجــنــبــيــة.  املحلية  اإلعـــالم  ــل  وســائ
من  الــعــديــد  تنظيم  عــىل  أرشف  كــام 
ــرات والـــورشـــات  ــ ــؤمت ــ ــدوات وامل ــ ــن ــ ال
نخيل  زراعــة  يف  املتخصصة  العلمية 
عىل  أو  اإلمــارات  دولــة  يف  ســواء  التمر 
ومن  ــدويل،  ــ وال اإلقليمي  الصعيدين 
لنخيل  الدويل  املؤمتر  سلسلة  أهمها 
وهــي  و2014.   1998 ــني  ب ــا  م الــتــمــر 
املــســتــوى،  رفــيــعــة  علمية  مــنــتــديــات 
ُتنظم كل اربع سنوات، يتم فيها تبادل 
ــتــعــرف عىل  ــارف والـــخـــربات، وال ــع امل
التمر،  نخيل  مجال  يف  التقنيات  أحدث 
الوهاب  عبد  الدكتور  األستاذ  نجح  كام 
لنخيل  العاملية  الشبكة  إقامة  يف  زايد 
دراسات  وحدة  من  تتخذ  والتي  التمر، 
التابعة  والتمور  النخيل  تنمية  وبحوث 
ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة  ــ لــجــامــعــة اإلمـ
عىل  أرشف  ذلك  جانب  إىل  لها.  مقرًا 
لتويل  الوطنية  الكوادر  من  عدد  تأهيل 
بدولة  التمر  نخيل  قطاع  يف  املسؤولية 
مختلف  صعيد  عــىل  وذلــك  ــارات،  اإلمـ

بقطاع  املهتمة  والوزارات  املؤسسات 
بصفة  والنخيل  عــامــة  بصفة  ــزراعــة  ال

خاصة.

الدكتور  أرشف  الحافلة  مسريته  وخالل 
لنقل  مـــرشوع  عــىل  ــد  زايـ عــبــدالــوهــاب 
زراعــة  مجال  يف  الحديثة  التكنولوجيا 
املرشوع  وهو  الهند،  بجمهورية  النخيل 
مبلغا  هندية  ــة  رشك لــه  رصـــدت  الـــذي 
يف  ــــك  وذل دوالر.  مــلــيــون   20 يــنــاهــز 
»أتول«  رشكة  بني  تعاون  اتفاقية  إطار 

االمارات. وجامعة  املحدودة  الهندية 

من  العديد  زايــد  عبدالوهاب  وللدكتور 
عن  كــتــاب  أهمها  العلمية  املــؤلــفــات 
األغذية  منظمة  عن  صدر  التمر،  نخيل 

واإلنجليزية،  بالعربية  )الفاو(  والزراعة 
ــات، ومــعــجــم  ــع ــب ــدر مــنــه عـــدة ط ــ وص
الزراعة  يف  الحيوية  التقنية  مصطلحات 
ثم  باإلنجليزية،  أوال  صدر  وقد  والغذاء، 
وكتاب  عاملية.  لغات  خمس  إىل  ترجم 

والسنة(. القرآن  يف  )النخيل  بعنوان 

من  العديد  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  نال 
يب(  آر.  سني  )أوارد  جائزة  منها  الجوائز 
وجائزة   ،1999 عام  )الفاو(  منظمة  من 
العربية  املنظمة  متنحها  التي  التميز 
)وحــدة  حصلت  كام  الزراعية.  للتنمية 
والتمور(  النخيل  تنمية  وبحوث  دراسات 
يف جامعة اإلمارات، التي يرشف عليها، 
العاملية نظري بحوثه  التميز  عىل شهادة 

عاملية. شهرة  نالت  التي  املتميزة 
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الجابر يستقبل األمين العام للجائزة...

أحمد  سلطان  الدكتور  معايل  استقبل 
أبوظبي  التنفيذي لرشكة  الرئيس  الجابر، 
ســعــادة  )مـــصـــدر(،  املستقبل  لــطــاقــة 
العام  ــني  األم ــد  زاي عبدالوهاب  الدكتور 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
الزراعي، حيث قدم سعادته رشحا مفصال 
مرص  جمهورية  يف  الــجــائــزة  نشاط  عــن 
ورعاية  تنظيم  يف  واملتمثلة  العربية، 
املرصية  للتمور  األول  للمؤمتر  الجائزة 
بناء عىل توجيهات  يف سيوة، والذي جاء 
ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد 
ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

فعالياته  وانعقدت  الرئاسة،  شؤون  وزير 
خالل الفرتة من 8 10- أكتوبر 2015. يف 
محافظة مرىس مطروح، وذلك يف إطار 
والتعاون  البناءة  األخوية  العالقات  تعزيز 
الوثيق واملشرتك بني البلدين الشقيقني، 
العربية املتحدة وجمهورية  اإلمارات  دولة 

مرص العربية.

زايد  عبدالوهاب  الدكتور  سعادة  وقــام 
الجابر  سلطان  الدكتور  معايل  بــإهــداء 
نــســخــة مــن املــلــف اإلعـــالمـــي الــخــاص 
ــاص بهذه  ــور خ ــبــوم ص بــاملــهــرجــان، وأل
املناسبة، إضافة إىل املطبوعات والكتب 
الخاصة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واإلبتكار الزراعي.

أحمد  سلطان  الدكتور  معايل  أشــاد  وقد 
بن  منصور  الشيخ  سمو  مبكرمة  الجابر 
يحرص  سموه  أن  ــد  وأك نهيان،  آل  ــد  زاي
دامئـــا عــىل إطـــالق املـــبـــادرات الــتــي من 
وتقديم  الزراعي  بالقطاع  النهوض  شأنها 
كافة أساليب الدعم له، وأن مكرمة سموه 
للعديد من  امــتــداد  اإلطـــار هــي  هــذا  يف 
ورعاية  باهتامم  تحظى  التي  الفعاليات 
للتأكيد  املــبــادرة  هــذه  تــأيت  كام  سموه، 
بني  التاريخية  ــة  ــوي األخ الــعــالقــات  عــىل 
القيادتني  وحــرص  الشقيقني،  الشعبني 
معاليه  أثنى  كام  وتعزيزها،  تنميتها  عىل 
عىل الجهود الكبرية التي بذلتها الجائزة يف 
رعاية وتنظيم املهرجان، وأكد عىل دورها 
قطاع  تطوير  صعيد  عىل  والرائد  الفاعل 
نخيل التمر خاصة والقطاع الزراعي بشكل 

عام، عىل الصعيدين العريب والعاملي.
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األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي...

تعلن عن موعد حفل إشهار الجائزة 
ومجلس أمنائها وفئاتها وجوائزها

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
موعد  عن  الزراعي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل 
باإلبتكار  تهتم  والــتــي  الــجــائــزة،  إشــهــار 
صدور  بعد  التمر،  نخيل  وقطاع  الزراعي 
السمو  اتــحــادي مــن صــاحــب  مــرســوم 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  خليفة  الشيخ 
الدولة حفظه الله. بإنشائها وتحديد فئاتها 

وأهدافها.

عقدته  صحفي  مــؤمتــر  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
قرص  فندق  يف  للجائزة  العامة  األمــانــة 
اإلمــــــارات بــأبــوظــبــي مــنــتــصــف فــربايــر 
ــور  ــت ــدك ــادة ال ــعـ ــحــضــور سـ املـــــايض، ب
للجائزة،  العام  األمــني  زايــد  عبدالوهاب 
وسعادة الدكتور هالل حميد الكعبي رئيس 
وحشد  بالجائزة،  واملالية  اإلداريــة  اللجنة 
مــن ممثيل وســائــل اإلعـــالم، وعـــدد من 

املهتمني والباحثني يف القطاع الزراعي.

بــدايــة املــؤمتــر نقل ســعــادة األمــني  ويف 
مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  تحيات  العام 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان،  آل 
الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
ممثيل  إىل  الزراعي  واإلبتكار  التمر  لنخيل 

وسائل اإلعالم والحضور.

ويف كلمة له بهذه املناسبة أشار الدكتور 
عبدالوهاب زايد إىل الطفرة التي شهدتها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل صعيد 
بإذن  له  الزراعي منذ عهد املغفور  القطاع 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  الله 
الحكيمة  رؤيته  بفضل  ثــراه،  الله  طيب 
خــرضاء،  جنة  إىل  الصحراء  حولت  التي 
بعد تسخري كافة اإلمكانيات وتذليل جميع 
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العقبات واستخدام أحدث أساليب التقنية 
القيادة  أن  سعادته  وأكــد  والتكنولوجيا. 
الشيخ  السمو  صاحب  ظل  يف  الرشيدة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  خليفة 
الشيخ  خطى  عــىل  ــارت  س الــلــه،  حفظه 
الزراعي  القطاع  ومنحت  الله،  رحمه  زايد 
هذا  وطورت  كبرية  ورعاية  خاصا  اهتامما 

القطاع وحققت نقلة له نوعية جديدة.

كام أشار إىل اإلنجازات الكبرية التي حققتها 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عىل مدى 
أهم  استقطبت  أن  بعد  ســنــوات،  سبع 
واملهتمني  واملزراعني  والخرباء  الباحثني 
ــت عىل  ــل ــم ــاع نــخــيــل الـــتـــمـــر، وع ــط ــق ب
تتبوأ  أن  واستطاعت  القطاع  هذا  تطوير 
الجائزة  باعتبارها  مرموقة  عاملية  مكانة 
التمر  بنخيل  املتخصصة  األوىل  العلمية 
مؤكدا  الــعــامل،  مستوى  عىل  وصناعاته 
الرعاية  اإلنجازات تحققت بفضل  أن هذه 
وراعيها  الجائزة  صاحب  قبل  من  الكرمية 
زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  السمو  صــاحــب 
صاحب  واهتامم  الله،  نهيان،حفظه  آل 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة، 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  نهيان  آل  زايـــد  بــن 
وتوجيهات  الرئاسة.  شوؤن  وزير  الــوزراء 
معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس 

مجلس أمناء الجائزة.

ــزازه  ــرب األمـــني الــعــام عــن فــخــره واعــت وع
الدولية  )جائزة خليفة  إنطالق  باإلعالن عن 
لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي( والتي جاءت 
مبكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 
 ،2015 لسنة   97 رقم  اتحادي  مبرسوم 
إميانا من سموه حفظه الله بأهمية شجرة 
وتطوير  الــزراعــي،  واإلبتكار  التمر،  نخيل 
مسرية  ودفــع  وتنميته،  الــزراعــي  القطاع 

اإلبداع والتقدم واالبتكار يف هذا القطاع.

الجائزة  إشــهــار  عــن  اإلعـــالن  أن  وأوضـــح 
سيتم خالل حفل خاص يف فندق قرص 
اإلمــــارات بــأبــوظــبــي، بــتــاريــخ 15 مــارس 
الجائزة  أهـــداف  أهــم  أن  ــنّي  وب الــقــادم. 
دولة  باهتامم  العامل  تعريف  الجديدة، 
ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، وصــاحــب  ـــ اإلم
بزراعة  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  السمو 
النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته الكرمية 
بدعم  املتعلقة  واملجاالت  األنشطة  يف 
التمر  بنخيل  الخاصة  والدراسات  البحوث 

واالبتكار الزراعي.

مكافأة  عىل  سرتكز  الجائزة  أن  أكــد  كام 
الباحثني، والتحفيز عىل االبتكارات التي من 
شأنها توفري الحلول املناسبة الحتياجات 
لتحقيق  الغذاء،  من  املستقبلية  العامل 
البحث  دعم  ومنها؛  األهــداف  من  جملة 
وشجرة  الزراعي  باإلبتكار  الخاص  العلمي 
الــخــربات  مــن  واالســتــفــادة  التمر،  نخيل 
لالرتقاء  السبل  أفضل  إليــجــاد  العاملية 
التمر،  نخيل  وقــطــاع  الــزراعــي  بــالــواقــع 
الجهات  بني  التعاون  تنمية  إىل  إضافة 
املختلفة التي تتعامل يف هذا املجال من 
تعتمد عىل  وزراعة وصناعة  وإكثار  أبحاث 
القطاع الزراعي وشجرة نخيل التمر كامدة 

أساسية يف املنتجات النهائية.

الدعم  أن  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  وأكد 
ــامم املــســتــمــر لـــــوزارة شـــؤون  ــتـ واإلهـ
سمو  توجيهات  عــىل  املبنية  الــرئــاســة 
نــهــيــان،  ــد آل  ــ بـــن زاي الــشــيــخ مــنــصــور 
االبتكار  عــىل  الــدافــع  الــجــائــزة  سيعطي 
كافة  لتسخري  جد  بكل  والعمل  والنجاح 
ــزراعــي  ال الــقــطــاع  لتطوير  اإلمــكــانــيــات 

لتحافظ  التمر  نخيل  بشجرة  ــقــاء  واالرت
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل دورها 

الرائد عامليا يف هذا املجال. 

إنــطــاقــا من  أنـــه  ــار ســعــادتــه إىل  ــ وأش
واإلنـــصـــاف، وضمن  الــشــفــافــيــة  مــبــدأ 
قررت  فقد  الجديدة،  الجائزة  اسرتاتيجية 
األمانة العامة للجائزة ترحيل كافة ملفات 
ــح املــســتــلــمــة، بــاســم الــجــائــزة  ــرتش ال
القدمية، إىل الدورة األوىل لجائزة خليفة 
الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
واملــعــايــري  الــــروط  ــن  ــم وض  ،2017
الجائزة  إن  وحــيــث  املتبعة،  الــجــديــدة 
فسوف  التمر  بنخيل  خاصة  فئة  تشمل 
يتم  اعتبار الرتشيحات تابعة لهذه  الفئة، 
أن يشارك مبلفه يف  للمرشح  يحق  كام 

فئة أخرى من فئات الجائزة.

األمني  سعادة  أعــرب  كلمته  ختام  ويف 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام 
تشكل  أن  يف  أمله  عن  الزراعي،  واإلبتكار 
الجائزة انطالقة جديدة وإحداث نقلة نوعية 
واالهتامم  الــزراعــي  اإلبتكار  صعيد  عىل 
دور  عــىل  مــؤكــدا  الــتــمــر،  نخيل  بشجرة 
هذا  يف  فاعل  كرشيك  اإلعـــالم  وسائل 
وجه  أكمل  عىل  رسالتها  ــؤدي  ت الجانب 
يف إبـــراز الـــدور الــريــادي لــدولــة اإلمـــارات 
عىل  الزراعي  القطاع  يف  املتحدة  العربية 

املستوى العاملي.
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مــن جــانــبــه أكـــد ســعــادة الــدكــتــور هــالل 
الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية واملالية يف 
الجائزة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة 
الجديدة  الــجــائــزة  بــإنــشــاء  الــلــه،  حفظه 
ورعايته  سموه  اهتامم  عىل  تأكيد  هو 
الكرمية لهذا القطاع وحرصه عىل تطويره 
وتحسني  والدراسات  األبحاث  ناحية  من 
اإلنتاج، وأشار إىل ما حققته جائزة خليفة 
عدد  أن  وأوضـــح  التمر،  لنخيل  الــدولــيــة 
7 دورات، بلغ ما يناهز  املشاركات مدى 
 )39( مثلوا  ملرشحني  مشاركة   )1000(
النمو  عىل  يؤكد  ومبا  العامل،  حول  دولة 
واالنتشار  الــجــائــزة  حققته  ــذي  ال الكبري 

الواسع لها. 

ــال الــكــعــبــي: “مـــع انــطــالق الــجــائــزة  وقـ
ستحظى  بأنها  ثقة  عىل  فإننا  الجديدة، 
بــإقــبــال كــبــري ومــشــاركــة واســعــة، بعد 
وأهــداف  بناءة  اسرتاتيجة  انتهجت  أن 
ــيــة مــن خــالل  ســامــيــة لــخــدمــة اإلنــســان
القطاع الزراعي ومبا يساهم يف تطويره 

مفهوم  تعزيز  عىل  ايجابيا  وانعكاسه 
القطاع  يشكل  الـــذي  الــعــاملــي  ــغــذاء  ال

الزاوية فيه.  الزراعي حجر 

 ،2015 5 لسنة  القرار  وأشار سعادته إىل 
والصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة، 
جائزة  أمــنــاء  مجلس  تشكيل  ــأن  ش يف 
واإلبــتــكــار  التمر  لنخيل  الــدولــيــة  خليفة 
نهيان  الشيخ  معايل  برئاسة  ــي.  ــزراع ال
وتنمية  الثقافة  وزيـــر  نهيان  آل  مــبــارك 
املعرفة، وكشف عن مجلس أمناء الجائزة 
الجديدة والذي يضم يف عضويته كال من: 
مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة 
املنظمة  عـــام  مــديــر  املــتــحــدة،  لــألمــم 
العربية للتنمية الزراعية، مدير عام املركز 
وزير  الجافة،  باملناطق  للزراعة  ــدويل  ال
عام  مدير  اإلمــارات،  بدولة  واملياه  البيئة 
املدير  الغذائية،  للرقابة  ابوظبي  جهاز 
للمرتولوجيا،  ــارات  اإلمـ ملعهد  التفيذي 
املستشار  زايـــد،  عبدالوهاب  والــدكــتــور 
ــؤون الــرئــاســة، عضوا  ــوزارة ش الــزراعــي بـ

وأمينا عاما للجائزة.

كام بني أن مجلس األمناء سيعتمد خالله 
 ،2016 مارس   15 بتاريخ  القادم  اجتامعه 
والتي  للجائزة،  العلمية  التحكيم  لجنة 
قطاع  يف  بارزين  وخــرباء  علامء  ستضم 
اإلبتكار الزراعي وزراعة نخيل التمر، بحيث 
ــرباء بــاإلجــامع  ــخ يــقــرر هـــؤالء الــعــلــامء وال

الفائزين يف فئات الجائزة املختلفة.

كام أشار الدكتور هالل الكعبي إىل فئات 
املخصصة  والجوائز  الجديدة،  الجائزة 
لكل فئة، وتوجه يف ختام كلمته بالشكر 
األمــانــة  أن  مــؤكــدا  للحضور،  والــتــقــديــر 
العامة للجائزة، لن تدخر جهدا يف سبيل 
النجاح والتفوق ومواصلة مسرية  تحقيق 
وسائل  به  تقوم  ما  “إن  وقــال:  النجاح، 
عىل  هـــام  دور  مــن  املختلفه  اإلعـــالم 
ثقافتها  ونــرش  الــجــائــزة  الــرتويــج  صعيد 
النجاح وأداء هذه  سيشكل ركنا هاما يف 
املهمة واألمانة، لنكون جميعا عند حسن 
ظن وثقة صاحب الجائزة وراعيها صاحب 
نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة حفظه الله.”
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حضور فاعل لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر في معرض النخلة الرابع..

ــهــادفــة،  ضــمــن اســرتاتــيــجــتــهــا ال
يف  الفاعل  التواجد  عىل  وحرصها 
ذات  والفعاليات  األنشطة  كافة 
الصلة بشجرة نخيل التمر، شاركت 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
الــذي  الــرابــع،  النخلة  معرض  يف 
خالل  الحصن  دبا  مدينة  يف  أقيم 

الفرتة من 7 إىل 10 أكتوبر 2015.
بجناح  الجائزة  مشاركة  ومتثلت 
ــن خــاللــه لعدد  خـــاص عــرضــت م
الــتــي تضمنت  مــن املــطــبــوعــات 
وانجازاتها  الجائزة  ألنشطة  توثيقا 
عمر  هو  سنوات  سبع  مدى  عىل 

الجائزة.
وحظي جناح الجائزة بزيارة عدد كبري 
بشجرة  واملهتمني  الــزائــريــن  مــن 
نخيل التمر، حيث تم تقديم رشحا 

الرتشح  الجائزة وأهدافها وكيفية  وافيا عن 
ومعايري  ورشوط  فئاتها  يف  للمشاركة 

الرتشح فيها.
كـــام تـــم تـــوزيـــع عــــدد مـــن الــكــتــيــبــات 
والربوشورات الخاصة بشجرة نخيل التمر، 
والباحثني  ــني  ــزارع امل تــزويــد  إىل  إضــافــة 

باستامرات الرتشح للدورة الجديدة.
وحول هذه املشاركة أوضح سعادة الدكتور 
خليفة  جائزة  عــام  أمــني  زايــد  عبدالوهاب 
الدولية لنخيل التمر إىل أن هذه املشاركة 
الجائزة  وأنشطة  اهتاممات  ضمن  تــأيت 
بكافة  واملشاركة  التواجد  عىل  وحرصها 
الفعاليات الخاصة بالشجرة املباركة، تعزيزا 
والعربية  املحلية  األصــعــدة  عىل  لــدورهــا 
الرامية إىل  والدولية، وتأكيدا عىل أهدافها 
اإلرتقاء بقطاع نخيل التمر، وتقديم كل ما 

يساهم يف تطوير هذا القطاع.
خالل  ومن  الجائزة  أن  العام،  األمني  وأكد 
ثقافة  نرش  عىل  تعمل  املشاركات  هذه 

إىل  إضــافــة  أوســـع،  بشكل  التمر  نخيل 
املشاريع  كافة  ورعاية  دعم  يف  مبادراتها 
هو  ما  كل  إضافة  إىل  تؤدي  التي  الهادفة 
قطاع  عىل  بالنفع  يعود  ومبا  ومثمر  مفيد 

نخيل التمر وكافة العاملني فيه.
وأشار إىل أن مشاركة الجائزة يف معرض 
مؤخرا،  إيطاليا  يف   2015 ميالنو  اكسبو 
التمور  ملهرجان  الجائزة  رعاية  إىل  إضافة 
ضمن  ــأيت  ت ســيــوة،  يف  األول  املــرصيــة 
الجائزة وحرصها عىل دعم قطاع  اهتامم 
نــخــيــل الــتــمــر عــىل املــســتــوى الــعــاملــي 
هذه  بأهمية  الــشــعــوب  كــافــة  وتــعــريــف 
وتراثيا،  وغذائيا  وزراعيا  اقتصاديا  الشجرة 
العربية  اإلمــارات  لدولة  الرائد  الــدور  وإبــراز 
الدولة  باعتبارها  الجانب  هذا  يف  املتحدة 
نخيل  بزراعة  العامل  مستوى  عىل  األوىل 
التمر، كام تصنف األوىل عامليا من حيث 
الفعاليات واملشاريع الخاصة بتطوير هذا 

القطاع واالرتقاء به.
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حقق نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا ضخما في دورته األولى.. 

اختتام فعاليات مهرجان 
أبوظبي الدولي للتمور..

وسط نجاح كبري ومشاركة واسعة وحضور 
أبوظبي  يف  اختتمت  ضخم،  جامهريي 
األوىل  الــدورة  فعاليات   2015 نوفمرب  يف 
والــذي  للتمور،  ــدويل  ال أبوظبي  ملعرض 
استمر لثالثة أيام يف مركز أبوظبي الدويل 
من  كرمية  رعاية  تحت  وأقيم  للمعارض 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

بدعم  الــذي حظي  املعرض  وشــارك يف 
بجائزة  الرئاسة ممثلة  وزارة شؤون  ورعاية 
الزراعي،  واالبتكار  للنخيل  الدولية  خليفة 
الرشق  سيال  معرض  مع  بالتزامن  وأقيم 
ــن املــؤســســات  ــدد كــبــري م ــط، عـ ــ األوسـ
الصلة  ذات  والعاملية  العربية  والرشكات 
بنخيل التمر وصناعاته إىل جانب عدد كبري 

من الرشكات املستوردة والتجار.

ــدويل للتمور  ــ ال أبــوظــبــي  ويــعــد مــعــرض 
ــامل  ــع ال يف  نـــوعـــه  ــن  مـ األول  ــدث  ــحـ الـ
واملخصص حرصيًا لتجارة التمور، ويهدف 
التمور  أصناف  عىل  الضوء  تسليط  إىل 
املحاصيل  أكــرث  من  تعد  التي  املختلفة 
العربية  ــارات  اإلم دولــة  يف  إنتاجا  الزراعية 
املتحدة التي تتصدر دول العامل يف زراعة 
عىل  الــضــوء  يسلط  كــام  التمور.  وإنــتــاج 
تشكل  التي  للتمور  االقتصادية  األهمية 
جــزءًا هاما يف حياة سكان دولــة اإلمــارات 

وموروثها الثقايف والرتايث الغني.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
شؤون  وزيــر  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الرئاسة قد افتتح املعرض يف يومه األول، 
وزيــارة  املعرض  يف  بجولة  سموه  وقــام 
أشاد  حيث  املشاركة،  األجنحة  من  عــدد 
وتنوع املشاركة وأشار إىل  سموه بحجم 
للتمور،  ــدويل  ال أبوظبي  معرض  أهمية 
محطة  يشكل  املعرض  أن  سموه  وأكــد 
التمور عىل  إنتاج وصناعة  هامة يف عامل 
مستوى العامل ويساهم بشكل فاعل يف 
الهام، وأعرب  الحيوي  القطاع  تطوير هذا 
ــه  دورات يف  املعرض  يشكل  أن  أمله  عن 
القادمة ملتقى سنويا لجميع العاملني يف 
قطاع نخيل التمر عىل مستوى العامل من 

مزارعني ومصنيعن وباحثني ومهتمني.

وشارك يف الدورة األوىل من املعرض 200 
عارضا من 15 دولة، من منتجني ومصنعني 
األجنحة  من  جانب عدد  إىل  ومستوردين، 
ألف   15 بزيارة  املعرض  الوطنية، وحظي 
باهتامم  حظي  كام  الثالث  أيامه  يف  زائر 

إعالمي محيل وعريب وعاملي واسع.

لعدة  املشاركة  املؤسسات  وعرضت 
العالية  الجودة  ذات  التمور  من  أصناف 
الكبري،  والغذايئ  االقتصادي  ــردود  وامل
كـــام عــــرض املـــشـــاركـــون مـــن خــالل 
لألساليب  الوثائقية  واألفالم  املنشورات 
وتسويق  وتصنيع  ــتــاج  ان يف  املتبعة 



19 الشجرة المباركة - مارس  2016   

رشكة  الرشكات  تلك  أهم  ومن  التمور، 
يف  الــرائــدة  املؤسسة  للتمور  الفوعة 
العربية  األجنحة  جانب  إىل  املجال،  هذا 
السعودية،  العربية  اململكة  مــن  لكل 
األردنية  واململكة  املغربية،  واململكة 
وفلسطني،  عامن،  وسلطنة  الهاشمية، 
العاملية،  األجــنــحــة  مــن  وعـــدد  ومـــرص. 
إيطاليا  باكستان،  الهند،  ماليزيا،  من 

املتحدة. واململكة 

الدولية  خليفة  جائزة  أن  بالذكر  والجدير 
استضافت  قد  الزارعي  واالبتكار  للنخيل 
هذا  يف  املــشــاركــة  العاملية  األجــنــحــة 
تــوجــيــهــات معايل  بــنــاء عــىل  املــعــرض 
الــشــيــخ نــهــيــان مــبــارك آل نــهــيــان وزيــر 
مجلس  رئيس  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
الجائزة، وذلك من منطلق أهداف  أمناء 
وتشجيع  ــم  دعـ إىل  ــة  ــي ــرام ال ــزة  ــائ ــج ال
من  التمر  نخيل  بقطاع  املهتمني  كافة 
للمساهمة  مزارعني ومؤسسات وخرباء 

إىل  به  واالرتقاء  القطاع  هذا  تطوير  يف 
أفضل. مستويات 

الصفقات  من  العديد  املعرض  وشهد 
ــن املــنــتــجــني  ــدد مـ ــ ــني ع الــتــجــاريــة بـ
تشكل  حيث  واملستوردين،  واملوردين 
ــداف  ــم أهـ ــد أهـ ــذه الــصــفــقــات أحـ هـ
واحد  سقف  تحت  جمع  الذي  املعرض 
كافة  من  التمور  ومستوردي  منتجي 

العامل. دول 

املستشارين  استضافة  برنامج  وشكل 
ــش  ــام ــــىل ه ــمــه ع ــظــي ــن ــم ت ــ الـــــذي ت
هامة  جذب  نقطة  املعرض  فعاليات 
الــربنــامــج  ــارك يف  ــ حــيــث ش لــلــحــدث 
للتمور  مــســتــوردة  ــة  50 رشكـ حـــوايل 
الــدول  مــن  بها  املرتبطة  واملنتجات 
ناقشت  التي  املعرض  يف  املشاركة 
ــل الــســبــل لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا  ــض أف

العارضني. مع  ومتطلباتها 

للنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وشــاركــت 
شؤون  وزارة  جانب  إىل  الزراعي  واالبتكار 
خالله  من  عرضت  ضخم  بجناح  الرئاسة 
ألهم منجزاتها التي تحققت خالل مسرية 
وحققت  بالنجاح  تكللت  سنوات  مثــاين 
عىل  التمر  نخيل  قطاع  يف  نوعية  نقلة 
من  لعدد  عرضت  كام  الــعــامل،  مستوى 
الخاصة  والـــنـــرشات  ــالت  ــج وامل الــكــتــب 
بالشجرة املباركة إىل جانب أفالم وثائقية 
من  التمور  أهمية  عىل  الضوء  سلطت 
والغذائية  ــيــة  والــرتاث الــزراعــيــة  الــنــواحــي 

واالقتصادية.

األوىل  الدورة  فعاليات  اختتام  ومبناسبة 
عرب  للتمور،  العاملي  أبوظبي  ملعرض 
سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد املسشار 
ــوزارة شــؤون الــرئــاســة األمــني  ــزراعــي بـ ال
للنخيل  الــدولــيــة  خليفة  لــجــائــزة  الــعــام 
للنتائج  سعادته  عــن  ــزراعــي  ال واالبــتــكــار 
املعرض  حققه  الـــذي  الكبري  والــنــجــاح 
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جاءت  النتائج  إن  وقال  األوىل،  دورته  يف 
بفضل  واآلمال  الطموحات  مستوى  عىل 
بن  الشيخ منصور  الكرمية لسمو  الرعاية 
بتذليل  سموه  وتوجيهات  نهيان  آل  زايد 
جميع  وتوفري  والصعوبات  العقبات  كافة 
أساليب الدعم للمشاركني ما كان له األثر 
الكبري يف تحقيق املعرض لكافة أهدافه.

وأكد سعادته أن شجرة نخيل التمر متثل 
ثروة وطنية ورمزا حضاريا ألبناء اإلمارات، 
والتميز  الريادة  اإلمارات  وقد حققت دولة 
عىل مستوى العامل يف قطاع نخيل التمر 
السمو  لصاحب  الكرمية  الرعاية  بفضل 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بن  خليفة  الشيخ 
صاحب  واهــتــامم  الــلــه،  حفظه  ــة  ــدول ال
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

والرعاية  الحثيثة  واملتابعة  املسلحة، 
املميزة من سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
قطاع  سموه  منح  حيث  الرئاسة،  شؤون 

نخيل التمر اهتامما كبريا ورعاية خاصة. 

املشاركني  جميع  أن  إىل  سعادته  وأشار 
عىل  ــنــو  وأث جميل  بــانــطــبــاع  خــرجــوا  قــد 
ــدوا  ــ ــة، وأك ــاف ــي ــض حــســن الــتــنــظــيــم وال
كافة  وتحقيق  مشاركتهم  نــجــاح  عــىل 
أن  بعد  املــشــاركــة،  هــذه  مــن  أهدافهم 
متخصصة  منصة  املــعــرض  لهم  وفــر 
عىل  عزمهم  أكدوا  كام  التجاري،  للتبادل 
الـــدورات  يف  أوســـع  بشكل  املــشــاركــة 
القادمة نظرا ملا يحققه لهم هذا الحدث 
وااللتقاء  ملنتجاتهم  الرتويج  من  الهام 
واالستفادة  واملستوردين  باملصنعني 

من  اآلخرين  املنتجني  تجارب  من  كذلك 
إىل  يـــؤدي  ــا  ومب ــعــامل،  ال دول  مختلف 
مع  اإلنتاج  لزيادة  األساليب  أفضل  اتباع 
الرتكيز عىل األصناف ذات الجودة العالية 

واملردود االقتصادي الكبري.

الــعــام أن جائزة  ــني  وأوضـــح ســعــادة األم
الزراعي  واالبتكار  للنخيل  الدولية  خليفة 
املــشــاركــة  تــوســيــع  عــىل  تعمل  ســـوف 
والرتويج  للمعرض  القادمة  الــدورات  يف 
سياق  يف  ــك  وذلـ أشــمــل،  بطريقة  ــه  ل
اسرتاتيجية الجائزة الهادفة إىل دعم كافة 
األنشطة والفعاليات ذات الصلة باالبتكار 
الرائد  الدور  وإبــراز  التمر،  ونخيل  الزراعي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال 
الكبرية  وجهودها  التمر  ونخيل  الــزراعــة 
تحسني  أجــل  مــن  القطاع  بهذا  لالرتقاء 
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واملساهمة  والتسويق،  والتصينع  اإلنتاج 
العامل  حاجة  بتلبية  الخاصة  الربامج  يف 
هو  الــزراعــي  القطاع  باعبتار  الــغــذاء  مــن 

الركن الهام يف هذا الجانب.

ويف ختام ترصيحه توجه سعادة األمني 
للنخيل  الــدولــيــة  خليفة  لجائزة  الــعــام 
إىل  والتقدير  بالشكر  الزراعي  واالبتكار 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
لهذا  الكرمية  سموه  رعاية  عىل  الرئاسة 
الحدث، وإىل معايل الشيخ نهيان مبارك 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل 
خليفة  جـــائـــزة  أمـــنـــاء  مــجــلــس  ــس  ــي رئ
عىل  الــزراعــي  واالبتكار  للنخيل  الدولية 
السبل  كافة  بتوفري  سموه  توجيهات 
إىل  بالشكر  توجه  كام  املعرض،  إلنجاح 
املشاركة  واملؤسسات  الرشكات  كافة 
ــة واملــنــظــمــة وكــافــة  ــراعــي ــجــهــات ال وال
بشكل  ساهمت  التي  اإلعـــالم  وســائــل 
له  والــرتويــج  الــحــدث  تغطية  يف  فاعل 

وعامليا. وعربيا  محليا 
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بمكرمة من منصور بن زايد .. وتنظيم جائزة 
خليفة الدولية للنخيل واإلبتكار الزراعي...

نجاح وتميز لفعاليات المهرجان األول 
للتمور المصرية في واحة سيوة

حضور جماهيرى كبير وتغطية إعالمية عربية ودولية واسعة...
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مبكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
جائزة  وتنظيم  الــرئــاســة،  شـــؤون  وزيـــر 
الزراعي،  واإلبتكار  للنخيل  الدولية  خليفة 
املرصية  للتمور  األول  املهرجان  حقق 
ومميزا  كــبــرية  نجاحا  ســيــوة،  واحـــة  يف 
وحظي بحضور جامهريي ضخم وتغطية 

إعالمية عربية ودولية واسعة.

جــائــزة  كــرمــت  ــان  ــرج ــه امل ــام  خــت ويف 
الزراعي،  واإلبتكار  للنخيل  الدولية  خليفة 
زراعة  مسابقة  فئات  كافة  يف  الفائزين 
الجائزة  أطلقتها  التي  التمر  نخيل  وإنتاج 
قبائل  شــيــوخ  ــد  وأكـ املــهــرجــان.  خـــالل 
اإلمــارات  دولــة  أن  عىل  املرصية  سيوة 
عنوانَا  ــا  دامئ ستظل  املتحدة  العربية 
خالل  من  املرصيني  نفوس  ىف  للبهجة 
وما  تنموية  مــرشوعــات  من  تدشنه  ما 
النهوض  مبادرات تستهدف  تطرحه من 
أرض  ــوع  ــ رب ىف  ــــرصى  امل بــاملــواطــن 
مبوقف  القبائل  شيوخ  وأشــاد  الكنانة. 
دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق اإلستقرار 
زايــد  “روح  أن  عــىل  مؤكدين  مــرص  ىف 
الذاكرة  ىف  دامئا  حارضة  ستظل  الخري” 
و  خري  من  تحمله  مبا  املرصية  الجمعية 
تعّود عليه املرصيون وحفظوه ىف  مناء 

قلوبهم ودَا وحبَا وعرفانَا.

ــو زيد  ــالء أب ــرض املــهــرجــان مــعــايل ع وح

ــور  ــت ــدك ــروح، وال ــطـ مــحــافــظ مـــرىس مـ
لجائزة  الــعــام  األمـــني  زايـــد  عــبــدالــوهــاب 
التمر،وممثلون  لنخيل  الدولية  خليفة 
وكذلك  املرصية  ــوزارات  الـ مختلف  عن 
“الــفــاو”  الــزراعــة  و  األغــذيــة  عــن منظمة 
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
سيوة  قبائل  وأبناء  وشيوخ  “اليونيدو” 

ومرىس مطروح.

وأكد معايل عالء ابو زيد عىل أن املواقف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  التاريخية 
املرصيني  نفوس  ىف  محفورة  ستظل 
ميكن  وال  والـــعـــزة،  الــفــخــر  مـــن  ــداد  ــ مب
يحتفلون  ــم  وهـ والـــعـــرب  لــلــمــرصيــني 
بالذكرى 42 إلنتصارات أكتوبر املجيدة اال 
أن يقفوا إجالال وترحاَم عىل روح املغفور 
الله  الله تعاىل الشيخ زايد”طيب  له بإذن 
قولته  وشــمــوخ  بعز  مستذكرين  ــراه”  ثـ
من  أغىل  ليس  العريب  “النفط  املأثورة 

الدم العريب”.

تتدفق  الروح  هذه  أن  إىل  معاليه  وأشار 
عــطــاَء مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة ىف دولــة 
الشيخ  السمو  بصاحب  ممثلة  اإلمارات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله”  “حفظه 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
حاكم  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  ــة  ــدول ال
محمد  الشيخ  السمو  وصــاحــب  ديب، 

أبوظبى  عهد  ويل  نهيان  آل  زايـــد  بــن 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
الشيوخ  الــســمــو  أصــحــاب  واخــوانــهــم 
حكام  لإلتحاد  األعــىل  املجلس  أعضاء 
من  مستثمرين  “إن  قــائــال  ــارات،  ــ اإلم
دولة اإلمارات بصدد تدشني مرشوعات 
مطروح  مــرىس  محافظة  يف  عمالقة 
جنيه  ــارات  ــي ــل م عـــرشة  قيمتها  تــبــلــغ 
مختلفة  تنموية  قطاعات  ىف  مــرصي 

السياحى”. القطاع  مقدمتها  ىف 

الشيخ  سمو  مكرمة  معاليه  مثــن  كــام 
هذا  برعاية  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  منصور 
إنــطــالق  نقطة  ميــثــل  الـــذى  املــهــرجــان 
ــة  ــاركــة ىف واح ملــســرية الــشــجــرة املــب
جمهورية  مــســتــوى  وعـــىل  بــل  ســيــوة، 
أن  ىف  أمله  عــن  معربَا  العربية،  مــرص 
بارزا  سنويَا  حدثَا  املهرجان  هذا  يكون 

التمور. ينهض بزراعة وإنتاج و تصنيع 

ــدت املــهــنــدســة حــنــان  ــ مــن جــانــبــهــا أك
نيابة  كلمتها  ألــقــت  ــي  ــت وال ــرضى  ــح ال
املــرصي،  والصناعة  التجارة  ــر  وزي عــن 
بني  والتعاون  التاريخية  العالقات  عمق 
لسمو  وإمتنانها  الشقيقني،  البلدين 
عىل  نهيان  آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ 
املهرجان  بنجاح  وفخرها  املكرمة،  هذه 
من  عريضة  جامهريية  مشاركة  وســط 

أهايل سيوة.
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زايــد  الــوهــاب  عبد  الدكتور  أكــد  ــدوره  وبـ
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  حرص 
برئاسة معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل 
عىل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان 
منصور  الشيخ  سمو  توجيهات  ترجمة 
مــزارعــي  نــهــيــان ىف دعـــم  آل  زايـــد  ــن  ب
تحقق  ما  وهذا  سيوة،  واحة  ىف  النخيل 
من خالل املحارضات وورش العمل التى 
مدى  عىل  الجائزة  خرباء  من  عدد  قدمها 
الزيارات  اىل  باإلضافة  للمزارعني  يومني 
امليدانية واإلرشادية التى قام بها الخرباء 
الطرق  أحدث  وتناولت  املزارع  من  لعدد 
رعاية  يف  والتطبيقية  العلمية  واألساليب 
سنويَا،  إنتاجيتها  ورفع  املباركة  الشجرة 
الحرفية  الــصــنــاعــات  تــطــويــر  وكــذلــك 

القامئة عىل منتجات شجرة النخيل.

تكرميا  تضمن  املهرجان  إن  زايــد:  وقال 
مختلفة  مــجــاالت  ىف  فــائــزيــن  لــعــرشة 
إنتاج  ىف  والتميز  النخيل  ــة  زراعـ ــول  ح
واملشغوالت  اليدوية  والــحــرف  التمور 
املباركة،  بالشجرة  املرتبطة  الرتاثية 
ألــف  عــىل عــرشيــن  كــل منهم  وحــصــل 
الفائزين  قامئة  أن  وأوضح  مرصي،  جنيه 
اسامعيل  مصطفى  ــن:  م كــال  شملت 
عثامن ىف فئة أفضل مزارع منتج للتمور 

بحث  أفضل  جائزة  أما  صنف “سيوي”، 
وتقنيات  النخيل  زراعات  لتطوير  مقدم 
سعد  الدكتور  نصيب  من  فكانت  التمور 
محمد  وفــاز  ــه،  رزق يونس  الــوهــاب  عبد 
ــل منـــوذج  ــض ــزة أف ــجــائ حــمــيــدة بــيــبــى ب
السليولوزية  املواد  من  فلكلوري  ملنتج 
بكر  أبــو  الله  عبد  عمر  فــاز  كام  للنخيل، 
بالشيخ عمر راجح، ممثل  راجح والشهري 
مشايخ أهايل سيوة بجائزة أفضل مزارع 
نخيل  من  متعددة  أصنافا  يقتنى  نخيل 
تقنيات  ألفضل  الرابعة  الفئة  أما  التمر، 
عبد  محمد  مريس  بها  ففاز  مستخدمة 
السادسة  الفئة  تم حجب  بينام  الرحمن، 
أفضل  حول  كانت  والتى  املسابقة  من 
من  واإلســتــفــادة  مطبقة  عضوية  ــة  زراع
املخلفات، والفئة السابعة ألفضل منتج 
أبو  كامل  الغنى  عبد  بها  فاز  التمور  من 
ألفضل  الثامنة  الفئة  ىف  فاز  بينام  كرم، 
محمد  ــالل  ب ــور  مت تعبئة  وبــيــت  مصنع 
محمد  هــالل  فاطمة  فــازت  بينام  بــالل، 
من  وتعبئة  تغلفة  عبوات  أفضل  بجائزة 
العارشة  والجائزة  الواحة،  نساء  تصميم 
األول  املــهــرجــان  مسابقة  يف  ــرية  واألخـ
نصيب  مــن  فــكــانــت  ــة  املــرصي للتمور 
حبون،  عــثــامن  إدريـــس  عمر  بــن  محمد 

والشهري بشاكر حبون.

تحكيم  لــجــنــة  أن  الـــفـــائـــزون  أكـــد  كـــام 
خليفة  جــائــزة  إختارتها  الــتــى  املــهــرجــان 
الدولية لنخيل التمر، ومعايري تقييم تلك 
ثقة  محل  كانت  أداءهــا  وطريقة  اللجنة 
املشاركني،  قبل  من  ورضا  كبري  وتقدير 
وأن النتائج جاءت لتعكس واقع الحال ىف 
زاد  مام  الواحة  ىف  التمور  زراعــات  مجال 

من مصداقية املهرجان والقامئني عليه.

قد  للمهرجان  العلمية  اللجنة  وكــانــت 
األيــام  ــدار  مـ وعــىل  إجتامعاتها  عــقــدت 
من  اإلنتهاء  بعد  املهرجان،  سبقت  التي 
التقدم  ــاب  ب ــالق  وإغـ العينات  إســتــالم 
حيث  املهرجان،  مسابقة  يف  للمشاركة 
كافة  يف  املــشــاركــات  بتقييم  قــامــت 
يف  مشاركة،   70 تجاوزت  والتي  الفئات 
عامه  يف  املهرجان  عىل  مشهود  إقبال 

األول. 

لتشمل  املهرجان  فعاليات  امتدت  كام 
الحرفية  الصناعات  مبركز  معرض  إقامة 
وهيئات  وزارات  عــدة  بحضور  بسيوة 
من  عــارضــا   110 ــة  ــارك ــش وم حــكــومــيــة 
وزارة  شاركت  كام  القطاعات،  مختلف 
أنشطة  بعدة  مرص  يف  ــدويل  ال التعاون 
خالل املهرجان، من ضمنها مرشوع منتج 
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ريف مرص والذي يعد مدخال تنمويا لدعم 
الحرف اليديوية وصناعة التمور مبرص.

الندوات العلمية..
أقيم عىل هامش املهرجان األول للتمور 
تناول  علميا  مؤمترا  سيوة،  يف  املرصية 
مجال  يف  هــامــة  رئيسية  ــاور  ــح م عـــدة 
التمور،  وتسويق  ــة  وزراع وإنتاج  صناعة 
وشمل  للمهرجان.  الرئيس  الهدف  وهي 

املؤمتر العلمي 4 جلسات.

من  كال  العلمية  املؤمتر  جلسات  وأدار 
الشبكة  عن  ممثال  شاكر  سمري  الدكتور 
سدرة  مــوالي  والدكتور  للنخيل،  الدولية 
األستاذ  التمور،  قطاع  يف  الدويل  الخبري 
باملجلس  التسويق  مدير  الضوي  متيم 
والدكتور  الغذائية،  للصناعات  التصديري 
معهد  مستشار  نــظــام  املــحــســن  عــبــد 
تكنولوجيا األغذية. وشارك يف الجلسات 
العلمية نخبة من العلامء والخرباء الدوليني 
يف مجال نخيل التمر وصناعاته، وتناولت 

إنتاج  ــدة مــحــاورة أهــمــهــا:  الـــدراســـات ع
التمور عالية الجودة ، ودراسة ملتطلبات 
السوق، معامالت ما بعد الحصاد والقيمة 
املستقبلية  الـــرؤى  وأخـــريا  املــضــافــة، 

لتطوير التمور والنخيل.

الدكتور  برئاسة  األوىل  الجلسة  وجــاءت 
متور  )إنتاج  عنوان  تحت  الشاكر،  سمري 
عالية الجودة( وتضمنت العديد من أوراق 
عبدالوهاب  الدكتور  قدم  حيث  العمل، 
الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمــني  زايــد 
ما  وأهــم  الجائزة،  عن  نبذة  التمر  لنخيل 
الدكتور  قــدم  كام  انــجــازات،  من  حققته 
ــة عــمــل بــعــنــوان  ــ مــحــمــد اوحـــســـني ورق
وشارك  األمراض(،  من  والوقاية  )التغذية 
بــورقــة عمل عن  عـــادل صــربي  الــدكــتــور 
النخيل  قطاع  تنمية  يف  اليونيدو  )دور 
عمل  ــة  ورق واملــقــرتحــات(،  التحديات   –
للدكتور محمد فرج بعنوان )زراعة النخيل 
واملأمول(،  الواقع  مبرص-  التمور  وانتاج 
رشيف  للدكتور  عمل  أوراق  إىل  إضافة 

عامد  التمر  )نخيل  بعنوان  الــرشبــايص 
رزق  رضــا  الدكتور  البستاين(،  التكثيف 
النخيل(،  ــاف  الصــن تــعــاريــف  )مــفــاتــيــح 
الدكتور محمد عويس )املكافحة الحيوية 
آلفـــات الــتــمــور(، الــدكــتــور مـــوالي ســدرة 
سمري  الدكتور  النخيل(،  وآفات  )أمراض 
الشاكر )إنتاج التمور، التعليب، التسويق( 
وورقة عمل للدكتور عادل حجازي، بعنوان 

)زراعة األنسجة لنخيل التمر(.

متيم  املهندس  الثانية  الجلسة  وتــرأس 
)متطلبات  عنوان  تحت  وكانت  الضوي، 
ممثلني  فيها  شارك  العاملية(،  األســواق 
لبحث  واملحلية  األجنبية  الــرشكــات  عن 

معايري الجودة العاملية للتمور.

ترأسها  الــنــدوات  مــن  الثالثة  الجلسة 
ــاءت تحت  ــ ــدرة، وج ــ ــوالي س الــدكــتــور مـ
الحصاد والقيمة  عنوان )معامالت ما بعد 
املضافة( قدم الدكتور رفعت عبدالشايف 
التمور  )آفــات  بعنوان  عمل  ورقــة  خاللها 
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الدكتور  يف املخازن ومكافحتها( وشارك 
)أهم  بعنوان  عمل  بورقة  الشاكر  سمري 
كام  لــلــتــمــور(،  التحويلية  الــصــنــاعــات 
الدكتورة نيليل كامل ورقة بعنوان  قدمت 
)مرشوع منتج ريف مرص ودوره يف دعم 

قطاع التمور والحرف اليدوية(.

األستاذ  برئاسة  واألخرية  الرابعة  الجلسة 
عنوان  تحت  جاءت  نظام،  عبداملحسن 
التمور(  صناعة  لتطوير  مسقبلية  )رؤى 
العمل، حيث  أوراق  العديد من  وتضمنت 
بورقة  املــزروعــي  محمد  األستاذ  شــارك 
يحتذى  نجاح  )قصة  عنوان  تحت  عمل 
التمور(  صناعة  تطوير  مــجــال  يف  بها 
بورقة عمل  نبوي متويل  الدكتور  وشارك 
ملكافحة  عاملي  برنامج  )أفــضــل  حــول 
ماكينة  بــاســتــخــدام  الــنــخــيــل  ســوســة 
للدكتور  عمل  وورقــة  اإليطالية)  الحقن 
تدعيم  ــدوق  ــن )ص بــعــنــوان  أمـــني  أحــمــد 
الجديد(  بالوادي  النخيل  آفــات  مكافحة 
)دور  عن  صالح  أمين  لالستاذ  عمل  ورقة 
والخدمات  للتنمية  االجتامعي  الصندوق 

ورقة  يقدمها(،  التي  املالية  وغري  املالية 
أعامل  رجــال  جمعية  )دور  بعنوان  عمل 
تــطــويــر املـــرشوعـــات  ــة يف  ــدري اســكــن
ابراهيم  لالستاذ  والحرفية(  الصغرية 
ــاذ متيم  ــالســت ــة عــمــل ل ــ مـــلـــوك، وورقـ
أهم  عن  احصائيات   ( بعنوان  الضوي، 
للتمور  واملستوردة  املصدرة  األســواق 
ودعم تجارة التمور عامليا، وورقة بعنوان 
)عرض فكرة اطالق املركز العريب لتعبئة 

وتغليف التمور( للدكتور جورج نوبار.

للتمور  األول  املـــهـــرجـــان  ــات  ــي ــوص ت
املرصية يف سيوة

ووزارة  والــعــارضــون  املــشــاركــون  تــقــدم 
اليونيدو  ومنظمة  ــتــجــارة  وال الصناعة 
لألمم املتحدة واملجتمع املدين وشيوخ 
مــطــروح،  مــرىس  ومحافظة  املنطقة 
منصور  الشيخ  سمو  إىل  والثناء  بالشكر 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  ــد  زاي بــن 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عىل مبادرته 
للتمور  األول  املهرجان  بتنظيم  الكرمية 
املرصية بسيوة، حيث تأيت هذه املبادرة 

التنموية  املــشــاريــع  إطـــار  يف  الــكــرميــة 
مرص  جمهورية  بني  الطيبة  والعالقات 

العربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

التوصيات:
1- يقرتح أن يكون املهرجان حفال سنويا 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  من  بتنظيم 
يف  القادمة  السنة  يقام  أن  عىل  التمر 

واحة سيوة مبحافظة مطروح.
العربية  اإلمـــارات  ــة  لــريــادة دول 2- نــظــرا 
وانتاج  النخيل  زراعــة  مجال  يف  املتحدة 
مجال  يف  منتجها  وجـــودة  عامة  التمور 
يقرتح  فإنه  والتصدير،  والتعليب  التصنيع 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تتكلف  أن 
مصنع  وتشغيل  مــشــاكــل  بــحــل  الــتــمــر 

التمور الوحيد يف سيوة.
أن  املهرجان  يف  املشاركون  3- يقرتح 
السيوي  الــرتاث  يصون  مركز  إنشاء  يتم 
والــثــقــافــة األمــازيــغــيــة وجــمــيــع مــفــرداتــه 
وعنارصه بطرح برامج أكادميية متخصصة 
بالتعاون مع الجامعات واليونسكو لتأهيل 

الكوادر املرصية يف هذا املجال.
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إصدارات

نخلة التمر،

تاريخ وتراث وغذاء ودواء

الثقايف/ عيىس  :مــركــز  ــدار  /اصـ كتاب 
البحرين

سنة االصدار :2014
عدد الصفحات :)329( صفحة.

الكاتب  من  وتقدير  الكتاب)شكر  تضمن 
ملركز  التنفيذي  ــر  املــدي مــن  وتــقــديــم 
بالنخلة،  تعرف  ومقدمة  الثقايف  عيىس 

خمسة  من  الكتاب  وموطنها( ويتكون 
فصول كام ييل:

الحضارات  يف  النخيل   | األول  الفصل 
واألديان الساموية  

الفصل الثاين | النخيل يف األدب والرتاث 
العريب  

النخلة  واجـــزاء  التمور   | الثالث  الفصل 
االخرى منظومة غذائية متكاملة  

النخلة  واجـــزاء  التمور   | الــرابــع  الفصل 
االخرى منظومة صحية وعالجية متكاملة  
املــصــطــلــحــات   | الـــخـــامـــس  ــل  ــص ــف ال

والتسميات الخاصة بنخلة التمر  

نخلة التمر، الزراعة، الخدمة، 

الرعاية الفنية، و التصنيع

الثقايف/ عيىس  مركز  ــدار:  ــ /اص كتاب 
البحرين/

سنة االصدار:2014
عدد الصفحات :)521( صفحة.

الكاتب  من  وتقدير  شكر  الكتاب  تضمن 
وتقديم من املدير التنفيذي ملركز عيىس 
الثقايف ومقدمة  تضمنت واختلفت اآلراء 
األصيل  املوطن  تحديد  يف  والــدراســات 
من  الكتاب  ويكون  التمر،   نخيل  ألشجار 

13 فصل وكام ييل:  
الفصل األول | انشاء وادارة مزارع و بساتني 

النخيل  
بساتني  خــدمــة  بــرامــج   | الــثــاين  الفصل 

ومزارع النخيل  

الفصل الثالث | برنامج خدمة ورعاية رأس 
النخلة  

الفصل الرابع | برامج املكافحة  
الفصل الخامس | تلقيح نخلة التمر  

الفصل السادس | الدليل السنوي املقرتح 
لعمليات الخدمة  

وقلع  الفسائل  فصل   | السابع  الفصل 
األشجار الكبرية  

وأدوات  وآالت  معدات   | الثامن  الفصل 
االرتقاء والتقليم والجني  

الوقاية  واالت  معدات   | التاسع  الفصل 
واملكافحة 

الحيوية  الــصــنــاعــات   | الــعــارش  الفصل 
املعتمدة عىل التمور 

واألرضار  الظواهر   | عرش  الثاين  الفصل 
الفسيولوجية  

الفصل الثالث عرش | ظواهر ومامرسات 
خاطئة يف زراعة وخدمة نخلة التمر  
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تعزيزا لمكانتها ودورها الرائد...

مشاركة فاعلة لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر في المعرض 

الدولي للتمور بآرفود بالمغرب.
نهيان  الشيخ  معايل  توجيهات  عىل  بناء 
وتنمية  الثقافة  ــر  وزي نهيان  آل  مــبــارك 
جائزة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  املــعــرفــة، 
وضمن  الــتــمــر،  لنخيل  الـــدولـــة  خليفة 
دعم  إىل  الــهــادفــة  الــجــائــزة  اسرتاتيجية 
وعربيا  محليا  به  واالرتــقــاء  النخيل  قطاع 
يف  الرائدة  مكانتها  عىل  وتأكيدا  وعامليا، 
املشاركة  عــىل  وحرصها  القطاع،  هــذه 
والــفــعــالــيــات  كــافــة املــهــرجــانــات  يف 
الخاصة بالشجرة املباركة، شاركت جائزة 
يف  بفاعلية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
للمعرض  السادسة  النسخة  فعاليات 
باململكة  ــود  أرف مبدينة  للتمور  ــدويل  ال
 29 مــن  الــفــرتة  يف  الشقيقة،  املغربية 
 ،2015 نوفمرب  من  األول  ولغاية  أكتوبر 
فيه  عرضت  خاص  جناح  خالل  من  وذلك 
التعريفية  والوثائق  املطبوعات  من  عددًا 
املتألقة  ملسريتها  ترصد  التي  بالجائزة 
مستوى  عىل  سنوات  مثــاين  مــدى  عىل 
مجال  يف  الرائدة  واملكتسبات  اإلنجازات 
عطاءات  وتعزيز  العلمي  البحث  تشجيع 
قبلة  أضــحــت  حــيــث  ــاركــة،  املــب النخلة 
والعاملني  الباحثني  لجميع  علميا  ومحرابا 
واملــهــتــمــني بــقــطــاع نــخــيــل الــتــمــر عىل 

املستويني العريب والعاملي.

ــدكــتــور عبد  ال ــادة األســتــاذ  ــع وقـــدم س
الوهاب زايد، األمني العام لجائزة خليفة 

حول  وافيا  رشحا  التمر،  لنخيل  الدولية 
عزيز  ملــعــايل  ومــســتــجــداتــهــا،  الــجــائــزة 
البحري  والصيد  الفالحة  وزيــر  أخنوش 
يف املــمــلــكــة املــغــربــيــة، وذلـــك خــالل 
بنّي  كــام  الــجــائــزة،  لجناح  معاليه  زيـــارة 
الجائزة  ألهمية  الــعــام  األمــني  ســعــادة 
أّثرت  ومكاسب  إنجازات  من  حققته  وما 
التمر  نخيل  قــطــاع  يف  إيــجــايب  بشكل 
والعامل،  العريب  الوطن  مستوى  عىل 
األوىل  الــعــلــيــمــة  الــجــائــزة  ــبــارهــا  ــاعــت ب

املتخصصة يف هذ املجال.

الــجــائــزة حققت  أن  الــعــام  ــني  األم ــد  وأك
هذه اإلنجازات ووصلت إىل هذه املكانة 
والرعاية  الكبري  الدعم  بفضل  الــرائــدة، 
وراعيها صاحب  الجائزة  الكرمية لصاحب 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الشيخ  السمو  صاحب  واهتامم  ودعم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة،  للقوات  األعــىل  القائد  نائب 
الشيخ  لسمو  الدؤوبة  املتابعة  وكذلك 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن  منصور 
الرئاسة،  شــؤون  ــر  وزي الـــوزراء  مجلس 
اهتامما  القطاع  هذه  سموه  يويل  حيث 
كبريا ويوجه سموه دامئا برضورة اإلرتقاء 
اإلمكانيات  كافة  وتسخري  القطاع  بهذا 
لتطويره  والــعــلــوم  الحديثة  والتقنية 

والوصول به إىل آفاق أرحب وأوسع.
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كام أشار سعادته إىل اهتامم وتوجيهات 
نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل 
برضوة تعزيز وجودها ومكانتها يف كافة 
كافة  وتــقــديــم  والــفــعــالــيــات،  املــحــافــل 
التمر محليا  الدعم لقطاع نخيل  أساليب 

وعامليا. وعربيا 

ــاب زايـــد، أن  ــوه ــر الــدكــتــور عــبــد ال وذكـ
تأيت  أرفود  معرض  يف  الجائزة  مشاركة 
لتعزيز  الجائزة  اسرتاتيجية  سياق  يف 
املــلــتــقــيــات  مــخــتــلــف  حــضــورهــا يف 
بأنشطتها  التعريف  بهدف  واملحافل، 
إضافة  فيها،  املشاركة  ورشوط  وفئاتها 
والخرباء  والباحثني  املنتجني  تحفيز  إىل 

الجائزة. يف  للمشاركة  واملهتمني 

من  كثيفا  ــاال  إقــب الــجــائــزة  رواق  ولــقــي 
قــبــل الــبــاحــثــني والــطــلــبــة واملـــزارعـــني 
ــــت اســتــامرات  واملــهــتــمــني، حــيــث ُوزع

فئاتها،  مبختلف  الجائزة  يف  املشاركة 
رشوط  حـــــول  رشوحــــــــات  وقــــدمــــت 
ــة إىل  ــافـ املـــشـــاركـــة وأهـــدافـــهـــا، إضـ
ــد مـــن املـــجـــالت واملــطــبــوعــات  ــعــدي ال
التمر.  نخيل  بشجرة  الخاصة  والوثائق 
الجائزة  وضــع  الجائزة  عــام  أمــني  وأبــرز 
تقدمه  بــاتــت  الـــذي  املــمــيــز  ــبــاري  االعــت
مستعرضا  األكادميي،  العلمي  للمشهد 
خليفة  جائزة  حققتها  التي  املكتسبات 
الدراسات  حيث  من  التمر  لنخيل  الدولية 
التي  املــرشوعــات  ومختلف  واألبــحــاث 
عملت عىل تنمية قطاع نخيل التمر عىل 
املستوى الدويل والعريب، وكذلك الدور 
اإلمارات  دولة  تلعبه  الذي  والرائد  الهام 

العربية املتحدة يف هذا املجال.

السادسة  دورته  يف  أرفود  مؤمتر  وُعقد 
يف  غدائية  ثــروة  “الــتــمــور  شــعــار  تحت 
خلق  أفــق  يف  وذلــك  مستمر”  تثمني 

ــعــاش  وإن تنمية  إىل  تــهــدف  ديــنــامــيــة 
دعــم  أجــل  ومــن  التضامنية،  الــفــالحــة 
األهمية  ذات  الهشة  املناطق  تنمية 
الواحات.  مناطق  وخاصة  االيكولوجية 
املرشفة  التمور  معرض  جمعية  وترنو 
وزارة  إرشاف  تــحــت  املـــعـــرض  عـــىل 
تطوير  إىل  الــبــحــري  والــصــيــد  الــفــالحــة 
عيش  مستوى  وتحسني  التمور  قطاع 

السكان. 

 40 مساحة  عىل  امتد  املعرض  أن  يذكر 
مخصصة  آالف   10 منها  مربع  مرت  ألف 
 250 عىل  يزيد  ما  فيه  وشارك  لألروقة. 
أن  إىل  ــار  ــش وي ــة.  ــ دول  15 ــن  م ــا  ــارض ع
يف   30 زيادة  السنة  هذه  شهد  املغرب 
مقارنة  التمور  إنتاج  مستوى  عىل  املئة 
بلغ  إنــتــاج  مبجموع  املــاضــيــة،  بالسنة 
الــدور  وذلــك يف سياق  ألــف طــن،   117
الذي يلعبه املخطط األخرض.  اإليجايب 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي تشارك بفاعلية في 

مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر... 

التمر  لنخيل  الدولية  شاركت جائزة خليفة 
مبهرجان اإلمارات الدويل للنخيل والتمر، 
زايــد  الشيخ  مــهــرجــان  استضافه  الـــذي 
العام،  مرة هذا  2015 ألول  لعام  الرتايث 
السمو  صاحب  مــن  كرمية  رعــايــة  تحت 
رئيس  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  خليفة  الشيخ 
صاحب  من  ودعم  الله”  حفظه   “ الدولة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
سمو  مــن  مــبــارشة  ومتابعة  املسلحة 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك يف املهرجان أكرث من 200 عارضا 
املصدرين  أكــرب  مــن  دولـــة   15 ميثلون 

واملنتجني والعاملني يف صناعة التمر.

واشــتــمــل املــهــرجــان عــىل الــعــديــد من 
ويحظى  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات 
ووسائل  ــزوار  ال قبل  من  كبري  باهتامم 

اإلعالم.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
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منصور  الشيخ  وسمو  الداخلية  ــر  وزي
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بن 
شهدا  قد  الرئاسة  شــؤون  وزيــر  الــوزراء 
الرتايث  زايد  الشيخ  مهرجان  افتتاح  حفل 
حضور  الوثبة وسط  منطقة  يف    2015

رسمي وشعبي الفت .

الدولية  خليفة  جــائــزة  مــشــاركــة  وجـــاءت 
التمر يف هذا املعرض يف سياق  لنخيل 
مشاركتها  تعزيز  إىل  الهادفة  اسرتاتيجتها 
نخيل  قطاع  يف  الفاعل  دورهــا  ومامرسة 
واملهرجانات  املؤمترات  كافة  يف  التمر 
والتمر، حيث  بالنخيل  الخاصة  والفعاليات 
تحرص وضمن أهدافها السامية إىل نرش 
ثقافة نخيل التمر عىل املستويات املحلية 
واإلقليمية والدولية، وإبراز الدور الرائد لدولة 
اإلمارات يف مجال تطوير قطاع نخيل التمر 
الدامئة لالرتقاء بهذا القطاع من  وجهودها 
أجل تحسني االنتاجية واتباع أفضل السبل 

واملامرسات لتحقيق ذلك.

للنخيل  ــدويل  ال اإلمـــارات  مهرجان  ويعد 
ــات الــتــي  ــي ــال ــع ــف والـــتـــمـــر مـــن أهــــم ال
كل  ويستقطب  أبــوظــبــي،  تستضيفها 
مختلف  من  املشاركني  من  مزيدًا  عــام 
من  كبري  باهتامم  ويحظى  العامل  دول 

الجمهور ووسائل اإلعالم.

وشاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
مــن خــالل جناح خاص  الــحــدث  يف هــذا 
ــن املــطــبــوعــات  عــرضــت خــاللــه لــعــدد م
وكتيبات  مجالت  مــن  بالجائزة  الخاصة 
ونرشات، إضافة إىل استامرات املشاركة 
يف فــئــات الــجــائــزة، كــام قــدمــت لــلــزوار 
رشحـــا عــن آلــيــة املــشــاركــة يف الــجــائــزة 
تحكيمها،  ومعايري  وأهدافها  ومحاورها 
واملعارض  الفعاليات  إبــراز  عىل  وتعمل 
الداخلية والخارجية التي تعمل الجائزة عىل 
لها، وكان آخرها  الدعم  تنظيمها وتقديم 
األول  للمهرجان  الجائزة  ورعاية  تنظيم 
للتمور املرصية بسيوة والذي القى نجاحا 
ــزوار  وال املشاركات  مستوى  عىل  كبريا 
مشاركة  جانب  إىل  اإلعالمية،  والتغطية 
الجائزة الفاعلة يف مهرجان اكسبو ميالنو 

2015 يف ايطاليا.

زايد  عبدالوهاب  الدكتور  سعادة  وقــال 
الــدولــيــة  خليفة  لــجــائــزة  ــام  ــع ال األمـــني 
يف  الــجــائــزة  مشاركة  إن  التمر:  لنخيل 
بالشجرة  املتعلقة  الــفــعــالــيــات  كــافــة 
املباركة محليا وعربيا ودوليا، تأيت ضمن 
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  توجيهات 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئيس 
لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  مجلس 
واملنجزات  املكتسبات  ــراز  إلبـ التمر، 
دور  عىل  والتأكيد  الجائزة  حققتها  التي 
السمو  صاحب  وراعيها  الجائزة  صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ 
املباركة  وجــهــوده  الــلــه،  حفظه  الــدولــة 
ورعايته لقطاع نخيل التمر وتقديم الدعم 
به  االرتقاء  إىل  يؤدي  ومبا  له،  الالمحدود 

إىل أفضل املستويات.

متثل  النخيل  شــجــرة  أن  ــد  زايـ ــاف  ــ وأض
اإلمارات  ألبناء  حضاريا  ورمزا  وطنية  ثروة 
ولها  نفوسهم،  يف  خاصة  مكانة  وتحتل 
وتعد  واقتصادية،  وتراثية  غذائية  أهمية 
دولة اإلمارات األوىل عىل مستوى العامل 
بزراعة النخيل إضافة إىل دورها الرائد يف 

هذا القطاع عىل الصعيد العاملي. 

أن معارض  زايد  الدكتور عبدالوهاب  وأكد 
بهذا  الخاصة  والفعاليات  عامة  التمور 
الخربات  لتبادل  فرصة  تشكل  القطاع 
ــني والــخــرباء  ــزارعـ ــات بــني املـ ــ ــدراس ــ وال
تطوير  يف  يساهم  ومبا  واملتخصصني 
ــىل أحـــدث ما  ــالع ع ــ ــذا الــقــطــاع واإلطـ هـ
إليه الدراسات والبحوث الخاصة  توصلت 
االنتاج  تطوير  لناحية  املباركة  بالشجرة 

والتصينع والتسويق.

الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمني  وأشار 
تأيت  املــشــاركــة  ــذه  ه أن  الــتــمــر،  لنخيل 
بالتزامن مع االنطالقة الجديدة للجائزة إىل 
آفاق عاملية أوسع، بعد أن حققت العديد 
مشاركتها  خــالل  مــن  املكتسبات  مــن 
العربية  املهرجانات  من  للعديد  ورعايتها 
الفاعل  ــا  دورهـ عــىل  يــؤكــد  مــا  والعاملية 
العاملية  وريادتها  التمر  نخيل  قطاع  يف 
الجائزة  أن  أوضــح  كام  املــجــال،  هــذا  يف 
ستشهد وانطالقا من الدورة القادمة نقلة 
ستكشف  حيث  ومميزة،  جديدة  نوعية 
اسرتاتيجتها  عن  للجائزة  العامة  األمانة 
سيتم  صحفي  مؤمتر  خالل  من  الجديدة 

اإلعالن عنه قريبا.
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حظيت باهتمام الزوار والمهتمين بشجرة نخيل التمر...

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي
تشارك بفاعلية في مهرجاني ليوا 

للرطب وعجمان للرطب...

لنخيل  الــدولــيــة  خليفة  ــزة  جــائ حققت 
يف  مشاركتها  خــالل  كبريا  نجاحا  التمر 
ملهرجان  عرشة  الحادية  الدورة  فعاليات 
ــذي أقــيــم تــحــت رعــايــة  لــيــوا لــلــرطــب الـ
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
إدارة  لــجــنــة  ــن  م وبــتــنــظــيــم  ــة،  ــاس ــرئ ال
والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
ليوا  عــجــامن  ومــهــرجــان  أبــوظــبــي،  يف 

للرطب يف دورته األخرية.

لنخيل  الدولية  وحظي جناح جائزة خليفة 
املهرجانني  يف  الــزرعــي  واإلبتكر  التمر 
باهتامم واسع من قبل الزوار واملهتمني 
بــشــجــرة نــخــيــل الــتــمــر مـــن املـــزارعـــني 
حرصوا  الــذيــن  واألكــادميــيــني  والباحثني 
أنشطة  عىل  واإلطــالع  الجناح  زيارة  عىل 
املشاركة  ورشوط  ومطبوعاتها  الجائزة 

الخمس. فئاتها  يف 

مزارع  أصحاب  من  كبري  عدد  حرص  كام 

استالم  عىل  اإلمارات  بدولة  التمر  نخيل 
ــامرة الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة يف  ــتـ اسـ
الجائزة، واستمعوا إىل رشح مفصل عن 
للتنافس  املطلوبة  والــرشوط  املعايري 

وتحقيق الفوز.

التي  التثقيفية  املــطــبــوعــات  ــت  ــ والق
لنخيل  الــدولــيــة  خليفة  جــائــزة  تصدرها 
لها  وعــرضــت  ــي،  ــزراع ال واإلبــتــكــار  التمر 
ــالل املــهــرجــانــني، اهــتــاممــا كــبــريا من  خ
واألكادمييني  والــدارســني  الباحثني  قبل 
ومشاريع  دراســات  من  احتوته  ملا  نظرا 
ومن  التمر،  بنخيل  خاصة  علمية  وبحوث 
الجائزة:  وفرتها  التي  اإلصـــدارات  أهــم 
أعداد من مجلة الشجرة املباركة والكتاب 
وألبوم  الفائزين  وكتاب  للجائزة  السنوي 
الـــصـــور الـــخـــاص مبــســابــقــة الــتــصــويــر 
ــامل(، إضــافــة  ــعـ ــون الـ ــي )الــنــخــلــة يف ع
واملنشورات  التعريفية  الكتيبات  إىل 
التثقيفية واألقراص املدمجة التي حرص 

املهتمون عىل اقتناء نسخا منها.
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زايــد  عبدالوهاب  الــدكــتــور  ســعــادة  وعــرب 
لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العام  األمني 
للنتائج  ارتياحه  الزراعي عن  التمر واإلبتكار 
عىل  وأكــد  املشاركة،  من  تحققت  التي 
كمهرجان  للرطب  ليوا  مهرجان  أهمية 
سنويا  ومــلــتــقــى  هــامــة  نـــافـــذة  يــعــتــرب 
بشجرة  واملهتمني  والباحثني  للمزارعني 

نخيل التمر وصناعاتها.

الذي  الكبري  باملستوى  سعادته  وأشــاد 
الحادية  دورتــه  يف  املهرجان  إليه  وصل 
واالهتامم  الكرمية  الرعاية  بفضل  عرشة 
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الكبري 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 
سموه  منح  حيث  الرئاسة،  شؤون  وزير 
ومنح  خاصا  اهتامما  التمر  نخيل  شجرة 
القامئني والعاملني يف قطاع نخيل التمر 
حافزا كبريا للعمل بإخالص لالرتقاء بهذا 
زراعــة  وعــاملــيــا،  وعربيا  محليا  القطاع 

وتصنيعا. وتسويقا 

للرطب  عجامن  ليوا  مهرجان  أكــد  كام 
ــة لـــلـــتـــواصـــل مــع  ــامـ ــة هـ ــص ــن ــّد م ــعـ يـ
للجائزة  للرتويج  والباحثني  املــزارعــني 
أكرب عدد من  ثقافتها واستقطاب  ونرش 
جاءت  املنطلق  هذا  ومن  املشاركات، 
منذ  امللتقى  هذا  يف  الجائزة  مشاركة 
2011. وأن ذلك  دورته األوىل يف العام 
الهادفة  الجائزة  اسرتاتيجية  ضمن  يأيت 
األنشطة  كافة  يف  وجودها  تعزيز  إىل 
التمر  بــنــخــيــل  ــخــاصــة  ال ــيــات  ــفــعــال وال

عامة. الزراعي  والقطاع 

الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمني  وقال 
"إن  الــزراعــي:  واإلبــتــكــار  التمر  لنخيل 
ــداف املــرجــوة مــن املــشــاركــة يف  ــ األه
ــوا عجامن  ــي ول لــلــرطــب  لــيــوا  مــهــرجــاين 
استطاعت  حيث  تحققت،  قد  للرطب 
من  كبري  عــدد  استقطاب  مــن  الــجــائــزة 
املـــزارعـــني والــبــاحــثــني لــلــمــشــاركــة يف 
القّيمة،  جوائزها  عىل  والتنافس  فئاتها 
التمر  نخيل  لثقافة  بالرتويج  نجحت  كام 
الناحية  مــن  املباركة  الشجرة  وأهمية 
أحد  والرتاثية، وهو  واالقتصادية  الغذائية 

للجائزة. الهامة  األهداف 
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بتوجيهات منصور بن زايد...

وفي إطار التحضير إلطالق المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة..

اللجنة المنظمة تعقد 
اجتماعها األول في سيوة... 

بن  منصور  الشيخ  سمو  مكرمة  ضمن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزارء، 
املهرجان  بإقامة  الرئاسة،  شــؤون  وزيــر 
وإعــادة  بسيوة،  املرصية  للتمور  الثاين 
ويف  سيوة،  يف  التمور  مصنع  تشغيل 
املهرجان  إلطالق  والتنسيق  الجهود  إطار 
اللجنة  عقدت  املقبل،  أكتوبر  شهر  يف 
املنظمة إجتامعها األول يف مدينة سيوة 
اإلجتامع  وضم  العربية،  مرص  بجمهورية 

الدكتور عبد الوهاب زايد، األمني  كال من: 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام 
العربية  اإلمــارات  بدولة  الزراعي  واإلبتكار 
منسق  كركويت  عهد  والسيد  املتحدة، 
واملهندسة  الجائزة،  يف  العامة  العالقات 
الصناعة  مجلس  رئيس  الحرضي  حنان 
وزارة  عن  ممثلة  واإلبتكار،  للتكنولوجيا 
أنور  والسيد  املرصية،  والصناعة  التجارة 
رسحان سكرتري عام جمعية سيوة لتنمية 

معايل وزير الصناعة والتجارة املهندس طارق قابيل مع سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد.
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عن  ممثل  راجــح  عمر  والشيخ  املجتمع، 
وأعضاء من مجلس  قبائل سيوة،  شيوخ 
الجندي من  مدينة سيوة، والسيدة نيفني 

الرشكة املنفذة للمهرجان. 

وافتتح الدكتور عبد الوهاب زايد الجلسة، 
ــىل الــجــهــود الــتــي بــذلــت خــالل  ــى ع ــن وأث
املرصية  للتمور  األول  املهرجان  تنظيم 
بسيوة خالل الفرتة 08 - 10 أكتوبر 2015، 
وأكد أن الجائزة عىل أتم اإلستعداد لتنفيذ 
املهرجان بناء عىل توجيهات سمو الشيخ 
كافة  وتوفري  نهيان،  آل  زايــد  بن  منصور 
املتاحة،  اإلمكانيات  ضمن  املتطلبات 
يكون  ــأن  ب ســمــوه  توجيهات  عــىل  وأكـــد 
هو  املهرجان  إقامة  من  الرئيس  الهدف 
ومدينة  بواحة  الشاملة  التنمية  تحقيق 
التمور  وإنتاج  زراعة  سيوة من خالل دعم 

والصناعات الوثيقة بها.

ــدت املــهــنــدســة حنان  ــ أك  مــن جــانــبــهــا 
الحرضي، إهتامم الجانب املرصي ممثال 
بالنهوض  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  ىف 

عىل  والعمل  سيوة  ىف  املجتمع  بتنمية 
األول،  عامه  ىف  املهرجان  نجاح  استثامر 
قابيل،  طارق  د.  ترصيحات  إىل  وأشارت 
التي  املـــرصي  والصناعة  الــتــجــارة  وزيـــر 
املركز  تحتل  مــرص  ــأن  ب إىل  فيها  أشــار 
هناك  وأن  التمور  إنتاج  ىف  عامليا  األول 
خطة تنتهجها الوزارة للتعاون مع الجهات 
خليفة  جــائــزة  مقدمتها  ويف  املعنية، 
الــزراعــى  واإلبــتــكــار  التمر  لنخيل  الدولية 

ومنظمتي اليونيدو والفاو.

ومن جهة أخرى شارك الدكتور عبدالوهاب 
جائزة  بني  فيام  إجتامعات  عدة  يف  زايــد، 
واإلبــتــكــار  التمر  لنخيل  الــدولــيــة  خليفة 
الـــزراعـــي ومــحــافــظــة مـــرىس مــطــروح 
إعــادة  حــول  والــفــاو،  اليونيدو  ومنظمتي 
تم  كام  بسيوة،  التمور  مصنع  تشغيل 
بحث جهود واهتامم جائزة خليفة الدولية 
مبقرتح   الــزراعــي  واإلبــتــكــار  التمر  لنخيل 
شــهــادة  عــىل  ســيــوة  وحــصــول  تسجيل 
أهمية  تكتسب  الــتــي  الــزراعــيــة  النظم 

عاملية وتعد إرثًا إنسانيًا.

مكرمة  لتنفيذ  املبذولة  الجهود  وضمن 
نهيان  آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
سيوة  يف  التمور  مصنع  تأهيل  بــإعــادة 
لنخيل  الــدولــيــة  خليفة  ــزة  جــائ وتــحــمــل 
تشغيل  لتكاليف  الزراعي  واإلبتكار  التمر 
املصنع، وإلنجاز هذه املهمة قام الدكتور 
عدد  رفقة  ميدانية  بزيارة  زايد  عبدالوهاب 
عىل  للوقوف  الفنية  اللجنة  أعضاء  من 
آخر األعامل التي تم انجازها ضمن خطة 
مع  اجتامعا  سعادته  عقد  كام  التشغيل، 
معايل األستاذ طارق قابيل وزير الصناعة 
والــتــجــارة بــجــمــهــوريــة مــرص الــعــربــيــة، 
أبو  عــالء  اللواء  معايل  مع  آخــر  واجتامعا 
زيـــد مــحــافــظ مــطــروح، ملــنــاقــشــة آخــر 
ضمن  املتبعة  والخطوات  املستجدات 
االسرتاتيجية وخطة العمل التي انتهجتها 
ــذي  وال املــصــنــع،  تشغيل  نحو  الــجــائــزة 
أربعة  خالل  تشغيله  يتم  أن  املتوقع  من 
شهور حسب عمل اللجنة الفنية، وبحيث 
يكون املصنع مؤهال الستقبال التمور من 
القادم  الحصاد  موسم  خالل  املزارعني 

يف شهر أكتوبر 2016.

معايل الوزير اللواء أركان حرب عالء أبو زيد محافظ مطروح مع سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد.
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تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزارعي...

اإلعالن عن أسماء الفائزين بالدورة السابعة 
في مسابقة )النخلة في عيون العالم(... 
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أعلنت 
يف  الفائزين  أسامء  عن  الزراعي  واإلبتكار 
التصوير  مسابقة  مــن  السابعة  الـــدورة 
الضويئ )النخلة يف عيون العامل(. والتي 
تنظمها الجائزة سنويا بالتعاون مع رابطة 
الفوتوغرايف  للتصوير  الدولية  أبوظبي 

ضمن أنشطة وفعاليات الجائزة.

الــتــي حققت  وتــهــدف هـــذه املــســابــقــة 
ــم  ــا واســتــقــطــبــت أه ــعـ إنـــتـــشـــارا واسـ
املــصــوريــن الــهــواة واملــحــرتفــني حــول 
اإلنسان بشجرة  العامل، إىل تعزيز عالقة 
نخيل التمر وتنمية الوعي بأهمية الشجرة 
بني  الخربات  تبادل  إىل  إضافة  املباركة، 
املــصــوريــن الــفــوتــوغــرافــيــني مــن هــواة 
وإبــراز  العامل  دولــة  كافة  يف  ومحرتفني 
والبيئية  والسياحية  الرتاثية  املقومات 
ــدف املــســابــقــة إىل  ــه لــلــنــخــيــل، كـــام ت
تشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وتــحــظــى املــســابــقــة بــرعــايــة واهــتــامم 
معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
مجلس  رئيس  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
املسابقة  تعّد  حيث  الــزراعــي،  واإلبتكار 
العامل،  مستوى  عىل  نوعها  من  األوىل 
واســعــا  إقـــبـــاال  دورة  كـــل  يف  وتــشــهــد 
للمشاركة والتنافس عىل املراكز األوىل.

إنطالقتها  منذ  املسابقة  أسست  وقد 
عـــىل آالف  يــضــم  ألرشـــيـــف ضــخــم 
نخيل  لشجرة  واملميزة  الخاصة  الصور 
من  نوعا  خلقت  كام  وصناعاته،  التمر 
الصورة  التقاط  إىل  والسعي  التنافس 
وصناعاتها،  املباركة  للشجرة  األجمل 
كافة  مــن  املــصــوريــن  ــم  أه بــعــدســات 

العامل دول 

النسخة  يف  املشاركة  الصور  عدد  وبلغ 
السابعة )1187( صورة لعدد )717( من 
 )33( من  والهواة  املحرتفني  املصّورين 
أغلب   جاءت  وقد  وأجنبية،  عربية  دولة 
رشوط  لكافة  مطابقة  املرشحة  الصور 
إدارة  من  املعتمدة  املسابقة  ومعايري 

التحكيم. ولجنة  الجائزة 

واإلنصاف فقد  الشفافية  ولتحقيق مبدأ 
خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  اعتمدت 
الزراعي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
أعضاؤها  يتمتع  مستقلة  تحكيم  لجنة 
التصوير  مجال  يف  الــواســعــة  بالخربة 
معايري  تطبيق  عــىل  وتعتمد  الــضــويئ 
أجمل  اخــتــيــار  يف  ــة  ــي ــدول ال الــتــحــكــيــم 
وتضم  األوىل،  املراكز  ومنحها  الصور 
النعامين  بــدر  األســتــاذ  مــن:  كال  اللجنة 
السيد يوسف  كاًل من:  رئيسًا، وعضوية 

حجي. نارص  واألستاذ  الحوسني، 

وبعد اجتامع اللجنة والقيام بعملية الفرز 
املرشحة  الصور  عىل  املعايري  وتطبيق 
اللجنة  توصلت  األوىل،  الثالث  للمراكز 
اختيار الصور  وبقناعة كامل أعضائها إىل 
ــفــائــزة، حــيــث حــاز عــىل املــركــز األول  ال
الثاين  املركز  يف  وجاء  الزدجايل،  فيصل 
من  الثالث  املركز  وكان  الفاريس،  هيثم 

نصيب املصورة إميان الطوخي.

مبلغ  للجائزة  العامة  األمانة  رصدت  وقد 
الثالث  باملراكز  للفائزين  درهم  ألف   45
الفائز باملركز األول  األوىل، حيث يحصل 
عىل مبلغ 20 ألف درهم، الثاين 15 ألف 
مبلغ  عىل  الثالث  باملركز  والفائز  درهم، 
10 آالف درهم، إضافة إىل شهادة تقدير 

ودرع تذكاري لكل منهم. 

وسوف يتم تكريم الفائزين عىل هامش 
الدولية  خليفة  لجائزة  السنوي  الحفل 
واملقرر  الزراعي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل 
سيتم  حيث  الــقــادم.  مــارس   15 بتاريخ 
واإلعالميني  باملسابقة  الفائزين  تكريم 

يوم 16 مارس 2016.

وتحرص الجائزة عىل إصدار ألبوم خاص 
يضم أجمل الصور املشاركة باملسابقة 
يف كل دورة؛ احتفاء بالنخلة واملشاركني 

يف مسابقة التصوير الخاصة بها. 



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي38

 املركز األول فيصل الزدجايل
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املركز الثالث -  إميان الطوخي

الفاريس الثاين هيثم  املركز 
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اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 
وبمشاركة الفوعة تتوج الفائزين بمسابقة 

النخبة للتمور بسيارتين ومبالغ مالية قيمة 

النخبة  مسابقة  الفوعة  رشكــة  نظمت 
الشيخ  مهرجان  فعاليات  ضمن  للتمور 
كرمية  برعاية  يحظى  الذي  الرتايث،  زايد 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صــاحــب  مــن 
الله،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد 
وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
رئيس  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
ــارة أبــوظــبــي،  ــ املــجــلــس الــتــنــفــيــذي إلم
ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
وزير  الوزراء،  رئيس مجلس  نائب  نهيان، 
اللجنة  قــدمــت  حيث  الــرئــاســة،  شــؤون 
األول  للفائزين  للمهرجان  املنظمة 
من  باملراكز  وللفائزين  سيارتني،  والثاين 

الثالث إىل العارش مبالغ مالية قيمة.

مسابقة  يف  الــتــتــويــج  مــراســم  وحــرض 
نارص  ســعــادة  مــن  كــل  للتمور،  النخبة 
املساعد  الـــوزارة  وكيل  الهاميل،  ثــاين 

وزارة  يف  الــحــكــومــي  التنسيق  لــقــطــاع 
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  الرئاسة،  شؤون 
املهريي،  الله  عبد  وسعادة  للمهرجان، 
الهجن،  لسباقات  اإلمــارات  اتحاد  رئيس 
الرسمي  واملتحدث  العليا،  اللجنة  عضو 
عايض  ظافر  وسعادة  املهرجان،  باسم 
رشكة  إدارة  مجلس  رئــيــس  األحــبــايب، 
الخوري،  حاجي  محمد  وسعادة  الفوعة، 
ــد  زاي ــن  ب خليفة  مــؤســســة  عـــام  ــر  مــدي
وسعادة  اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل 
الرئيس  العامري،  بالخالص  عبيد  مسلم 
الفوعة، وسعادة محمد  التنفيذي لرشكة 
غانم القصييل املنصوري، نائب الرئيس 
التنفيذي لرشكة الفوعة، وسعادة مبارك 
عـــيل الــقــصــيــيل املـــنـــصـــوري، املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الـــشـــؤون الــزراعــيــة 
ــني، وكــبــري  ــ ــزارع ــ ــؤون امل ــ ــز ش ــرك يف م

املحكمني.

النخبة  ملسابقة  الفوعة  تنظيم  وجــاء 
التمور،  أصــنــاف  أجــود  الختيار  للتمور 
عىل  ــزارع  ــ امل أصــحــاب  تشجيع  بــهــدف 
أفضل  تقديم  يف  الــرشيــف  التنافس 
واملــذاق،  الجودة  حيث  من  التمور  أنــواع 
الجائزة،  هذه  يف  األول  باملركز  فاز  وقد 
ــح  ــال ــوص ســعــيــد ص ــ ــرم ــ ــلـــهـــام ح صـ
وفــاز  ــي، وحصل عــىل ســيــارة،  ــزروع امل
دمينه  حمد  أحمد  محمد  الثاين  باملركز 
وفاز  سيارة،  عىل  وحصل  املنصوري، 
فــارس  عيىس  فــارس  الــثــالــث،  باملركز 
مبلغ  عــىل  وحــصــل  املــزروعــي،  سعيد 
عن  الفائزون  عرب  وقــد  ــم،  دره ألــف   30
الرشيدة  للقيادة  وشكرهم  سعادتهم 
ــل لــلــمــزارعــني،  ــواص ــت عــىل دعــمــهــا امل

وتشجيعهم يف كل املناسبات. 
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املــهــنــدس  ــادة  ــ ــع ــ س ورصح 
رئيس  األحــبــايب،  عايض  ظافر 
الفوعة،  رشكــة  إدارة  مجلس 
الــفــوعــة يف هذا  ــأن مــشــاركــة  ب
جعل  إىل  ــدف  ــه ت املــهــرجــان 
ــزًا ألصــالــة  ــ الــنــخــيــل والــتــمــر رم
للحارض  خري  ومصدر  املــايض 
وتساهم  للمستقبل،  وضامنًا 
ــفــوعــة يف فــعــالــيــات  ال رشكـــة 
ــد الـــرتايث  مــهــرجــان الــشــيــخ زايـ
الفعاليات  تنظيم  خــالل  مــن 
املتعلقة بالرتاث والنخلة، ويعد 
وأجود  أفضل  “مسابقة  أهمها 
املسابقة  وهــذه  التمور”  أنــواع 
الرئيسية  الفعاليات  من  تعترب 
ــرتايث  ال زايـــد  الشيخ  مبهرجان 
تشمل  ــي  ــت ال ــات  ــئ ــف ال ضــمــن 

أصناف التمور وهي كل من دباس، لولو، 
فرض، شييش، بومعان، خالص، خنيزي 

ومتور النخبة.

أجــود  مسابقة  طــرح  أن  األحــبــايب،  وأكــد 
ترسيخ  يف  تــســاهــم  الــتــمــور  ــاف  ــن أص
الــتــي تعكس  ــاركــة  الــنــخــلــة املــب مــكــانــة 
حيث  وأصالته،  اإلمارايت  املجتمع  عراقة 
ارتبطت النخلة بتاريخ أهل الخليج عامة، 
وأبناء اإلمارات بصفة خاصة الذين توارثوا 
أهميتها  ــوا  وأدركـ جيل،  بعد  جياًل  حبها 
لهذه  وتكرميًا  بها،  العناية  كيفية  وتعلموا 
عىل  املزارع  ألصحاب  وتشجيعًا  الجهود 
وتطبيق  مبزارعهم  االهتامم  استمرارية 
لالرتقاء  الــزراعــيــة  املــامرســات  أفــضــل 
اإلمــاراتــيــة  التمور  مــن  انتاجهم  بــجــودة 
واجبنا  أن  كام  رشيــف،  تنافيس  جو  يف 
إبــراز  عىل  الرتكيز  علينا  يحتم  الوطني 
ويسلط  املباركة،  الشجرة  هذه  أهمية 
الرتاث  التاريخية يف  الضوء عىل مكانتها 
حبها  تناقل  ويضمن  العريق  ــارايت  ــ اإلم

والعناية بها عىل مر األجيال.

بالخالص  عبيد  مسلم  سعادة  وأوضــح 
العامري، الرئيس التنفيذي لرشكة الفوعة، 
قد  التمور  ملسابقة  املنظمة  اللجنة  إن 
تضمنت  ورشوط  معايري  عــدة  اعتمدت 
النظافة والخلو من األمراض واآلفات التي 

تطبيق  ومتابعة  النخيل  أشجار  تصيب 
زراعة  يف  املامرسات  ألفضل  املزارعني 
ذي  التمر  ــاج  ــت وإن بها  والــعــنــايــة  النخيل 
العامري برضورة  األفضل، مؤكدًا  النوعية 
مظهرية  تشوهات  أو  عيوب  وجود  عدم 
باألتربة  متسخة  تكون  ال  وأن  التمور  يف 
يتم  وال  الــحــرشيــة،  ــاآلفــات  ب مصابة  أو 
قبول الرطب، وأن ال تكون التمور متعفنة 
التمور  تكون  أن  ورضورة  متحمضة،  أو 
باملشاركة  يسمح  ال  كام  مخلوطة،  غري 
بتمور املوسم السابق، وأن تكون التمور 
تــعــود ملكيتها  الــتــي  إنــتــاج املــزرعــة  مــن 
العامري  وشدد  املسابقة،  يف  للمشارك 
من  أكرث  الواحدة  املشاركة  تحتوي  ال  أن 
حيث  الواحدة،  املخرافة  يف  واحد  صنف 
عىل  تــأيت  والــتــي  ــواحــدة  ال العبوة  تتسع 
كيلوجرام   5 إىل   4 مابني  مخرافة  شكل 

من التمور لألصناف املحددة.

ومن جهة أخرى أشار سعادة محمد غانم 
الرئيس  نــائــب  ــصــوري،  املــن القصييل 
املشاركات  تسجيل  موقع  أن  التنفيذي، 
ــور مبــقــر جــنــاح رشكــة  ــم ــت ــالم ال ــتـ واسـ
الــرتايث  زايــد  الشيخ  مهرجان  يف  الفوعة 
عدد  وصل  حيث  ملحوظًا،  ازدحامًا  شهد 
والقت  مزارع،   100 من  أكرث  املتنافسني 
كبريًا  إقبااًل  التمور  أصناف  أجود  مسابقة 
خاصة،  واملــزارعــني  عامة  الجمهور  مــن 

يف  فئة  كل  يف  الفائزين  إعــالن  تم  حيث 
وتجتذب  بالحدث  تليق  احتفالية  ــواء  أج
الجمهور، خصوصًا عند إعالن الفائزين يف 

كل فئة من أصناف التمور باملسابقة.

ــالن عن  ــ ــم اإلع وأكـــد املــنــصــوري أنـــه ت
مسابقة  فئة  يف  الفائز  املزرعة  صاحب 
أجود  عرض  فيها  تم  والتي  النخبة  متور 
الــتــمــور يف عبوات  مــن  أصــنــاف  ــرشة  ع
ال  سعتها  مــخــرافــة  شكل  عــىل  مــحــددة 
مع  الواحد،  للصنف  كيلوجرام   3 تتجاوز 
واملعايري  ــرشوط  ال االعتبار  بعني  األخــذ 
من  وتطبيقها  اعتامدها  تم  التي  الدقيقة 
االختصاص  التحكيم من ذوي  لجنة  قبل 

واملهتمني يف مجال النخيل والتمور.

الشيخ  مهرجان  فعاليات  أن  إىل  يشار 
بأجواء  تستمر  العام  لهذا  ــرتايث  ال ــد  زاي
وسط  املـــايض،  بعبق  مفعمة  تــراثــيــة 
يعرب  متميز،  جامهريي  وإقــبــال  حضور 
لالطالع  وتعطشهم  الجمهور  حب  عن 
املهرجان  وأن  خاصة  األجداد،  تراث  عىل 
اإلرث  عــىل  الــضــوء  تسليط  إىل  يهدف 
والرتاث،  التقاليد،  ثراء  وعرض  اإلمارايت، 
عرب  تنّوعها  ومــدى  اإلمــاراتــيــة،  والثقافة 
حيث  تفاعلية،  وتعليمية  تثقيفية  طرق 
أسابيع  ثالثة  ملدة  املهرجان  متديد  تم 

إضافية يف منطقة الوثبة بأبوظبي.
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مجلة مزارع..

مـــــــجـــــــلـــــــة 
“مـــــــــــــــــــــــــــزارع” 

ــم حــداثــة  ــ املــتــخــصــصــة، ورغ
املجالت  من  أصبحت  أنها  إال  عهدها، 
ــرثوة  ــ والـ ــة  ــ ــزراع ــ ال ــامل  ــ ع ــدة يف  ــ ــرائ ــ ال
مواكبة  عــىل  تحرص  حيث  الحيوانية، 
وترصد  الــزراعــي،  الــقــطــاع  يف  الــتــطــور 
الصلة  ذات  واملشاريع  األحــداث  ألهم 

الهام. القطاع  بهذا 

واملجلة التي يرأس تحريرها السيد مطر 
شهرية  مجلة  السويدي،  جرب  بن  راشد 
الــزراعــة  ــامل  ع يف  متخصصة  مجانية 
الــزراعــة،  بــني  تجمع  الحيوانية  والـــرثوة 
الحدائق،  هندسة  البساتني،  هندسة 
املسطحات  ومـــقـــاوالت  ــشــارات  اســت
الزراعة،  بيوت  تربية املاشية،  الخرضاء، 
األلبان،  مــزارع  وتجارتها،  الزهور  زراعــة 
املياه،  وتحلية  معالجة  الدواجن،  مريب 

الحيوانية. األعالف  وتجارة  وصناعة 

وتتيح مجلة مزارع املجال 
ــن  ــني املــفــكــري ــدع ــب ــم ــل ل
والــرثوة  ــزراعــة  ال قطاع  يف 
لتقديم  والبيئة،  الحيوانية 

لــديــهــم مـــن أفـــكـــار إبــداعــيــة مـــــــــــــــا 
اإلمارات، يف تطوير  رؤية حكومة  تخدم 
استدامة  عىل  والحفاظ  القطاعات  هذه 

املوارد الطبيعية بالدولة.

وتحتوي املجلة يف كل عدد عىل مقاالت 
بــاالبــتــكــار  تتعلق  مــتــنــوعــة،  ومــواضــيــع 
والتغذية  الــحــيــوانــيــة  والــــرثوة  الـــزراعـــي 
من  العديد  جانب  إىل  املائية،  واملــوارد 

التقارير واملواد املتخصصة.

عدد  استقطاب  من  املجلة  واستطاعت 
الذين  واملزارعني  املتخصصني  من  كبري 
واإلعــالن  فيها  املشاركة  عىل  يحرصون 
عرب صفحاتها، بعد أن وصلت إىل رشيحة 

كبرية من املهتمني.
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 الدكتور زايد عبد الوهاب: األمني العام لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

الدكتور بنكومي محمد: منظمة الفاو بتونس
 االستاد الغفاري الحسني: كلية العلوم والتقنيات ـ

الرشيدية
االستاد كبريي لحسن: كلية العلوم والتقنيات ـ الرشيدية

 للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان
الجمعية الوطنية لتهيئ األرايض و تحسني الري والبيئة

الجمعية املغربية للزراعة والبستنة
تنظم:

مناظرة دولية عن الواحات

   من 13    - 15,   ابريل 2016 

 السياق العام

برشاكة مع:
معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة 

املعهد الوطني للبحث الزراعي
املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية 

تحت عنوان
التدبري املتكامل واملستدام للنظم الزراعية بالواحات

تعترب الواحات من النظم الزراعية القدمية التي بناها اإلنسان  برتكيز برشى حول مصادر املياه وكثافة 
سكانية تتجاوز أحيانا 600 نسمة يف الكيلومرت املربع. تشكل أشجار النخيل يف هذه املناطق الجافة 
البيئة واملناخ وجعله لطيفا ومناسبا لحياة اإلنسان والحيوان والنبتات.  يف شامل  عنرصا مهام لتكييف 
أفريقيا والرشق األوسط تعرف الواحات التقليدية مشاكل متعددة وديناميات مختلفة تجعلها تقرتب من 
االندثار أو تقاوم وتتقوى حسب وعي اإلنسان ألواحايت وكيفية استغالله للموارد املائية واملراعي واألنظمة 

املغرب  ففي  املعتمدة.  الزراعية 
ظهور  نالحظ  بدأنا  مثال  والجزائر 
بساتني جديدة من النخيل وأشكال 
ــة الــصــحــراويــة  ــزراعـ ــن الـ أخـــرى م

باستخدام املياه الجوفية.
وهدا  الورشة  هذه  أهــداف  من  إن 
محاولة  بزاكورة  العاملي  امللتقى 
والقيود  الــتــطــورات  هــذه  تحليل 
البيئة  عىل  وعواقبها  والتهديدات 
الطبيعية،  ــوارد  ــ امل واســتــخــدام 
داخل  الواحات القدمية أو الجديدة 

وعالقاتها املتبادلة مع التقنيات واألنظمة الزراعية املعتمدة ودلك بتفاعل مع األنشطة البرشية األخرى 
كالسياحة و قطاع املناجم والصناعة. هذه القيود والتهديدات ميكن: تصنيفها كالتايل:

-   اوال ما هو طبيعي،  كالجفاف الذي يكتيس صبغة هيكلية وهو متعلق باملناخ الجاف والصحراوي الذي 
يتسم بندرة شديدة يف معدل هطول األمطار، ورياح ساخنة وكثافة ظاهرة التعرية الريحية والعواصف 
الرملية  وعرقلة السري عىل الطرق والبنية التحتية وتدهور املزارع واكتساحها بالرمل. إن سنوات الجفاف 
املتتالية لها عواقب وخيمة عىل املراعي وتتسبب يف تدهور الغطاء النبايت ؛ ان نذرة املياه السطحية 
وامللوحة تدفع بعض املستثمرين للتكثيف املفرط لإلنتاج باستخدام املياه الجوفية ملامرسة الزراعة 

بالرغم من التهديدات املمكنة للنظم الواحاتية بأكملها؛ 
-  ثانيا ما هو تنظيمي، هناك نقص يف الدراسات املعمقة لخاصيات الرتبة خاصة يف ميدان الزراعات 
الواحاتية، وهناك أيضا ضعف يف تنمية سالسل اإلنتاج ويف تسويق املنتجات الزراعية، كام أن هناك 
الفالحة  يف  خاصة  املشاريع  متويل  يف  الخاص  والقطاع  العاملية  املالية  املؤسسات  من  تقصري 

التضامنية املوجهة للضيعات الفالحية الصغرى؛
-  ثالثا ما هو عام: صعوبة الولوج إىل املوارد املائية الجوفية و تعبئتها  واستعاملها كمورد للامء لقطعان 
اإلبل أو األغنام واملاعز أو يف سقي املنتوجات النباتية إضافة إىل التكاليف املفرطة الناتجة عن عمق 
الفرشة املائية. وعىل الرغم من القيود واالكراهات التي تعاىن منها األنظمة الواحاتية )ندرة املوارد يف 
املياه، وامللوحة والجفاف وضعف تنمية القطاعات املختلفة وسالسل اإلنتاج( فإنها تعرف: مواطن 

القوة ولها فرص جد مهمة للتنمية ونذكر منها:
املكانة املخصصة للقطاع الزراعي يف إسرتاتيجية مختلف بلدان املنطقة لتحقيق التنمية الريفية؛	 
وجود إطار قانوين يشجع االستثامرات الزراعية يف مختلف الدول؛ 	 
أنواع 	  تفتح اقتصاديات الدول عىل السوق العاملية، مع وجود مناخ مالئم يساعد عىل نضج جميع 

وأصناف النخيل  باإلضافة إىل تنوع الزراعات التي تنمو تحت أشجار النخيل؛
امكانية تطوير سلسلة التمور خاصة منها البيولوجية؛ 	 
استخدام املنتجات املتنوعة الشجار النخيل وللتمور؛	 

هذه الورشة فرصة ملناقشة األسئلة التالية:
1- ما هي املامرسات املستعملة يف إدارة وتدبري املياه يف الواحات؟.

2-  ما هي نظم اإلنتاج املستعملة وهل هي ناجعة ومعقلنة أم يجب إعادة النظر فيها؟
3-  هل سالسل اإلنتاج ذات األهمية االقتصادية منظمة مبا فيه الكفاية؟

4-  ما هي القيود واملعيقات والفرص املتاحة من اجل التنمية املستدامة يف الواحات؟

تنوع االنتاج الزراعى وخاصة ىف املناطق املسقية بصفة دامئة اوىف حاالت هطول امطار موسمية؛	 
نزوح السكان نحو املدن وتشبثهم مبناطقهم الواحاتية االصلية؛	 
إمكانية تثمني النمور ومنتجاتها الزراعية لألغراض الصناعية والسياحية ؛	 
استعامل خربة املنتجني ومعارفهم املحلية لوضع العالمات املميزة للموقع ولجودة املنتوجات.	 

أهداف الورشة

برنامج الورشة

اللجنة العلميةاللجنة املنظمة

املواضيع الرئيسية

الجدول الزمني

تكاليف املشاركة

اللجنة املكلفة باالتصال

1-   نظم اإلنتاج الفالحي يف الواحات؛
2-  تثمني وتسويق املنتجات الواحاتية؛

3- تنمية وديناميات املجاالت الشبه الصحراوية؛
4- اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف املجاالت الشبه الصحراوية 

موعد تقديم امللخصات: 31 يناير 2016	 
موعد اإلخبار بالقبول: 15 فرباير2016	 
املوعد النهايئ إلرسال املنشورات: 15 مارس 2016	 

تدفع تكاليف املشاركة الدولية او الوطنية عن طريق التحويل البنيك )رقم الحساب سوف نواتيكم 
به الحقا( او نقدا قبل 15 مارس2016. وتغطى هذه النفقات الولوج إىل املحارضات ووثائق الورشة 
العلمية ووجبات الغذاء خالل أيام  13 و 14 و 15 ابريل 2016 وىف فرتات االسرتاحة والعشاء يف 

اليوم األخري للورشة. تقدر رسوم التسجيل واملشاركة مبا ييل:
الطالب الجامعيني املسجلني يف الدكرتاه: 300 درهم	 
املهندسون والباحثون واألكادمييون: 1000 درهم	 
الرشكات واإلدارات: 3000 درهم	 

  Ahmedbouaziz55@gmail.com   : االستاد بوعزيز احمد: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
ali.hammani@gmail.com : االستاد حامين عيل: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
marcel.kuper@cirad.fr : االستاد كوبر مارسيل: املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية
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  االستادة الفاىس الفهرى وفاء : مديرة معهد الحسن الثاين للزراعة 
والبيطرة

االستاد حافىض ابراهيم : مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات وشجر األركان

االستاد بدراوي محمد: مديراملعهد الوطني للبحث الزراعي
السيد بوسفول محمد: املدير الجهوي للفالحة بجهة درعة تافياللت

الدكتور سعود بشري: رئيس جمعية املعرض الدويل للتمور بارفود
االستاد الدباغ الحفيظ: رئيس الجمعية الوطنية لتهيئ األرايض و 

تحسني الري والبيئة
االستادة  مصدق فاطمة: رئيسة الجمعية املغربية للزراعة والبستنة

االستاد بوعزيز احمد: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
االستاد حامين عيل: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة

االستاد كوبر مارسيل: املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية 
السيد ابرهو عيل: الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 

األركان
الدكتور الزراري عبد املالك: املعهد الوطني للبحث الزراعي

السيد املاليل لحسن: املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي بورزازات
السيد ديدي محمد: املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي بالرشيدية

بزاكورة - املغرب

االستاد بوعزيز احمد: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
االستاد حامين عيل: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة

 االستاد كوبر مارسيل: املركز الدوىل للبحوث الزراعية
 للتنمية

الدكتور الزراري عبد املالك: املعهد الوطني للبحث الزراعي
الدكتور روف تياري: معهد البحوث من اجل التنمية

الدكتورسريبوتيي جورج: معهد البحوث من اجل التنمية
السيد جعفر ابراهيم: برنامج واحات تافياللت

 الدكتورجامان جون ايف: املركز الدوىل للبحوث الزراعية
للتنمية

 الدكتورسدرا موالي الحسن : املعهد الوطني للبحث
الزراعي

 الدكتور بعرفا سامي: معهد البحوث والعلوم
والتكنولوجيات البيئية والفالحية

 الدكتور زايد عبد الوهاب: األمني العام لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

الدكتور بنكومي محمد: منظمة الفاو بتونس
 االستاد الغفاري الحسني: كلية العلوم والتقنيات ـ

الرشيدية
االستاد كبريي لحسن: كلية العلوم والتقنيات ـ الرشيدية

 للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان
الجمعية الوطنية لتهيئ األرايض و تحسني الري والبيئة

الجمعية املغربية للزراعة والبستنة
تنظم:

مناظرة دولية عن الواحات

بزاكورة املغرب ابريل 2016 15 -  من 13 

 السياق العام

برشاكة مع:
معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة 

املعهد الوطني للبحث الزراعي
املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية 

تحت عنوان
التدبري املتكامل واملستدام للنظم الزراعية بالواحات

تعترب الواحات من النظم الزراعية القدمية التي بناها اإلنسان  برتكيز برشى حول مصادر املياه وكثافة 
سكانية تتجاوز أحيانا 600 نسمة يف الكيلومرت املربع. تشكل أشجار النخيل يف هذه املناطق الجافة 
البيئة واملناخ وجعله لطيفا ومناسبا لحياة اإلنسان والحيوان والنبتات.  يف شامل  عنرصا مهام لتكييف 
أفريقيا والرشق األوسط تعرف الواحات التقليدية مشاكل متعددة وديناميات مختلفة تجعلها تقرتب من 
االندثار أو تقاوم وتتقوى حسب وعي اإلنسان ألواحايت وكيفية استغالله للموارد املائية واملراعي واألنظمة 

املغرب  ففي  املعتمدة.  الزراعية 
ظهور  نالحظ  بدأنا  مثال  والجزائر 
بساتني جديدة من النخيل وأشكال 
ــة الــصــحــراويــة  ــزراعـ ــن الـ أخـــرى م

باستخدام املياه الجوفية.
وهدا  الورشة  هذه  أهــداف  من  إن 
محاولة  بزاكورة  العاملي  امللتقى 
والقيود  الــتــطــورات  هــذه  تحليل 
البيئة  عىل  وعواقبها  والتهديدات 
الطبيعية،  ــوارد  ــ امل واســتــخــدام 
داخل  الواحات القدمية أو الجديدة 

وعالقاتها املتبادلة مع التقنيات واألنظمة الزراعية املعتمدة ودلك بتفاعل مع األنشطة البرشية األخرى 
كالسياحة و قطاع املناجم والصناعة. هذه القيود والتهديدات ميكن: تصنيفها كالتايل:

-   اوال ما هو طبيعي،  كالجفاف الذي يكتيس صبغة هيكلية وهو متعلق باملناخ الجاف والصحراوي الذي 
يتسم بندرة شديدة يف معدل هطول األمطار، ورياح ساخنة وكثافة ظاهرة التعرية الريحية والعواصف 
الرملية  وعرقلة السري عىل الطرق والبنية التحتية وتدهور املزارع واكتساحها بالرمل. إن سنوات الجفاف 
املتتالية لها عواقب وخيمة عىل املراعي وتتسبب يف تدهور الغطاء النبايت ؛ ان نذرة املياه السطحية 
وامللوحة تدفع بعض املستثمرين للتكثيف املفرط لإلنتاج باستخدام املياه الجوفية ملامرسة الزراعة 

بالرغم من التهديدات املمكنة للنظم الواحاتية بأكملها؛ 
-  ثانيا ما هو تنظيمي، هناك نقص يف الدراسات املعمقة لخاصيات الرتبة خاصة يف ميدان الزراعات 
الواحاتية، وهناك أيضا ضعف يف تنمية سالسل اإلنتاج ويف تسويق املنتجات الزراعية، كام أن هناك 
الفالحة  يف  خاصة  املشاريع  متويل  يف  الخاص  والقطاع  العاملية  املالية  املؤسسات  من  تقصري 

التضامنية املوجهة للضيعات الفالحية الصغرى؛
-  ثالثا ما هو عام: صعوبة الولوج إىل املوارد املائية الجوفية و تعبئتها  واستعاملها كمورد للامء لقطعان 
اإلبل أو األغنام واملاعز أو يف سقي املنتوجات النباتية إضافة إىل التكاليف املفرطة الناتجة عن عمق 
الفرشة املائية. وعىل الرغم من القيود واالكراهات التي تعاىن منها األنظمة الواحاتية )ندرة املوارد يف 
املياه، وامللوحة والجفاف وضعف تنمية القطاعات املختلفة وسالسل اإلنتاج( فإنها تعرف: مواطن 

القوة ولها فرص جد مهمة للتنمية ونذكر منها:
املكانة املخصصة للقطاع الزراعي يف إسرتاتيجية مختلف بلدان املنطقة لتحقيق التنمية الريفية؛	 
وجود إطار قانوين يشجع االستثامرات الزراعية يف مختلف الدول؛ 	 
أنواع 	  تفتح اقتصاديات الدول عىل السوق العاملية، مع وجود مناخ مالئم يساعد عىل نضج جميع 

وأصناف النخيل  باإلضافة إىل تنوع الزراعات التي تنمو تحت أشجار النخيل؛
امكانية تطوير سلسلة التمور خاصة منها البيولوجية؛ 	 
استخدام املنتجات املتنوعة الشجار النخيل وللتمور؛	 

هذه الورشة فرصة ملناقشة األسئلة التالية:
1- ما هي املامرسات املستعملة يف إدارة وتدبري املياه يف الواحات؟.

2-  ما هي نظم اإلنتاج املستعملة وهل هي ناجعة ومعقلنة أم يجب إعادة النظر فيها؟
3-  هل سالسل اإلنتاج ذات األهمية االقتصادية منظمة مبا فيه الكفاية؟

4-  ما هي القيود واملعيقات والفرص املتاحة من اجل التنمية املستدامة يف الواحات؟

تنوع االنتاج الزراعى وخاصة ىف املناطق املسقية بصفة دامئة اوىف حاالت هطول امطار موسمية؛	 
نزوح السكان نحو املدن وتشبثهم مبناطقهم الواحاتية االصلية؛	 
إمكانية تثمني النمور ومنتجاتها الزراعية لألغراض الصناعية والسياحية ؛	 
استعامل خربة املنتجني ومعارفهم املحلية لوضع العالمات املميزة للموقع ولجودة املنتوجات.	 

أهداف الورشة

برنامج الورشة

اللجنة العلميةاللجنة املنظمة

املواضيع الرئيسية

الجدول الزمني

تكاليف املشاركة

اللجنة املكلفة باالتصال

1-   نظم اإلنتاج الفالحي يف الواحات؛
2-  تثمني وتسويق املنتجات الواحاتية؛

3- تنمية وديناميات املجاالت الشبه الصحراوية؛
4- اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف املجاالت الشبه الصحراوية 

موعد تقديم امللخصات: 31 يناير 2016	 
موعد اإلخبار بالقبول: 15 فرباير2016	 
املوعد النهايئ إلرسال املنشورات: 15 مارس 2016	 

تدفع تكاليف املشاركة الدولية او الوطنية عن طريق التحويل البنيك )رقم الحساب سوف نواتيكم 
به الحقا( او نقدا قبل 15 مارس2016. وتغطى هذه النفقات الولوج إىل املحارضات ووثائق الورشة 
العلمية ووجبات الغذاء خالل أيام  13 و 14 و 15 ابريل 2016 وىف فرتات االسرتاحة والعشاء يف 

اليوم األخري للورشة. تقدر رسوم التسجيل واملشاركة مبا ييل:
الطالب الجامعيني املسجلني يف الدكرتاه: 300 درهم	 
املهندسون والباحثون واألكادمييون: 1000 درهم	 
الرشكات واإلدارات: 3000 درهم	 

  Ahmedbouaziz55@gmail.com   : االستاد بوعزيز احمد: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
ali.hammani@gmail.com : االستاد حامين عيل: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
marcel.kuper@cirad.fr : االستاد كوبر مارسيل: املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية
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الدورة 2:  املداخالت 
االفتتاحية

مائدة مستديرة 
ومناقشة سبل التنمية 
االجتامعية واالقتصادية 
يف الواحات واملجاالت 

الشبه الصحراوية
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  االستادة الفاىس الفهرى وفاء : مديرة معهد الحسن الثاين للزراعة 
والبيطرة

االستاد حافىض ابراهيم : مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات وشجر األركان

االستاد بدراوي محمد: مديراملعهد الوطني للبحث الزراعي
السيد بوسفول محمد: املدير الجهوي للفالحة بجهة درعة تافياللت

الدكتور سعود بشري: رئيس جمعية املعرض الدويل للتمور بارفود
االستاد الدباغ الحفيظ: رئيس الجمعية الوطنية لتهيئ األرايض و 

تحسني الري والبيئة
االستادة  مصدق فاطمة: رئيسة الجمعية املغربية للزراعة والبستنة

االستاد بوعزيز احمد: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة
االستاد حامين عيل: معهد الحسن الثاين للزراعة والبيطرة

االستاد كوبر مارسيل: املركز الدوىل للبحوث الزراعية للتنمية 
السيد ابرهو عيل: الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 

األركان
الدكتور الزراري عبد املالك: املعهد الوطني للبحث الزراعي

السيد املاليل لحسن: املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي بورزازات
السيد ديدي محمد: املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي بالرشيدية
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ينظمه ديوان البالط السلطاني في سلطنة عمان..

مؤتمر اإلستثمار في قطاع 
النخيل والتمور )الواقع واآلفاق(

من 23 ولغاية 25 مايو 2016

ينظم الديوان السلطاين- املديرية العامر 
بسلطنة  نخلة-  املليون  زراعــة  ملــرشوع 
عامن، مؤمتر مؤمتر اإلستثامر يف قطاع 
النخيل والتمور )الواقع واآلفاق(، وذلك يف 

الفرتة من 23 ولغاية 25 مايو 2016.

وقد وجهت املديرية العامة ملرشوع زارعة 
السلطاين،  البالط  بديوان  نخلة  املليون 
والجهات  والرشكات  للمؤسسات  الدعوة 
املهتمة بقطاع نخيل التمر، للمشاركة يف 

املؤمتر واملساهمة يف إنجاح فعالياته.

ألهمية  تأكيدا  يأيت  املؤمتر  “أن  وأكــدت 
وتحقيق  الغذاء  إنتاج  يف  والتمور  النخيل 
فالتمور منتج غذايئ عايل  الغذايئ،  األمن 
القيمة ومصدر للطاقة الحرارية الحتوائها 
الغذائية  العنارص  مــن  عالية  نسبة  عــىل 
والنقل  الخزن  سهلة  وهي  والفيتامينات 
والتداول وميكن أن تتوفر عىل مدار العام 
وتستهلك طازجة أو مصنعة حيث تدخل 
تشكل  التي  الصناعات  مــن  العديد  يف 

قيمة مضافة”

أجزاء  استخدامات  إىل  املديرية  وأشارت 
والتقليدية  املنزلية  الصناعات  يف  النخلة 
حيث ترتبط النخلة ارتباطا وثيقا باملوروث 

والــعــامين  ــام  ع الــعــريب بشكل  ــي  ــزراع ال
الزاوية  حجر  شكلت   وقد  خاص،  يشكل 
إضافة  وحديثا،  قدميا  العامنية  الحياة  يف 
وتراثيا  حــضــاريــا  ــا  مــوروث متثل  أنــهــا  إىل 

ومصدرا مهام للدخل.

جاءت  قد  السامية  التوجيهات  أن  وأكدت 
نخلة”  املليون  زارعــة  “مــرشوع  لتنفيذ 
تعزيرا ألهمية النخلة ومكانتها يف سلطنة 
عامن، ولتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 
وأجزاء  التمور  عىل  تعتمد  صناعات  وبناء 
التسويقية  البنية  األخرى وتحسني  النخلة 

وبناء الكوادر املؤهلة.

أهداف مؤمتر اإلستثامر يف قطاع النخيل 
والتمور:

ــربات  ــخ ال تـــبـــادل  ــدف املـــؤمتـــر إىل  ــه ي
ــورات  ــط ــت ــات عـــن أحــــدث ال ــوم ــل ــع وامل
والتطبيقية  العلمية  والتجارب  واإلنجازات 

يف املجاالت التالية:

معامالت ما بعد الحصاد وإنتاج متور 	 
مبواصفات عالية الجودة.

النخلة 	  ومــنــتــجــات  الــتــمــور  تصنيع 
األخرى.

أساليب وطرق التسويق.	 
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النخيل 	  قطاع  يف  االستثامر  تشجيع 
والتمور.

املسقبلية 	  واملــشــاريــع  الـــربامـــج 
وتسويق  وتصينع  بإنتاج  للنهوض 

التمور.
محاور املؤمتر:	 
والتمور 	  النخيل  قطاع  يف  االستثامر 

)الواقع واآلفاق(.
بعد 	  ما  ملعامالت  الحديثة  التقنيات 

الحصاد وخزن التمور.
ومنتجات 	  التمور  وتسويق  تصنيع 

النخيل.
الخاصة 	  واملــقــايــيــس  املــواصــفــات 

بالتمور والصناعات املعتمدة عليها.
من 	  وطنية  نجاح  وقصص  تــجــارب 

الدول العربية.
ــم املــــعــــرض املـــصـــاحـــب 	  ــ ــض ــ وي

للمؤمتر:
مناذج من أصناف التمور املنتجة.	 
مناذج من الصناعات املنزلية للتمور.	 
املعتمدة عىل 	  الصناعات  مناذج من 

التمور وأجزاء النخلة األخرى.
ــاعــات الــرتاثــيــة والــتــقــلــيــديــة 	  الــصــن

املعتمدة عىل منتجات النخلة.
األدوات القدمية والرتاثية املستخدمة 	 

يف خدمة نخيل التمر.

بوسرتات عن تقنيات مبتكرة وتجارب 	 
وخدمة  ــة  زراعـ مــجــال  يف  تطبيقية 

النخيل وإنتاج التمور.
املصنعة 	  لــلــرشكــات  خـــاص  جــنــاح 

ملكائن ومعدات وآالت خدمة أشجار 
النخيل.

بعد 	  التمور  معامالت  ومعدات  آالت 
الغسيل،  الفرز،  )التجفيف،  الحصاد 

والتعقيم(.
املخازن املربدة.	 
نــادرة 	  -10بــوســرتات وصــور لحاالت 

وغريبة ومتميزة عن نخلة التمر.
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اإلدارة المستدامة لآلفات 
في نخيل التمر

الوضع الراهن والتحديات الناشئة

  )Phoenix dactylifera (يعترب نخيل التمر
منذ  املــزروعــة  النخيل  ــواع  أن أهــم  من   .L
عصور ما قبل التاريخ يف املناطق القاحلة 
وثقافة  يرتبط مع حياة  وعادة  العامل،  من 
ــط  األوس الـــرشق  منطقة  يف  الشعوب 
مناطق  أكرب  متثل  التي  أفريقيا  وشــامل 

زراعة النخيل يف العامل. 

يف  بلدا   30 حوايل  يف  حاليًا  النخيل  يزرع 
وأسرتاليا،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  قــارات 
والزراعة  األغذية  منظمة  تقديرات  وتشري 
 100 من  أكــرث  هناك  أن  املتحدة  لألمم 
إنتاجها  يبلغ  الــعــامل  يف  نخلة  مليون 

السنوي ما يقرب من 8.0 مليون طن.

يهاجم النخيل بواسطة العديد من اآلفات 
لرتب  رئييس  بشكل  تتبع  التي  الحرشية 
غمديه األجنحة، حرشفية األجنحة ونصفية 
من  والعديد  الحلم  جانب  إىل  األجنحة 
اآلفات يسبب خسارة كبرية يف املحصول 
وحتى موت أشجار النخيل. خالل العقدين 
املاضيني كان هناك توسع كبري يف زراعة 
نخيل التمر يف جميع أنحاء العامل وخاصة 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث 
ازدادت مساحته أكرث من ٪50، ومعظمها 
مساحات شاسعة من املزارع املشتملة 
عىل النخيل فقط التي توفر بيئات مالمئة 
لآلفات، وبالتايل تحديات ناشئة من تلك 

مع  جنب  إىل  جنبا  املــنــاخ  تغري  اآلفـــات. 
واسع  نطاق  عىل  للنخيل  الرسيع  النقل 
قد  والــزيــنــة  والبستنة  ــة  ــزراع ال ــراض  ألغـ
فاقم خطر اآلفات الحرشية لنخيل التمر. 
االستخدام العشوايئ للمبيدات الحرشية 
للسيطرة عىل هذه اآلفات باعتبارها خط 
يف  كبري  قلق  مصدر  ميثل  األول  الدفاع 
العيوب  بسبب  للتمور  املنتجة  الـــدول 
املتأصلة املرتبطة باملكافحة الكيميائية، 
مثل بقايا املبيدات يف التمور )التي تؤثر 
عىل الصادرات(، ظهور مقاومة الحرشات 

http://www.springer.( املحررون. 
)com/in/book/9783319243955 

وكاس وكيل
جويس رومينو فالريو  

توماس ميلر
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للمبيدات وتحول اآلفات الحرشية الثانوية 
ايل آفات رئيسية.

املاضية  العرشين  السنوات  مدى  عىل 
املناطق  يف  منا  يعيشون  الــذيــن  كــان 
له  املعتدلة قد شاهدوا حدث مل يسبق 
ألشجار  كالسيكية  آفــات  وصــول  مثيل. 
تأثري  كان  غازية.  حرشية  كأنواع  النخيل 
سوسة النخيل الحمراء يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط    كارثيًا. أشجار النخيل 
كنباتات  كبري  حــد  ىل  إ تستخدم  والــتــي 
استثنائية  جراءات  إ بواسطة  تحمى  زينة 
أخاديد  يف  بيدات  امل وضع  ذلك  يف  مبا 
كنا  كيف  فقط  يؤكد  هــذا  النخلة.  حــول 
رمبا  الــغــزو.  ا  ذ ـ هـ ملثل  مستعدين  غــري 
الصعب  من  ل  بقلي ذلك  من  أكرث  يكون 
النوع  هــذا  نفس  وصــل  كيف  نفهم  أن 
ــا  مــن الــحــرشات إىل جــزر كــوراســاو وأرب
ويف   .2009 عام  خالل  األمريكيتني  يف 
والبعدي  يل  القب الدور  يكون  السياق  هذا 
عامل  يف  مهاًم  الصحي  الحجر  لنظام 
وبني  اإلقليمي  النقل  يسود  حيث  اليوم 

القارات لشحنات املواد الزراعية.

هذه  ملثل  ــعــال  األف ردود  تكون  مــا  ــادة  ع
ــد من  ـ الب أوال؛  نــفــســهــا.  هــي  األحـــــداث 
ا  تذكرن والتي  الغازية،  األنواع  عىل  التعرف 
عىل  وعــالوة  الحرشات.  تصنيف  بأهمية 
أن  تعلمنا  الــحــديــث،  الــعــرص  يف  ذلـــك، 
يف  التكافلية  للكائنات  طفيف  تغيري 
أن  ميكن  معينة  لحرشة  الهضمية  القناة 
مبا  كليًا  الحرشة  بيولوجية  لتغيري  يــؤدى 
وبالتايل تحديد  للعائل.  اختيارها  يف ذلك 
أكرث  مستوى  إىل  وصل  قد  الحرشة  نوع 
طرق  تبني  عىل  مجربون  ونحن  تعقيدا، 
ميكروبيولوجية. ثانيا؛ البد من ابتكار شكال 
مــن أشــكــال الــتــعــرف عــىل الــحــرشة يف 
الحقل أو اصطيادها لفهم مدى تواجدها 
تستنتج  األحيان  من  كثري  يف  وانتشارها. 
هذه االستجابة من مجال البيئة الكيميائية 
ــرشات.  ــح ال إىل جــانــب عــلــامء ســلــوك 
يستطيع علامء بيولوجيا العشائر توصيف 
ــر  األث ودراســــة  اآلفـــة  ــداد  ــ أع ديناميكية 
يف  الحدث  يضع  وهــذا  لها،  اإلقتصادي 
توفري  يتم  أن  يجب  ثالثا؛  أوسع.  منظور 

شكل من أشكال إدارة اآلفات من الرتاث 
االقــتــصــاديــة.  الــحــرشات  لعلامء  الغني 
يف  الــعــالج  يتطلب  األحــيــان  معظم  يف 
املبيدات  اســتــخــدام  ــوارئ  ــط ال حـــاالت 
الخطر  إلبــعــاد  العصبية  السمية  ذات 
للمكافحة  فعال  برنامج  وضع  يتم  حتى 
ــكــون أكــرث  ــد ي ــذا ق ــل هـ الــبــيــولــوجــيــة. ك
والتي  العضوية،  الزراعة  ظل  يف  تعقيدا 
استخدامها. ميكن  التي  املواد  نوع   تحدد 
الغازية  الحرشات  تعود  الوقت،  مرور  مع 
تحقيق  يتم  الدينامييك حيث  التوازن  إىل 
لقد  الــحــيــاة.  وتستمر  عليها  السيطرة 
عىل  الــقــضــاء  تحقيق  صــعــوبــة  تعلمنا 
أن  شــأنــه  مــن  والـــذي  املحلية،  اآلفـــات 
مثل  الغازية.  اآلفــات  عىل  متاما  يقيض 
للغاية  تكون مكلفة  ما  عادة  الربامج  هذه 
العامل  األثر االقتصادي هو  ولذلك يعترب 

الحاسم.

يف هذا الكتاب، قام علامء مشاهري يف 
للقضايا  شاملة  مبعالجة  النخيل  مجال 

املتعلقة بدورة الحياة، األرضار، الخسائر، 
وإدارة  العائيل  املدى  الجغرايف،  التوزيع 
للنخيل  الــرئــيــســيــة  ــة  ــحــرشي ال اآلفــــات 
مــن الــرتــب غــمــديــة األجــنــحــة )ســوســة 
القرون  ذو  الخنفساء  الحمراء،  النخيل 
حفار  الــقــرن،  وحيد  خنفساء  الطويلة، 
نصفية  الــعــصــارة(،  وخــنــافــس  الــجــريــد، 
األجــنــحــة )دوبــــاس الــنــخــيــل، الــحــرشات 
)فــراشــة  الجنحة  حرشفية  الــقــرشيــة(، 
فراشة  الخروب،  فراشة  الصغرى،  التمر 
ــالوة عــىل ذلــك،  ــ الــزبــيــب( والــحــلــم. وع
الناقلة  الــكــيــامويــات  دور  أيــضــا  تناولت 
إدارة  يف   )semiochemicals( للرسائل 
آفات النخيل، أساليب مبتكرة إلدارة آفات 
عىل  املرتتبة  واآلثـــار  املــخــزونــة  التمور 
الحرشات  من  وناقالتها   phytoplasma
الكتاب  هـــذا  يــهــدف  الــتــمــر.  نخيل  يف 
أن  النخيل  آلفــات  املستدامة  اإلدارة  عن 
والطالب  للمزارعني  وثيقة  مبثابة  يكون 
والــبــاحــثــني واإلداريـــــني املــشــاركــني يف 

صناعة نخيل التمر.

1st ed. 2015, XX, 429 p. 115 illus., 13 illus. in
color.
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W. Wakil, J. Romeno Faleiro, Th.A. Miller (Eds.)

Sustainable Pest Management in Date Palm: Current Status and
Emerging Challenges
Series: Sustainability in Plant and Crop Protection

▶ Albeit individual reviews, book chapters etc. on the pest complex and
management of date palm are available, but there is no book on the
biology and management of insect pests of date palm

▶ 118 illustrations on the biology and management of insect and mite
pests of date palm including the high quality color plates

▶ Renowned experts in the field of date palm IPM worldwide
contributed chapters in the book

▶ The book will be the standard peer-reviewed reference for the
economically important insect and mite pests associated with date
palm

Date palm, Phoenix dactylifera L. (Arecales: Arecaceae), is an important palm species
cultivated since pre-historic times in the arid regions of the world and traditionally
associated with the life and culture of the people in the Middle-East and North Africa
which are the pre-dominant date palm growing regions worldwide. The crop is currently
cultivated in nearly 30 countries in the Asian, African, American and Australasian
continents. The Food and Agriculture Organization of the UN estimates that there are over
100 million date palms world wide with an annual production of over 7.5 million tonnes
 
Date palm is attacked by a wide range of insect pests mainly from the orders Coleoptera,
Lepidoptera and Hemiptera besides phytophagous mites, several of which cause
substantial loss in yield and even mortality of palms. During the last two decades there
has been a significant increase in date palm cultivation worldwide especially in the
Middle-East and North Africa where the area has increased over 50%, mostly in vast
stretches of monoculture plantations offering a conducive macro and micro ha
 
bitat for existing and emerging insect pests of date palm. Global warming together with
rapid large scale movement of palm species for farming and ornamental gardening has
compounded the threat of insect pests to date palm.
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التمور والسكريات 
عالية الفركتوز

”Dates And High Fructose Sugars“

الدكتور سمري الشاكر
تكنولوجيا متور استشاري 

وزميله  مارشال  ريتشارد  العلامء  توصل   
ايل كوي عام 1957 وعىل نطاق مختربي 
من  الفركتوز  عايل  سكري  محلول  النتاج 
الذره  سكر  او   HFCS اطلقوا عليه  الــذره 
ىف  ينجحوا  مل  لكنهم  الفركتوز.  عــايل 
حتى  تــجــاريــة  وبكميات  صناعيا  انــتــاجــه 
انتاجي  خط  تطوير  تم  حيث   1970 عام 
دكتور  الياباين  العامل  قبل  من  صناعي 
الوكالة  من   .  Y akasaki سايك  تاكا  واي 
الصناعة  لوزارة  التابعة  العلمية  الصناعية 
الفضل  له  يعود  حيث  اليابانية  والتجارة 
املنتوج  هذا  باستحداث  والرئييس  األول 
عامليا.  التجاري  الصناعي  املستوى  عىل 
الواليات  ىف  وخصوصا  استخدامه  انترش 
املرشوبات  مجال  ىف  األمريكية  املتحدة 
االغذية  انــواع  ومختلف  والعصائر  الغازية 

عام 1975.

الصناعة  لهذه  ــذرة  ال محصول  استخدم 
ــص مثــنــه واحـــتـــوائـــه عـــىل الــنــشــاء  ــرخ ل
بالتحليل  او  أنــزميــيــا  تحويله  املــمــكــن 
يحتوي  محلول  اىل  الحاميض  او  املــايئ 
الكلوكوز وبدوره ميكن تحويله  عىل سكر 
جزئيا او كليا اىل سكر الفركتوز بانزميات 
عليها  مسيطر  ظروف  تحت  متخصصه 
بهدف الحصول عىل محلول سكري عايل 
الفركتوز)HFCS( وبذلك يحتوي املحلول 
السكري عىل نوعني سكر كلوكوز وسكر 

اعىل  نسبته  الفركتوز  سكر  ولكن  فركتوز 
محلول  سمى  لــذى  الكلوكوز  سكر  من 
الرطوبة  ونسبة  الفركتوز  عــايل  سكري 
وتركيز  ســكــريــات   %  76 و   %  24 فيه 
النهايئ هى 42%  املحلول  الفركتوز ىف 
عليها  املــتــعــارف  وهــي   %  55%-99  -
الصناعات  وتستخدم ىف مختلف  تجاريا 

الغذائية.

توضيحي  رســـم   )1( الــشــكــل  ــوضــح  وي
سكر  محلول  ملنتوج  التصنيع  لخطوات 
الذره عايل الفركتوز)HFCS( والجدول رقم 
.باالمكان  للمنتوج  الغذايئ  للرتكيب   )1(
اســتــغــالل الــتــمــور ايــضــا الحــتــوائــهــا عىل 
االحادية  السكريات  من  جدا  عالية  نسبة 
تقريبا  وبنسب  والفركتوز  الكلوكوز  من 
لكل   %  38  -  %  34 ومبعدل  متساوية 
الطرية.  التمور  ىف  خاصة  وبصورة  منها 
نسبة من  اعىل  التمور عىل  تحتوي  حيث 
املحاصيل  انواع  مختلف  بني  السكريات 
والفواكه والخرضوات واملحلول السكري 
اىل  بسهوله  تحويله  ميكن  التمور  مــن 
محاليل  مــن  عليها  املــتــعــارف  النسب 
 ) )HFCS سكرية من التمور عالية الفركتوز
وذلك بتحويل جزء من سكريات الكلوكوز 
نهايئ  كمنتج  عينها  وبالنسب  فركتوز  اىل 
ويوضح الشكل رقم )2( خطوات مقرتحه 

للتصنيع باستخدام التمور الطرية .
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ايسوكلوكوز  باسم  اوربيا  املنتوج  يعرف 
وحديثا  وفــركــتــوز  كــلــوكــوز  مــحــلــول  او 
املتحدة  الــواليــات  ىف  تسميته  ــدأت  بـ
جميع  وتتطبق  ــذرة(  ال )بسكر  االمريكية 
السكرية  املحاليل  عىل  التسميات  هذه 
املعامالت  اىل  تطرقت  والتى  الــذرة  من 
سكر  اىل  ــنــشــاء  ال لــتــحــويــل  ــه  ــي ــزمي االن
الــكــلــوكــوز ثــم جــزيــئــات الــفــركــتــوز ذات 
الغذايئ  التصنيع  الغراض  مقبولة  حالوة 
واملـــرشوبـــات واملــعــجــنــات واملــخــابــز 
والــشــوربــات  والــلــحــوم  الفطور  واغــذيــة 
املتحدة  الواليات  وىف  وغريها.  والتوابل 
التى  املــحــلــيــات  بــني   )HFCS( يــعــتــرب 
تلخيص  وميكن  املــائــده  سكر  تعوض 
الغذائيه  الصناعات  ىف  استخدامه  مزايا 

مبا ييل:
ان سكر . 1 حــيــث  كــبــرية  ــالوة  قـــوة حـ  

اكــرث ىف   % 70 الــفــركــتــوز حــالوتــه 
السكر االعتيادي )املائدة(

يتميز بالطعم الجيد.. 2
الصهاريج . 3 طريق  عن  املحلول  نقل 

اىل مصانع التعبئة مبارشة.
سهولة تداوله وخلطه وال يحتاج اىل . 4

معامالت او مناوالت كثرية.
فساده . 5 وعــدم  تركيبه  عىل  الحفاظ 

غذائيا  ثابتا  منتوج  ويعترب  بسهولة 
اتجاه أي متغريات ميكروبيولوجية. 

اتربة . 6 اثارة  وبدون  نظيفا  استخدامه 
او شوائب مقارنة باستخدام السكر 

العادي. 
عايل الرتكيز وانخفاض كلفة الشحن . 7

والتداول.
النقل . 8 فــرتة  طيلة  الــقــوام  استقرار 

والتداول واالستخدام.
سهولة السيطرة عىل الوزن.. 9

الحاجة اىل مواد تعبئه وتغليف.. 10
الطلب عليه بارتفاع لخفض تكاليف . 11

للمصانع  الربحيه  وزيــادة  التصنيع 
املستخدمة له.

يشري الشكل رقم )3( اىل منو االستهالك 
العايل  للذره  السكري  ملحلول  السنوي 
استهالك  وانخفاض   )HFCS( الفركتوز 

سكر املائدة خالل العقد االخريين .

االنتاج  فيه  يوضح   )2( رقم  الجدول  اما 
واالسترياد والتصدير ىف الواليات املتحدة 
2011 والجدول رقم  االمريكيه خالل عام 
للمصانع  مجهزة  بالجملة  االسعار   )3(
للطن الواحد حسب تركيز سكر الفركتوز 
 )4( رقم  الجدول  اما  السكري  باملحلول 
يحوي اهم الرشكات العاملية املتصدرة 
والتى  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات  مــجــال  ىف 
الفركتوز  العايل  الذرة  محلول  تستخدم 

)HFCS(خالل السنوات االخرية.

بــاســتــخــدام هــذا  ــردة  ــط الـــزيـــادة امل ان 
اسعار  اضــطــراب  بسبب  هــو  املــنــتــوج 
وكذلك  اسعاره  وارتفاع  االعتيادي  السكر 
صناعة  حجم  ىف  الكبرية  الزياده  بسبب 
والعصائروالحلويات  الغازية  املرشوبات 
وزيادة استهالك الفرد منها حيث ارتفعت 
والعصائر  الغازية  املرشوبات  حالة  ىف 
عىل   19% والــحــلــويــات   23% بنسبة 

التوايل.

السنوي  الفرد  استهالك  معدل  ويقدر 
خالل  االمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي ال ىف 
17 كجم  اوربا  10كجم وىف  العقد،  هذا 
كجم   23 واسرتاليا  كجم   25 والــربازيــل 

من هذا املنتوج.

 )HFDS( ان افاق استخدام التمور النتاج
واعدة حيث ميكن استغالل فائض األنتاج 
لكافة  والثالثة  الثانية  الــدرجــة  متــور  من 
الصناعة  لــهــذه  خـــام  ــامدة  كـ ــاف  ــن االص
واقتصادية  فنية  دراســة  ذلــك  ويتطلب 

شاملة ودقيقة.

جدول رقم )1(
القيمة الغذائية 100 جرام )30.5 (

محلول سكر الذرة عايل الفركتوز

1176كيلو كالوري الطاقة
74 جرامالكربوهيدرات

اليوجدااللياف الغذائية
اليوجدالدهون
اليوجدالربوتني

24 جراماملاء

الفيتامينات

0.019 ملغمالريبوفالفني 
0.00نياسني

0.011ملغمبانتوثنيك
0.00 مايكروغرامفوليت

C 0.00 ملغمفيتامني

املعادن

6.0ملغمكالسيوم
0.42 ملغمحديد

4.0 ملغمفوسفور
0.00 ملغم جرامبوتاسيوم
2.00 ملغمصوديوم

0.22 ملغمذنك

جدول رقم )2(
 )HFCS( موجز احصائية عن حركة نشاط 
ىف الواليات املتحدة االمريكيةلعام 2011

9024 طنبااللف طناالنتاج 
164 طنبااللف طناالسترياد
1484 طنبااللف طنالتصدير

7684 طنباألف طن االستهالك

أسعار الجملة للطن الواحد

 % 42 HFCSتــركــيــز 
سكر فركتوز

واصــل  دوالر   730
املصنع

 % 55 HFCSتــركــيــز 
سكر فركتوز

واصــل  دوالر   810
املصنع

جدول رقم )4 (
ــة  ــازي ــغ ــات ال ــ ــرشوب ــ ــات امل ــ ــم رشكـ ــ أه
العامل  ىف  وفروعها  الغذائية  والصناعات 

املستخدمة )HFCS ( خالل العقد االخري:
رشكة كوكاكوال

رشكة بيبيس كوال
رشكة نبيسكو الغذائية

رشكة سفن اب
رشكة كارجل

رشكة ت.ن.ت للمخابز
رشكة هاجن ديز للمثلجات
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أشجار النخيل بين التدهور 
ومحاوالت التثمين بالمغرب

-واحات تافياللت نموذجا-
د. عبد العزيز بويحياوي 

azizbouyahiaoui@yahoo.fr

مقدمة: 
تختلف األوساط الطبيعية حسب طريقة 
نجد  حيث  الجغرايف،  وموقعها  تشكلها 
أوساطا يصعب فيها االستقرار، يف حني 
منذ  ــســان  اإلن استوطنها  أخـــرى  هــنــاك 
القدم نظرا لتوفرها عىل رشوط مناسبة 

التطور  مــع  لــكــن  الــبــرشي.  لــالســتــقــرار 
الطبيعية  للرثوات  الحاجة  وتزايد  العلمي 
الرتابية،  املجاالت  بجميع  االهتامم  بدأ 
وذلك عرب تحويل اإلكراهات الطبيعة إىل 
اإلطار  هذا  ويف  للتنمية.  حقيقية  فرص 
الرشقي  بالجنوب  تافياللت  واحات  تعترب 
)الشكل1( من بني  املغريب 
الطبيعية  األوســاط  أصعب 
نظرا  الــبــرشي،  لالستقرار 
لــلــجــهــد الــــذي يــجــب بــذلــه 
مميزاتها  ــن  م لــالســتــفــادة 
الــطــبــيــعــيــة لــخــلــق ثـــروات 
تــشــجــع عـــىل االســـتـــقـــرار 
تنمية  وخــلــق  ــامر  ــث ــت واالس
ــهــا، حــيــث أن  مــســتــدامــة ب
للواحة  البرشي  االستغالل 
ــوازن  انــتــقــل مــن مــرحــلــة تـ
بني اإلنــســان والــوســط إىل 
مرة  بينهام،  اختالل  مرحلة 
الرشيد  غــري  التدخل  بفعل 
لإلنسان، ومرة بفعل قساوة 
هام  أو  الطبيعية  الظروف 
لنا  أنتج  الــذي  الــيشء  معا، 
ــاالت هــشــة مــتــعــددة  ــجـ مـ

املظاهر.

الشكل1 : املوقع الجغرايف لواحات تافياللت ضمن املجال املغريب.
املصدر: املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي لتافياللت )بترصف(
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املميزة  الطبيعية  الظروف  قساوة  ورغم 
لواحات تافياللت خصوصا املناخية منها، 
خلق  يف  أســاســيــا  عــنــرصا  تعترب  فــإنــهــا 
الظروف املواتية ملوارد ال ميكنها أن تكون 
إال يف مثل هذه األوساط، واملتمثلة يف 
العنرص  دور  يأيت  النخيل. ومن هنا  شجر 
ــظــروف  ــذه ال ــثــامر هـ الــبــرشي يف اســت
وتكييفها بشكل أنسب لتثمني هذا املورد 
عنرصا  يشكل  أن  ميكن  الـــذي  ــرتايب،  ــ ال
ومواكبتها  املنطقة  تنمية  يف  مساهام 
املناطق  ــل  ج تعرفها  الــتــي  لــلــتــغــريات 

املغربية.

1-  أشجار النخيل، مورد ترايب رئييس يف 
اقتصاد واحات تافيالت

الوسط 	  مــع  النخيل  أشــجــار  تكيف 
الطبيعي لواحات تافياللت

طبيعيا  وسطا  تافياللت  واحــات  تشكل 
تتميز  التي  النخيل  أشجار  لنمو  مناسبا 
ميكنها  وفيزيولوجية  بيولوجية  بخصائص 
متيز  التي  الصعبة  الــظــروف  تتحمل  أن 
أو  املناخ  مستوى  عىل  ســواء  الــواحــات، 
الناحية  فمن  الــرتبــة.  أو  املائية  ــوارد  املـ
املناخية فأشجار النخيل ميكن ان تنمو يف 
درجات حرارة مختلفة، لكن إزهارها ونضج 
املناطق  يف  إال  يتم  أن  ميكن  ال  مثارها 
كام  الحرارة،  درجة  يف  ارتفاعا  تعرف  التي 
تساهم  والتي  الرياح  قوة  تحمل  ميكنها 
ندرة  مع  تكيفها  إىل  إضافة  تلقيحها،  يف 
وذلك  املائية  املــوارد  وقلة  التساقطات 
إىل  تصل  أن  ميكنها  جــذور  عىل  لتوفرها 
مع  تتكيف  أن  ميكنها  كام  كبرية،  أعــامق 
معظم  يجعل   ما  وهــذا  املالحة.  الرتبة 
العاملي  املستوى  عىل  النخيل  أشجار 
 %80 متثل  إذ  الــعــريب،  بالوطن  تتواجد 
أن  إال  عامليا،  نخلة  مليون   100 أصل  من 
العراق  بعد  الثامنة  املرتبة  يحتل  املغرب 
21,5مليون نخلة والسعودية ب  بحوايل  
وعامن  مليون  ب11   ومــرص  مليون   12
ب8 مليون والجزائر ب 7,5 مليون  وليبيا 
4,7 مليون.  ب7  مليون ثم السودان ب 
ب  فيقدر  التمر  من  العاملي  اإلنــتــاج  أمــا 
3,7مليون طن، متثل منها البلدان العربية 
من  كل  مقدمتها  يف  وتــأيت   %70 نسبة 

  %15 ب  والــســعــوديــة  ب%16   مــرص 
والعراق ب13%  ويساهم املغرب بنسبة 
3% من هذا اإلنتاج )وزارة الفالحة والصيد 

البحري، 2011(.

األشــجــار  ــم  أه مــن  النخيل  أشــجــار  تعد 
حيث  الوطني،  املستوى  عــىل  املثمرة 
ألف   48 ب  تــقــدر  مساحة  عــىل  تنترش 
من  الخامسة  الرتبة  بذلك  محتلة  هـكتار، 
يقدر  كام   . بنسبة%5  املثمرة  األشجار 
منها  نخلة  مليون   7,4 ب  األشــجــار  عــدد 
كثافة  يعادل  ما  أي  منتجة؛   %45 حوايل 
يف  نخلة   100 ب  تقدر  متوسطة  غــرس 
ما  املناطق  تتفاوت حسب  والتي  الهكتار 
بني  69نخلة يف الهكتار بواحات بتافياللت 
طاطا،  بــواحــات  الهكتار  يف  320نخلة  و 
النخيل ترتكز باألساس عىل  أن زراعة  كام 
طول أودية درعة           ) 1.900.000نخلة، 
أكرث  نخلة،  ــز)1.383.000  ــ وزيـ 12واحـــة( 
وفجيج  طــاطــا  ومبناطق  ــة(  واحـ  20 مــن 
)1.135.000 نخلة، 50 واحة( حيث تغطي 
هذه املناطق حوايل 95%  من املساحة 
والصيد  الفالحة  )وزارة  للنخيل  الكلية 
البحري، 2011(. وبهذا فإن تافياللت متثل 
وإنتاج  النخيل  أشجار  لنمو  مناسبا  مجاال 
التمر عىل املستوى الوطني نظرا ملالمئة 
مناخها، وبذلك فهي تساهم بشكل كبري 
يرتكز  الذي  التمر   من  الوطني  اإلنتاج  يف 

عليه اقتصاد املنطقة.

ــاز مــداخــيــل الــفــاحــة بــواحــات  ــكـ 1-1 ارتـ
تافيالت عىل منتوج التمر 

رغم الظروف الطبيعية الصعبة التي متيز 
الساكنة  فــإن  الفياليل  الــواحــي  الــوســط 
املحلية اعتمدت منذ القدم عىل النشاط 
الفالحي، رغم ظهور أنشطة أخرى منافسة 
والسياسية  االقتصادية  للتحوالت  نتيجة 
التي عرفتها املنطقة عرب التاريخ، حيث أن 
يشتغلون  النشيطني  السكان  من   61%
األخري  هــذا  أن  كام  الفالحي،  القطاع  يف 
االقتصادية  األنشطة  من   90% يشكل 
وحسب   .)ORMVAT, 2001( باملنطقة 
 1996 لسنة  ــعــام  ال الــفــالحــي  ــاء  ــص اإلح
يقدر  الرشيدية  بإقليم  الفالحني  عدد  فإن 

 522117 ــل  أصـ مــن  فــالحــا  ب39601 
السامية  )املندوبية   1994 سنة  ساكن 
يركزون  جلهم  أن  إال   ،)1994 لتخطيط، 
التحوالت  ومــع  املعاشية.  الفالحة  عىل 
تعرفها  بـــدأت  التي  السوسواقتصادية 
تعد  مل  ــرية  ــ األخ الــســنــني  يف  املنطقة 
حاجيات  لتلبية  كافية  الفالحة  عــائــدات 
الفالحني، اليشء الذي دفع أكرث من خمس 
الرشيدية   إقليم  مستوى  عىل  الفالحني 
إىل مزاولة أنشطة أخرى موازية )اإلحصاء 
داخــل  ــواء  سـ  ،)1996 ــام،  ــع ال الــفــالحــي 
املراكز الحرضية املتواجدة داخل الواحات 
أو الهجرة للعمل يف بعض املدن الكربى 
لتعويض  الجافة،  السنوات  خالل  خاصة 
مل  الــذي  الفالحي  النشاط  عائدات  عجز 
لــألرس.  اليومية  االحــتــيــاجــات  يلبي  يعد 
وخالل السنني األخرية بدأ يظهر باملنطقة 
مجموعة من املستثمرين العرصيني يف 
إنتاج  الفالحي خصوصا يف مجال  القطاع 
التمر، والذين خصصوا رؤوس أموال مهمة 

وأساليب ووسائل إنتاج عرصية. 

يف  مهام  دورا  النخيل  أشــجــار  وتلعب 
االقتصاد املحيل لواحات تافياللت، نظرا 
ألهميتها من حيث اإلنتاج ودخل السكان، 
حيث يساهم التمر يف اقتصاد الضيعات 
كام  و%60،   %20 بني  ما  تــرتاوح  بنسبة 
الضيعات  لتمويل  تعد املصدر األسايس 
إلدماجها  املــحــرك  والــعــنــرص  الفالحية، 
 .)ORMVAT( الـــســـوق  ــاد  ــص ــت اق يف 
ومنتجاتها  النخيل  مخلفات  وتساهم 
ذات  األنشطة  بعض  وانتعاش  دعم  يف 
حيث  واالجتامعية،  االقتصادية  الصبغة 
ــرديء والــنــوى  ــ يــتــم اســتــعــامل الــتــمــر الـ
يف  النخيل  ــذوع  ــ وج لــلــامشــيــة،  كعلف 
بالرتاب، والجريد  تسقيف املنازل املبنية 
واألوراق  الرمال  زحــف  لوقف  كمصدات 
ومختلف  املحلية  التقليدية  الصناعة  يف 
أجزاء النخلة كوقود، كام أن أشجار النخيل 
يستغل  طبيعيا  منظرا  تعطي  مجتمعة 
وجدارا  الواحات  مبناطق  سياحي  كمنتوج 
خلقها  إىل  إضافة  الصحراء،  لتقدم  عازال 
ملناخ  محيل يساهم يف توفري الظروف 
املزروعات  من  مجموعة  لنمو  املناسبة 

)الشكل2(.
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تشكل تافياللت أهم واحة بشامل إفريقيا 
تعترب  أنها  كام  النخيل،  كثافة  حيث  من 
إىل جانب حوض درعة من أهم الخزانات 
بالعامل،  التمر  إنتاج  يف  الغنية  الساللية 
وساهم  إقليم الرشيدية لوحده ب27% 
 ORMAVT,(من اإلنتاج الوطني من التمر
النخيل  ــار  ــج أش ــداد  ــ أع أن  إال   ،)2002
وكثافتها تتوزع بشكل متفاوت بني واحات 

تافياللت )الجدول1(.

الرتبة  يف  تافياللت  بواحات  التمر  ايــأيت 
واملــبــيــعــات  ــاج  ــتـ اإلنـ حــيــث  مـــن  األوىل 
املنتوجات  باقي  مع  مقارنة  واالستهالك 
املوجود  االختالف  رغم  األخرى   الفالحية 
الريصاين  فبواحة  أخــرى،  إىل  واحــة  من 
الخام  املـــردود  يف  التمر  إنتاج  يساهم 
لالستغالل الفالحي ب %50، ويلبي 65% 
من االحتياجات املالية للفالح)الشكل3(. 

تم إحصاء حوايل 453 صنفا و2,7 مليون 
)ســدرة،  الوطني  املستوى  عىل  خلط1 
هذه  أغلب  تافياللت  وتحتضن   ،)2011
األنواع وأجودها. وتعترب أصناف بوفقوس 
وبــوســلــيــخــن واملـــجـــهـــول وبـــــورسدون 
لــتــامر( من  ــحــامر)رأس  ل ــرزاوة( ورأس  ــ )ت
أهم األصناف املتواجدة باملنطقة بنسبة  
55,5%، والخلط بدوره ميثل نسبة بأكرث 
النخيل  أشــجــار  مجموع  مــن   %41 مــن 
هــذا  ويــســاهــم   .)ORMVAT, 2011(
التعدد يف أصناف التمر يف تنويع مذاقها 
وحجمها ولونها وصالبتها وجودتها، اليشء 
يزيد  وما  األمثان.  يف  اختالفا  يخلق  الذي 
من أهمية متور تافياللت هو توفرها عىل 
عامليا  األول  يعترب  الذي  املجهول  صنف 
إقليمي  بإنتاج  وذلــك  الــجــودة،  حيث  من 
 ORMVAT,( سنويا  طن   1850 ب  يقدر 

.)2011

 

الغ�ي مصنفة،  التمور  الخلط تطلق عىل  1-  كلمة 
ي تزرع 

وتنتج هذه الأصناف أشجار النخيل ال�ت
انطالقا من نواة التمر.

الجدول.1: توزيع أشجار النخيل حسب الجامعات بتافياللت سنة 2010.

الكثافة 
املتوسطة 

)نخلة/الهكتار(

عدد أشجار النخيل
الجامعة الدائرة اإلقليم

املنتجة منها املجموع

100

200 24 000 65 الخنك

الرشيدية

الرشيدية

400 26 000 90 مدغرة
650 63 490 98 الرتب
450 90 000 155 اوفوس
000 40 000 75 واد النعام

478
48350 600 134 عرب صباح زيز

أرفود
250 23 770 27 السيفا

7560 350 14 بلدية أرفود

483
250 13 230 24 عرب صباح غريس
120 35 450 47 بلدية الجرف
065 13 600 24 فزنا

220
7240 750 14 موالي عيل الرشيف

الريصاين
860 78 300 141 بني امحمد سجلامسة
820 67 700 114 السفاالت
410 26 550 56 الريصاين

150 625 1630 الطاوس
425 1100 سيدي عيل

100

700 30 500 49 تاديغوست

كلميمة

000 8 000 18 اغبالو
900 48 100 65 غريس العلوي
000 37 600 47 غريس السفيل
030 39 700 42 بلدية كلمية
000 33 700 60 ملعب
000 16 200 20 بلدية تنجداد
700 46 500 62 فركلة العليا
300 50 700 81 فركلة السفىل

200 000 18 000 25 بوعنان بني 
تجيت

فكيك
 250 000 5 800 8 عني الشواطر

180 000 12 200 15 عني الشعري

308
8290 11620 مصيص

أنيف
تنغري

 9850 13240 أنيف
7360 10620 حصيا

- 175 937 000 570 1 مجموع تافياللت

ORMVAT, 2010 :املصدر



53 الشجرة المباركة - مارس  2016   

الشكل2: بعض مزايا أشجار النخيل.

الشكل3: مكانة إنتاج التمر بني املنتوجات الفالحية األخرى بكل من واحات الريصاين 
وأوفوس وكلميمة.

ORMVAT  :املصدر

الجدول2 : تطور إنتاج التمر يف املغرب والعامل بالطن.

املصدر: املوقع االلكرتوين ملنظمة  FAO) تاريخ االطالع 15/03/2014(

الوسط  هشاشة  بني  النخيل  2-  أشجار 
وتدخات الجهات الرسمية

2-1  مواجهة أشجار النخيل ملجموعة من 
التحديات

تافياللت  بــواحــات  النخيل  أشجار  تواجه 
من  تقلل  التي  التحديات  مــن  مجموعة 
تراجع  وراء  كان  الذي  اليشء  مردوديتها،  
أو  الوطني  املستوى  عىل  ســواء  عددها 
النخيل  مساحة  انخفضت  حيث  املحيل، 
هـكتار  ألــف   48 إىل  هـكتار  ألــف   85 من 
 1948 الفرتة املمتدة ما بني سنتي  خالل 
 2234 و1983 برتاجع سنوي قدر بحوايل 
منتصف  مــن  ابــتــداء  أمــا  سنويا،  هكـتار 
شبه  فيالحظ  ــايض  امل الــقــرن  مثانينات 
بفعل  املــغــروســة  للمساحة  اســتــقــرار 
لتعويض  تبذل  ــدأت  ب التي  املجهودات 
التــــلف الحاصـل. وينعكس تراجع مساحة 
التمر عىل  انتاج  النخيل عىل  وعدد أشجار 
أن  باعتبار  والوطني  املحيل  املستـــوى 
تافياللت إىل جانب مناطق ورزازات وطاطا 
تساهم بحوايل 90% من اإلنتاج الوطني، 
كام يالحظ أيضا أن الرتاجع يف إنتاج التمور 
قدر  حيث  أخـــرى،  إىل  سنة  مــن  يختلف 
معدل اإلنتاج الوطني ب 75 ألف طن خالل 
 1947/1948 سنتي  بني  املمتدة  الفرتة 
كبري  اختالف  2004/2005 مع تسجيل  و 
من موسم فالحي إىل آخر يرتاوح بني 13 
الفالحة،  )وزارة  طن  ألف  و120  طن  ألف 
واالختالف  الرتاجع  هذا  ويسجل   .)2011
السنوي يف اإلنتاج يف الوقت الذي يعرف 
تطورا  )الــجــدول2(  العاملي  اإلنــتــاج  فيه 
إحصائيات  حسب  انتقل  حيث  مــتــزايــدا 
ماليني   3,4 من  والزراعة  األغذية  منظمة 
طن سنة 1990 إىل 7,5 ماليني طن سنة 

2009، بزيادة سنوية بلغت 6,3%. 
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مساحة  تــراجــع  يف  عــوامــل  عــدة  تتداخل 
وأعداد النخيل وإنتاج التمر بتافياللت، منها 
ما هو طبيعي ومنها ما هو برشي، وميكن 

إجامل أهمها فيام ييل:

تنتمي تافياللت كام هو الشأن  الجفاف: 
الواحات املغربية للنطاق  لباقي  بالنسبة 
الوطني،  الــرتاب  إعــداد  )مديرية  الجاف، 
2006(، حيث أن جل مجال املنطقة يقع 
و200    50 املطر  تــســاوي  خطوط  بــني 
تتميز  يجعلها  ما  وهذا  )الشكل4(،  ملم 
يف  التساقطات  انتظامية  وعــدم  بندرة 
عىل  انفتاحها  بفعل  واملــكــان،  الــزمــان 
نتيجة وجود  الجافة  الصحراوية  املؤثرات 
الجفاف  أن  كام  األطلس،  جبال  حواجز 
ال  حيث  أشهر  مــن6  أكــرث  سنويا  ــدوم  ي

تتعدى األيام املمطرة 38 يوما.

تعرفه  الـــذي  الــجــوي  الــجــفــاف  ينعكس 
السطحية،  املائية  املوارد  املنطقة عىل 
لتافياللت  ــزودة  ــ املـ ــة  ــ األوديـ أن  حــيــث 
وكــري(  وغــريــس  ــز  )زي السطحية  باملياه 
تستمد معظم حمولتها املائية من عالية 
وطبيعة  بكمية  تتأثر  والــتــي  أحــواضــهــا، 
الحسن  سد  إنشاء  أن  كام  التساقطات، 
1971 كان له تأثري كبري  الداخل منذ سنة 
السطحية  املائية  املـــوارد  حجم  عــىل 
نظرا  زيــز،  وسافلة  وسط  يتلقاها  التي 
وكميا،  زمــنــيــا  فيها  املــبــارش  للتحكم 
ــذي يجعل جــريــان األوديـــة يف  ال ــيشء  ال
يف  شهور  لعدة  يتوقف  أجزائها  معظم 
أحد  إىل  يصل  قد  السنوات  من  العديد 
عرش شهرا كام حصل سنة 2008/2009 
مبحطة قنطرة أرفود. باإلضافة إىل ذلك 
تعرفه  الـــذي  الــهــيــدرولــوجــي  فالجفاف 
املنطقة يؤثر بشكل مبارش عىل الفرشة 
املائية، خصوصا بعد تزايد الضغط عليها 
باملنطقة  اآليل  الضخ  اعتامد  بداية  منذ 
ــــايض،  ــالل خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن امل ــ خ
من  العديد  جفاف  وراء  كان  الذي  اليشء 
العديد  مياه  منسوب  وتراجع  الخطارات 

من اآلبار. 

تعرفه  ــذي  ــ ال ــاف  ــف ــج ال فـــإن  ــا  ــوم ــم وع
خصوصا  أنـــواعـــه  مبختلف  تــافــيــاللــت 

مجال تواجد أشجار النخيل

زيز  حوض  مستوى  عىل  املحطات  حسب  السنوية  التساقطات  متوسط  الشكل4: 
.)70/71-08/09(

ABHGZR, 2010 :مصدر املعطيات

إزدادت  والباطني،  السطحي  الجفافني 
من  األخـــري  النصف  مــن  انــطــالقــا  حــدتــه 
بشكل  أثر  الذي  اليشء  املــايض،  القرن 
كبري عىل أعداد النخيل التي تعترب الركيزة 
)الصورة1(.  املنطقة  القتصاد  األساسية 
تافياللت  له  تتعرض  ما  ينفي  لكن هذا ال 
مرتبطة  مناخية  طبيعية  ــوارث  ــ ك مــن 
الزمان  يف  املركزة  التساقطات  بطبيعة 
الحاالت  بعض  يف  تؤدي  والتي  واملكان 
سنة  حــدث  كــام  كارثية،  فيضانات  إىل 
 ،2006 األخــــرية  والــفــيــضــانــات   1965

.2010 ،2007

األمـــــــراض: تـــواجـــه أشـــجـــار الــنــخــيــل 
يف  يأيت  األمراض،  من  العديد  بتافياللت 
 Fusarium( البيوض  مــرض  مقدمتها 
املغرب  يف  ظهر  الــذي   ،)oxysporum
امليالدي  عرش  التاسع  القرن  نهاية  منذ 
خطورة  من  يزيد  ومــام   )2005 )ســدرة، 
ذات  األصناف  يصيب  كونه  املرض  هذا 
الفكوس،  )املــجــهــول،  العالية  الــجــودة 
جــيــهــل، بـــوســـكـــري...( ورسعـــة تــأثــريه 
الشجرة  موت  اىل  يؤدي  حيث  وانتشاره، 
األعـــراض  ظــهــور  مــن  أشــهــر  بضعة  يف 
اىل  بــســهــولــة  يــنــتــقــل  كـــام  لـــه،  األوىل 
التأثر  قابلية  ذات  املــجــاورة  االشــجــار 
عىل  قىض  حيث  )الصوررة2(،   بالعدوى 
11 مليون نخلة خالل سنوات قليلة عىل 

بتافياللت  معظمها  الوطني  املستوى 
وصــل   ،)2010 والـــصـــاريـــوي،  ــدرة  ــ )س
معدل اإلصابة بهذا املرض عىل مستوى 
النخيل  مجموع  من   %9,3 إىل  زيــز  واد 
إىل  إضــافــة   .)Bouamir et al, 1994(
مرض البيوض، فإن هناك أمراضا أخرى 
قد  أنها  كام  النخيل،  أنــواع  جميع  تصيب 
أجزاء  أو  مكوناتها  بجميع  تصيب النخلة 
القرشية  الحرشة  الخمج،  )مــرض  منها 
قبل  مبارشة  التمر  إصابة  أو  البيضاء(، 
الجني )الرتيلة أو عنكبوت الغبار( أو بعده 
التخزين  مرحلة  خــالل  العدوى  وانتشار 
)سوسة التمر(، حيث يسبب هذا املرض 
و40%   30 بــني  مــا  ــالف  ــ إت يف  ــري  ــ األخ
والصاريوي،  )ســدرة  املخزنة  التمر  من 
تحد  اكـــرب  هــو  ــــالف  اإلت ــذا  وهـ  .)2010
انتظار  يف  حاليا،  الفياليل  الفالح  يواجهه 
املستودعات  من  الكايف  العدد  إنشاء 
هنا  ومن  التمر.  وتخزين  بتعبئة  الخاصة 
ساهمت  قــد  ــراض  األمـ هــذه  أن  يالحظ 
النخيل، وحتى  يف إتالف أعداد كبرية من 
تلك التي استطاعت الصمود يف وجهها 
فإن أمراضا أخرى تصيب مثارها فتصبح 
كعلف  لتوجه  لالستهالك  صالحة  غــري 
بحالة  التي تم جنيها  الثامر  أما  للامشية. 
مهددا  يظل  منها  كبريا  جــزءا  فــإن  جيدة 
لغياب  نــظــرا  الــتــخــزيــن،  أثــنــاء  ــاإلتــالف  ب

اإلمكانيات الخاصة بذلك. 
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املــزروعــة  ــة  ــزراعــي ال املــســاحــة  تقلص 
تراجعا  الزراعي  املجال  يعرف  بالنخيل: 
بتافياللت،  النخيل   ــداد  اع ومعه  واضحا 
خصوصا عىل مستوى الواحات االصيلة. 
ثالث  إىل  الرتاجع  هذا  يف  السبب  ويرجع 
زحف  يف  واملتمثلة  أســاســيــة،  عــوامــل 
اقليم  تفقد  والــتــي  )الـــصـــورة3(  الــرمــال 
هكتار،   8 ــن  م أكـــرث  ســنــويــا  الــرشــيــديــة 
إضافة إىل التعرية املائية والتي تؤدي إىل 
مساحات  ومعها  األودية  ضفاف  انجراف 
زراعية مهمة )الصورة4( نتيجة عنف وقوة 
العمراين  الزحف  أن  كام  الفيض،  مياه 
)الصورة5( هو األخر يفقد واحات تافياللت 

املراكز  توسع  بفعل  مهام  زراعيا  مجاال 
الحرضية وانفجار القصور. 

يزال  ال  النخيل:  مع  التعامل  خربة  ضعف 
يعتمدون  بتافياللت  الفالحني  معظم 
عىل تقنيات قدمية وأساليب تقليدية يف 
الذي  اليشء  النخيل،  أشجار  مع  التعامل 
بني  ومن  مردوديتها.  ضعف  يف  يساهم 
الفالح املحيل  أهم مظاهر ضعف خربة 
يف هذا املجال نذكر: عدم تنظيم غراسة 
النخيل وتركها بأعشاشها )الصورة6( حيث 
وسقيها،  وتلقيحها  مثارها  جني  يصعب 
تجديدها  وعدم  النخيل  أشجار  شيخوخة 

التجارية  القيمة  ذات  األصناف  مع هيمنة 
الشامريخ  من  التقليل  وعدم  الضعيفة، 
خالل مرحلة إزهار األشجار وعدد العراجني 
أثــنــاء نضج مثــارهــا )الــصــورة7(، الــيشء 
الذي يؤدي إىل إجهاد النخلة وعدم قدرتها 
عىل اإلزهار يف السنوات املقبلة كام أن 

الثامر تكون ذات جودة ضعيفة. 

قلة اليد العاملة بفعل الهجرة: اتخذت أوىل 
املوسمية  طابع  تافياللت  من  الهجرات 
والفردانية وكانت تهم أساسا أرباب األرسة 
للعمل  يعودون  الذين  الكبار  األبناء  أحد  أو 
الفالحي،  بداية املوسم  عند  أرضهم  يف 

ينتقل من شجرة الصورة رقم 1: أثر الجفاف عىل أشجار النخيل. الذي  البيوض،  انتشار مرض  2: خطورة  الصورة رقم 
إىل أخرى.

يالصور4: تراجع الواحة بفعل التعرية المائيةالصورة3: زحف الرمال عىل الواحة
الصورة5:تراجع الواحة بفعل التوسع العمرا�ن
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املستقطب  البلد  الجزائر  شكلت  وقــد 
لقربها  نظرا  الحامية  قبل  ما  لها يف فرتة 
من املنطقة وتوفرها عىل فرص للشغل 
ومع  الفرنيس.  االستعامر  مرحلة  خالل 
ازدادت  لتافياللت  املستعمر  ــول  دخـ
األنظمة  لتفكيكه  نــظــرا  الــهــجــرة  حـــدة 
للمجتمعات  الــســوســيــو-اقــتــصــاديــة 
الهجرات  حركات  استمرت  كام  املحلية، 
املدن  من  مجموعة  نحو  االستقالل  بعد 
فرنسا  خصوصا  الدول  وبعض  املغربية 
وليبيا والعراق. ومع بداية مثانينيات القرن 
املايض أخذت حركة الهجرة املغادرة من 
تافياللت تأخذ طابع الدميومة والجامعية، 
تأزم  وتزايد  الجفاف  فرتات  طول  بفعل 
سجل  فقد  وهــكــذا  املــعــيــيش.  الــوضــع 
واضحا  عجزا  بتافياللت  الهجري  امليزان 
بــدائــرة  ــردا   فـ  934 ب  قــدر   1994 سنة 
أرفــود  بــدائــرة  ــردا  ف وب965   الريصاين 

 .)DAT, 2002(

أساسا  واملتمثلة  التمر:  تثمني  ضعف 
والتجفيف  الــجــنــي  ــروف  ــ ظ ــوء  سـ يف 
وما  والتسويق،  والتخزين  ــورة8(  ــص )ال
التمور  إنــتــاج  مــردوديــة  ضعف  مــن  يزيد 
هو كون 30% من اإلنتاج هو الذي يوجه 
يستهلك   %40 أن  حــني   يف  للتسويق 
للامشية.  كعلف  يعتمد  و%20  محليا 
حسب  اإلنــتــاج  جــودة  تأرجح  يالحظ  كام 
األصناف، حيث إن األصناف ذات الجودة 
العالية واملتوسطة ال متثل سوى %25 
اإلنتاج  مجموع  من  التوايل  ــىل  و35%ع
مقابل 40% بالنسبة لألصناف الضعيفة 

فيه  يعرف  الذي  الوقت  يف  هذا  الجودة، 
ــادة  وزي االستهالك  يف  تــطــورا  املــغــرب 
األجنبية،  األصناف  بعض  عىل  الطلب 
عىل  االنفتاح  مسلسل  دخول  جانب  إىل 
وما  التطبيق،  حيز  العاملية  األســـواق 
الــواردات  حجم  يف  ارتفاع  من  عنه  ترتب 
عليها  الطلب  يكرث  التي  املادة  هذه  من 
يف األعياد واملناسبات الدينية والحفالت 

)وزارة الفالحة ، 2011(. 

أشجار  وتثمني  االعتبار  رد  2-2  تدخات 
ومثار النخيل

الــحــفــاظ عــىل اســتــدامــة اشجار  بــهــدف 
يركز  ترايب  مورد  أهم  متثل  التي  النخيل 
تم  بتافياللت،  املحيل  االقتصاد  عليه 
املهتمة  املؤسسات  من  مجموعة  خلق 
النخيل  وقطاع  عامة  الفالحي  بالقطاع 
تعبئة  إىل  إضــافــة  بــاملــنــطــقــة،  خــاصــة 
للنهوض  التنموية  الربامج  من  مجموعة 

بهذا القطاع.

عىل  الــســاهــرة  املــؤســســات   -  1.2.2
تنمية قطاع النخيل

الفالحي  لــالســتــثــامر  الــجــهــوي  املــكــتــب 
مبدينة   1966 سنة  ــدث  أح لتافياللت: 
التي  املــهــام  كــل  لــه  أوكــلــت  الرشيدية، 
لنفوذه  التابع  املجال  تنمية  شأنها   من 
اإلمكانيات  تــوفــري  مــن  ــداءا  ــت اب فــالحــيــا، 
املنتوج  بتتبع  ــرورا  م لإلنتاج  األساسية 
مرحلة  إىل  وصــوال  نضجه  مرحلة  خــالل 

وذلك عن طريق وضع  جنيه،  بعد  تثمينه 
فيها  مبا  فالحيا،  املنطقة  لتنمية  برامج 
جديدة  فالحية  وأساليب  تقنيات  إدخــال 
وحامية  املنطقة،  طبيعة  مع  تتناسب 
املجاالت الزراعية من التقلص والتدهور 
خطر  أكــرب  يعترب  الــذي  التصحر  بفعل 
وسائل  كــل  تقديم  يتم  كــام  يــهــددهــا، 
الدعم للفالحني سواء التقنية أو املادية، 
والتي  تكوينية  بدورات  القيام  إضافة إىل 
واملهني،  التنظيمي  الجانب  عىل  تركز 
والرفع  الفالحي  القطاع  تطوير  بهدف 
عيش  مستوى  وتحسني  املردودية  من 
امــتــهــان  الــثــقــة إىل  وإرجـــــاع  ــفــالحــني  ال
)املكتب  الــفــالحــي  للنشاط  الــشــبــاب 
لتافياللت،  الفالحي  لالستثامر  الجهوي 

.)2005

أحدث  الزراعي:  للبحث  الجهوي  املركز 
سنة 2003 مبدينة الرشيدية ، وهو مركز 
الــزراعــي  للبحث  الوطني  للمعهد  تابع 
ــذا املــركــز  ــأيت إحــــداث هـ ــ بــالــربــاط. وي
وتطوير  العلمية  املــعــلــومــات  ــاج  ــت إلن
الوسط  لظروف  املالمئة  التكنولوجيات 
عىل  الحفاظ  يف  واملساهمة  الــواحــي 
سكانه،  عيش  ظــروف  وتحسني  بيئته، 
البحث  مكتسبات  تثمني  بهدف  وذلــك 
إىل  إضــافــة  التكنولوجيا  ونقل  الــزراعــي 
ــالت املــنــطــقــة واملــعــرفــة  ــؤه تــثــمــني م
جديدة  بحوث  وإجراء  للمزارعني،  الذاتية 
والبيئي  والحيواين  النبايت  املجال  يف 
ــادي. وبــحــكــم  واالجـــتـــامعـــي واالقـــتـــصـ
الزراعي  للبحث  الجهوي  املركز  اهتامم 

ي النخيل الصورة6: شيخوجة وارتفاع كثافة النخيل ن �ن
ة العراج�ي الصورة8: تجفيف التمر بطرق تقليديةالصورة7: ك�ث
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املميزة  الزراعات  حول  العلمي  بالبحث 
ــز بشكل  ركـ ــه  فــإن ــة،  ــاف ــج ال لــلــمــنــاطــق 
العمود  باعتباره  النخيل  عــىل  أســايس 
الفقري لالقتصاد املحيل. وقد حاول يف 
مساحات  تراجع  من  الحد  املجال  هــذا 
 CRRA( ــق  ــري ط عـــن  ــك  ــ وذل الــنــخــيــل، 
مرض  مكافحة   :)Errachidia, 2012
تطوير  بفعل  النخيل  وتحسني  البيوض 
املكافحة املتكاملة لهذا املرض ومتابعة 
تــحــســني أصــنــاف الــنــخــيــل عــن طــريــق 
والتهجني  الـــورايث  املــخــزون  اســتــغــالل 
النخيل  لدى  الورايث  والتحسني  املوجه، 
األجنة  واستنباط  الخاليا  زراعة  باستعامل 
تقنيات  تطوير  إىل  إضــافــة  الجسدية، 
النخيل  لتصنيف  الجزيئية  البيولوجيا 
لدى  الوراثية  الوصفات  استمرار  ودراسة 
تحسني  إىل  إضافة  النسيجية،  الشتالت 
املردودية  من  الرفع  بهدف  االنتاج  تقنية 
الري  تقنيات  وتحسني  بتحديث  وذلــك 
العراجني  وتخفيف  والتلقيح  والتسميد 
وتحديد  ــجــنــي،  وال الــآلفــات  ومــكــافــحــة 
جديدة  مــزارع  النشاء  املالمئة  املــواقــع 
للغرس  حديثة  طــرق  إتــبــاع  مــع  للنخيل 
املركز  اهتم  كم  والتسميد،  والسقي 
تقنيات  بتطوير  وذلـــك  التمر  بتثمني 
قيمتها  من  للرفع  وتعبئتها  التمور  حفظ 
الرطبة  األصــنــاف  خــصــوصــا  الــتــجــاريــة 
إلنتاج  التمور  تصنيع  ودراســة  والجيدة، 

غذائية)الصور9(. مشتقات 

نقل  يتم  األبحاث  هذه  من  ولالستفادة 
لفائدة  نتائج  مــن  إلــيــه  الــتــوصــل  تــم  مــا 
الفالحني ووحدات تثمني التمور ومصالح 

املغربية  الـــواحـــات  مبختلف  التنمية 
دورات  والباحثني يف املجال، عن طريق 
أن  كــام  ومــنــشــورات.  ــدوات  ونـ تكوينية 
أبــرم  الــزراعــي  للبحث  الوطني  املعهد 
مجموعة من برامج الرشاكة يف مجاالت 
مجموعة  مع  التكنولوجيا  ونقل  البحث 
الدولية  واملــنــظــامت  املــؤســســات  مــن 
لالستفادة  الــدول  بعض  ومع  والوطنية  
أواخر  املركز  هذا  عزز  وقد  خرباتها.  من 
2011 مبخترب وطني لزراعة أنسجة  سنة 
النخيل، لتطوير تقنيات الزراعة النسيجية 
األصناف  مختلف  إكثار  قصد  وتكييفها 
والسالالت املختارة ذات القيمة التجارية 
السنوية  اإلنتاجية  القدرة  وتصل  العالية، 
من  ألفا   18 إىل  املحدث  املخترب  لهذا 
أن  عــىل  التمور  لنخيل  األولــيــة  الــرباعــم 
األولية  الرباعم  من  ألفا   45 إىل  تتطور 

سنويا ابتداء من سنة 2014. 

الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة 
 ،2010 سنة  أحــدثــت  األركــــان:  وشــجــر 
يف  بالرباط،  حاليا  اإلداري  مقر  ويوجد 
سطرت  وقد  أرفود.  مبدينة  بنائه  انتظار 
واملهام  األهــداف  من  مجموعة  الوكالة 
وقيادة  التمور  سالسل  وتنمية  لتطوير 
منها  املناطق،  بهذه  التنموية  املشاريع 
النخيل  أشجار  وتنمية  حامية  عىل  العمل 
وتشجيع  وكيفا  كام  التمر  إنتاج  لتحسن 
االستثامر الفالحي وهيكلة سلسلة إنتاج 
وتسويق وتثمني منتوجات أشجار النخيل 
يف إطار الرشاكة مع مختلف املتدخلني 
العلمي املتعلق بحامية  البحث  وتشجيع 
وتنمية أشجار النخيل وتثمني منتوجاتها، 

وتنفيذ  إلعــداد  الرضورية  اآلليات  ووضع 
ففيام  املنجزة.  املشاريع  وتقييم  وتتبع 
من  تعترب  الــتــي  النخيل  أشــجــار  يخص 
وضعت  فقد  الوكالة،  اهتاممات  أهــم 
عقد برنامج ما بني سنتي 2010 و2020، 

:)ANDZOA, 2012( يتضمن
عىل 	  النخيل  واحات  وتأهيل  تكثيف 

ألــف   48 تــنــاهــز  مــســاحــة إجــاملــيــة 
هـكتار؛

خارج 	  للنخيل  جديدة  مــزارع  إحــداث 
ألــف   17 عــىل مــســاحــة  ــات  ــواحـ الـ

هـكتار؛
طن 	  ألــف   160 يفوق  إنتاج  تحقيق 

 90 2020 مقابل  أفق  التمر يف  من 
ألف طن حاليا؛

رفع الطاقة اإلنتاجية لشتالت النخيل 	 
شتلة  ماليني  ثالثة  لتبلغ  النسيجية، 
2010 و2020 مقابلة  سنويا ما بني 

60 ألف شتلة قبل هذه الفرتة؛
لوحدات 	  االستيعابية  الطاقة  تعزيز 

إىل  ورفعها  التمر  منتوجات  تثمني 
يناهز  ما  أي  110 أالف طن،  حوايل 
70% من اإلنتاج املتوقع منها سنة 

2020؛
القيمة 	  ذات  التمر  صــادرات  تنمية 

تسويق  خالل  من  العالية،  املضافة 
5 آالف طن سنويا. 

بأشجار  املتعلقة  األهداف  هذه  ولبلوغ 
تخصيص  تــم   2020 أفــق  يف  النخيل 
 7,7 بقيمة  إجـــاميل  اســتــثــامر  مــيــزانــيــة 
من  مجموعة  عىل  موزعة  درهــم،  مليار 

املجاالت )الجدول3(.

قهوة من لب التمررقائق التمردقيق التمرعجائن الدهنمر�ب التمر

الصور9:  بعض منتوجات مشتقات التمر ومخلفاته.
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الجدول 3: توزيع ميزانية االستثامر الخاصة بتنمية أشجار النخيل يف أفق 2020.

الغالف املايلبرنــامــج الــعــمــلاملجـــــال
)مليون درهم(

- تعزيز البنيات التحتية لإلنتاج والبحث واملختربات الخاصةتقوية قدرات إنتاج الشتائل
- ميزانية التسيري

120
20

- جرد وتصنيف واحات النخيلانجاز الدراسات األساسية
- إعداد خرائط هيدرولوجية وخرائط انتشار مرض البيوض

10
25

الثانية ملخطط  الدعامة  48ألف هكتار يف إطار مشاريع  تأهيل 
املغرب األخرض

- التهيئة الهيدروفالحية
- التكثيف عن طريق غرس الفسائل

- هيكلة الواحات
- حامية العراجني واملحافظة عىل جودة التمور

2500
150
200
400

- داخل الواحاتغرس النخيل
- خارج الواحات

480
1700

870- تجهيز املزارع بأنظمة الري املوضعي املقتصد للامءإحداث مزارع عرصية )الدعامة األوىل ملخطط املغرب األخرض(
إحداث تثمني التمور املنتجة يف إطار مشاريع الدعامة الثانية  - طن(  )30ألف  والتخزين  التربيد  وحدات  إحداث   -

وحدات التلفيف )30ألف طن(
-إحداث وحدات التحويل )40ألف طن(

400
160
40

والتلفيف تثمني إنتاج مشاريع الدعامة األوىل والتربيد  التخزين  مجال  يف  الــقــدرات  تقوية   -
والتحويل )40ألف طن(

500

40- املشاركة يف التظاهرات اإلقليمية والجهويةإنعاش التسويق الداخيل
30- انجاز حمالت اشهارية وتواصليةإنعاش الصادرات

40- أعداد برامج مبختلف األقاليم املعنيةالبحث والتكوين والتأطري

ي لغرس النخيل.
نامج الوط�ن ي برنامج ال�ب مناطق الشكل 5: المساهمون �ن لتنمية  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة  تــعــد 

مساهام  طرفا  األركــان  وشجر  الواحات 
)الشكل5(،  الواحات  مناطق  تنمية  يف 
3 ماليني يف أفق  من خالل برنامج غرس 
جــودة  ذات  النخيل  أصــنــاف  مــن   2020
السنتني  خالل  تم  وقد  عالية.  وإنتاجية 
ــيـــني مـــن الــربنــامــج غـــرس حـــوايل  األولـ
 448300 ــل  أصـ ــن  م شــتــلــة   392930
اهم  تافياللت من  وتعترب  شتلة مربمجة 

املستفيدة)الجدول4(. املناطق 

الجدول4: حصيلة برنامج غرس أشجار النخيل حسب الجهات سنوات 2010 و2011 و2012 وتوقعات 2020.

مــجــمــوع الــربنــامــج 
)2020-2010(

2012 2011 2010 السنوات 
االنجازاتالجهات االنجازات التوقعات االنجازات التوقعات

1 991 500 152000 104 000 132 000 44 550 112 000 مكناس تافياللت )إقليم الرشيدية(
790 500 129500 179 900 118 500 38 580 61 000 سوس ماسة درعة )أقاليم ورزازات، زاكورة، تنغري(
151 000 25000 22 900 21 800 100 1 200 كلميم السامرة )طاطا، كلميم، أساالزاك(
67 000 12000 2000 2000 - - الرشقية )إقليم فكيك(

3 000 000 318500 308 800 274 300 84 130 174 200 املجموع 

ANDZOA, 2012 :املصدر

ANDZOA, 2012 :املصدر
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التنظيامت املهنية املهتمة بقطاع التمر: 
مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  سهرت 
ــواحــات وشــجــر األركـــان عــىل تأسيس  ال
وهيكلة تنظيامت إقليمية ووطنية مهتمة 
بهذا القطاع )الشكل6( همت 13 إقليام، 
قــواعــده  مختلف  بــني  ــاوري  ــش ت بشكل 
جمعيات  أربع  تكوين  تم  حيث  اإلنتاجية، 
مــارس  شــهــري  خــالل  وإقليمية  جهوية 
الفالحني  طــرف  من   2010 سنة  وابريل 
املنتجني للتمر منها جمعية منتجي التمر 
لجهة مكناس تافياللت بتافياللت، ثم بعد 
ذلك تم تكوين الفيدرالية الوطنية ملنتجي 
2010، وبعدها  أبريل    5 التمر بأرفود يف 
يف  للتمر  البيمهنية  املغربية  الفيدرالية 
19 أبريل من نفس السنة بوارزازات التي 
بهذا  املرتبطة  املــهــن  سلسلة  تــدمــج 
القطاع. ويكمن الهدف الرئييس لتأسيس 
التمر  التنظيامت املهنية املهتمة بقطاع 
ــري والــنــهــوض بــه.  يف تــطــويــر هـــذا األخـ
التي  املحلية  الجمعيات  يخص  ففيام 
اإلقليمي  املستويني  عىل  انتخابها  تم 
ــإن الــهــدف املــســطــر يف  ــوي فـ ــه ــج وال
قانونها التأسييس يتمثل يف تنمية قطاع 
التمور وتأهيل إنتاجه وتسويقه، من خالل 
إرشاد وتوجيه نشاط املنخرطني وتنسيق 
مصالحهم،  عـــن  والـــدفـــاع  جــهــودهــم 
التمور  قطاع  لتنظيم  إسرتاتيجية  وضع 
إنتاجيته، متكني املنخرطني من  وعرصنة 
وتسويق  إلنتاج  الرضورية  العمل  وسائل 
التمور، تشجيع وتوسيع جميع الدراسات 
تنظيم  التمور،  بقطاع  املهتمة  والبحوث 
األيام الدراسية والرحالت لفائدة املنخرط 
أما  ودوليا.  ووطنيا  محليا  الخربات  لتبادل 
فإن  باملغرب  التمور  منتجي  فيدرالية 
يتمثل يف املساهمة يف تنظيم  هدفها 
إضافة  النخيل،  قطاع  وإدمـــاج  وتطوير 
بني  والتنسيق  التشاور  ثقافة  ترسيخ  إىل 
قطاع  تنمية  أجــل  من  الفاعلني  مختلف 
والدفاع  املنتجني  متثيل  وأيضا  النخيل، 
التمر  سلسلة  مجال  يف  مصالحهم  عن 
ومختلف  الــعــمــومــيــة  الــســلــطــات  لـــدى 
والدولية،  الوطنية  واملؤسسات  الهيئات 
وتنفيذ  ــداد  إعـ يف  الفعلية  واملــشــاركــة 
برامج البحث والتنمية يف مجال سلسلة 
إنتاج التمور، إضافة إىل تنظيم املنتجني 

عدد املنخرطني
عدد التعاونيات

اسم املجموعة يف طور الرتخيصالواحة املرخصة
200 - 4 مركونة الريصاين
150 - 17 ضفة زيز أرفود
400 10 9 متور واحة أوفوس أوفوس
280 - 4 متور واحة كري بودنيب
254 3 4 غريس فركلة أماغا تنجداد

الشكل6: التنظيمات المهنية لسلسلة التمر بالمغرب.

إلنجاز مختلف العمليات املتعلقة بصيانة 
وتسويقه،  باملنتوج  والــعــنــايــة  النخيل 
الــتــظــاهــرات  مختلف  يف  ــة  ــارك ــش وامل
النخيل  بقطاع  الخاصة  والدولية  الوطنية 
البيمهنية  الفيدرالية  أما  التمور.  وتصنيع 
املغربية للتمر فقد أسست بهدف متثيل 
جميع املنخرطني والدفاع عن مصالحهم، 
واملشاركة الفعلية يف إعداد وتنفيذ برامج 
املنخرطني  وتنظيم  والتنمية،  البحث 
املتعلقة  الــعــمــلــيــات  مختلف  ــاز  ــج إلن
واملشاركة  والتسويق،  والتثمني  باإلنتاج 
بقطاع  الخاصة  التظاهرات  مختلف  يف 

النخيل وتصنيع التمور.

التعاونيات الفاحية: عرف سكانها واحات 
والــتــآزر  بالتعاون  الــقــدم  منذ  تافياللت 
الفالحي  املجال  يف  خصوصا  الفطري 
اإلكراهات  مختلف  عىل  التغلب  بهدف 
واالســتــفــادة مــن مــؤهــالت الــوســط، إال 
املنظم  طابعه  يأخذ  بدأ  التعاون  هذا  أن 
السنني  يف  خصوصا  قــانــوين  إطــار  يف 

تزايد  خــالل  من  يتضح  ما  وهــذا  األخــرية. 
بها،  املــرصح  الفالحية  التعاونيات  عــدد 
عىل  التنظيم  ــرتاط  ــ اش بــعــد  خــصــوصــا 
الدعم  مــن  لالستفادة  تعاونيات  شكل 
للنهوض  الــدولــة  طــرف  من  يقدم  الــذي 
ــة واالجــتــامعــيــة  ــادي ــص ــت بــالــوضــعــيــة االق
ــفــالحــني.، فـــإىل حــــدود بـــدايـــة سنة  ــل ل
الفالحية  التعاونيات  عــدد  وصــل   2012
 56 إىل  بــتــافــيــاللــت  بــالــتــمــر  املــهــتــمــة 
تم  كــام   .)ORMVAT,2013( تعاونية 
يف  التعاونيات  هــذه  جل  تجميع  مؤخرا 
ــجــدول6(  )ال اقــتــصــادي  نفع  مجموعات 
قادرة عىل تدبري مشاريع تثمني املنتجات 
ومتكني  عــرصيــة،  بأساليب  وتسويقها 
الــفــالحــني األعــضــاء مــن الــحــصــول عيل 
مستوى  لــتــحــســني  املــضــافــة  الــقــيــمــة 
إلنتاج  الناجعة  األساليب  واعتامد  دخلهم 
الجودة واملحافظة عىل البيئة، وقد وصل 
الرشيدية  بإقليم  املجموعات  هذه  عدد 
املهتمة بسلسلة التمور إىل سبعة نهاية 

سنة 2012.

الرشيدية إىل حدود نهاية  بإقليم  التمور  النفع االقتصادي يف قطاع  الجدول6: مجموعة 
سنة 2012.

املصدر: وزارة الفالحة والصيد البحري، 2012
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لتطوير  التنموية  الربامج  - تعدد   2.2.2
قطاع التمور بواحات تافيالت

استفادت واحات تافياللت من عدة برامج 
والهادفة  الفالحي،  املــجــال  يف  تنموية 
وتحسني  املحلية  الفالحة  تطوير  إىل 
النخيل.  قــطــاع  خــصــوصــا  ــهــا  ــت مــردودي
أساسية،  برامج  أربعة  عىل  وسنقترص 
برنامج  األخــرض،  املغرب  مخطط  وهــي 
واحات  برنامج  للتنمية،  األمريكية  الوكالة 
الوطنية  ــادرة  ــب امل بــرامــج  ثــم  تافياللت 

للتنمية البرشية يف شقها الفالحي.

وزارة  أطلقت  األخــر:  املغرب  مخطط 
الــفــالحــة والــصــيــد الــبــحــري ســنــة 2008 
ومندمجة  متكاملة  فالحية  إسرتاتيجية 
 ،2020 أفق  يف  الفالحي  القطاع  لتنمية 
املغرب  "مخطط  اســم  عليها  أطــلــق 
شعار  املخطط  هــذا  واتــخــذ  ــرض".  األخـ
حيث  إقـــصـــاء"،  دون  للجميع  "فــالحــة 
أصبحت مشاريع التنمية الفالحية ال تهتم 
بفئة أو مجال معينني فقط، وانطالقا من 
هذا فإن املجاالت الهشة كالواحات بدأت 
تدخل ضمن املناطق األكرث استفادة من 

سلسلة  يخص  ففيام  املخطط.  هــذا 
الدعامة  همت  املشاريع  جل  فإن  التمر 
األوىل بنسبة 90% من مجموع املشاريع 
 ،) )الشكل7  السلسلة  لهذه  املخصصة 
التي  املشاريع  مقارنة  مستوى  عىل  أما 
اإلنــتــاج  ســالســل  بــني  املخطط  برمجها 
كان  التمر  سلسلة  أن  يالحظ  )الشكل8( 
األخرى  السالسل  ضمن  وازن  حضور  لها 
تافياللت،  مكناس  جهة  مستوى  عــىل 

خصوصا يف الدعامة األوىل.

املغرب  ملخطط  تكون  أن  املتوقع  ومن 
مهمة  سوسيواقتصادية  نتائج  األخــرض 
الجهوي،  املستوى  عىل   2020 أفق  يف 
ما  وتحقيق  اإلنتاج  قيمة  مضاعفة  منها 
مضافة  كقيمة  درهم  مليار  يناهز11,67 
وهو ما يعادل تزايد بنسبة %226 مقارنة 
شغل  فــرص  وخلق  الراهنة،  الحالة  مع 
مهمة تناهز 62 مليون يوم عمل يف أفق 
2020 وهو ما يعادل تزايد بنسبة 134% 
إىل  إضــافــة  الــراهــنــة،  الحالة  مــع  مقارنة 
 22% من  املهني  التنظيم  نسبة  ارتفاع 
إىل %50 وارتفاع اإلنتاج املوجه للتصدير 
.ORMVAT, 2010(( بحوايل 84000 طن

خصص  فقد  تافياللت  مستوى  عىل  أمــا 
مخطط املغرب األخرض 42 مرشوعا، منها 
33 مرشوعا تهم الدعامة األوىل بنسبة79%  
من مجموع املشاريع املربمجة،  والتسعة 
مشاريع املتبقية تهم الدعامة الثانية بنسبة 
املربمجة،  املشاريع  مجموع  من   21%
كام أن هذه املشاريع املربمجة سواء تلك 
التي تهم الدعامة األوىل أو الثانية فهي تركز 
بنسبة  الزراعي ب35 مرشوعا  اإلنتاج  عىل 
الدعامتني  مشاريع  مجموع  مــن   83%
الحيواين يقترص فقط  اإلنتاج  أن  يف حني 
مجموع  مــن  ب17%  مــشــاريــع    7 عــىل 
 .)ORMVAT,2010 الدعامتني  مشاريع 
وميكن إرجاع هذا التباين يف عدد املشاريع 
والثانية  األوىل  الدعامتني  بني  املربمجة 
والحيواين  النبايت  اإلنــتــاج  سالسل  وبــني 
عىل  األخــرض  املغرب  مخطط  تركيز  إىل 
ميكن  ال  الــذي  الفالحي،  اإلنتاج  من  الرفع 
أن يتحقق إال من خالل الدعامة األوىل. أما 
فيام يخص ارتفاع مشاريع سالسل اإلنتاج 
سكان  اهتامم  إىل  راجــع  فذلك  الــزراعــي 
عىل  مجالها  وتــوفــر  بــالــزراعــة،  تافياللت 
خصوصا  بذلك  تسمح  مهمة  مــؤهــالت 

سلسلتي التمر والزيتون.

الشكل7: مقارنة بني عدد املشاريع املربمجة يف 
الدعامتني عىل مستوى جهة مكناس-تافياللت.

الشكل8: مقارنة بني سالسل اإلنتاج يف كل دعامة عىل 
مستوى جهة مكناس-تافياللت. 

املصدر: وزارة الفالحة الصيد البحري، 2011
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وانــطــالقــا مــن هــذه املــشــاريــع املربمجة 
فإن  األخــرض،  املغرب  مخطط  إطــار  يف 
طموحة  تبقى  منها  املنتظرة  التوقعات 
زيــادة تفوق 100% يف  يتوقع  جدا، حيث 
جل السالسل بل وتصل إىل أكرث من ذلك، 
بنسبة تفوق %800 يف بعض السالسل 

كسلسلتي الزيتون والعسل )الجدول7(. 

من  املقرتحة  الــربامــج  هــذه  فــإن  عموما 
نــتــائــج اقــتــصــاديــة  املــرتــقــب أن تــحــقــق 
سلسة  مستوى  فعىل  مهمة،  واجتامعية 
ينتظر  تافياللت  واحــات  متيز  التي  التمر 
أن تنتقل املساحة املزروعة  من 15 ألف 
 20 ظرف  يف  هـكتار  ألف   25 إىل  هـكتار 
سنة بزيادة إنتاج تقدر ب%204 يف نهاية 
هذه الفرتة،  كام سيتم تلفيف وتخزين 5 
آالف طن من التمر محليا، والرفع من الناتج 
الخام من 60 ألف درهم/الهـكتار إىل 100 
ألف درهم/الهـكتار، إضافة إىل توفري450 

.)ORMVAT, 2010( ألف يوم عمل

السالسل
نــــســــبــــة األهداف يف أفق 2020الوضعية الحالية

النمو )%( اإلنتاج )طن(املساحة )هـ(اإلنتاج )طن(املساحة)هـ(

 اإلنتاج 
النبايت

204 53 25000 26000 15000 000التمر
826 123 17960 15700 7000 700الزيتون

15167 1000 9500 1000 500التفاح
78142 28150 55175 28200 175الحبوب

18140 12500000 450900البطاطس

اإلنتاج 
الحيواين

اإلنتاج)طن(العدد )رأس(اإلنتاج)طن(العدد )رأس(
-11 34000 11200 34000 200الحليب

ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ال
3179 362870 2900 422160 000الحمراء

ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ال
6334 360450 1000 242930 000البيضاء
722501000 925500 300العسل

الجدول7 : الوضعية الحالية لسالسل اإلنتاج واألهداف يف أفق 2020 بتافياللت.

ORMVAT, 2010 :املصدر

االستثامر )مليون درهم(املجمع / املجمعنياملوقعمكونات املرشوعاسم املرشوعالدعامة

األوىل

توسيع وتثمني 
الزيتون 

-توسيع املساحة عىل 1000هـ 
- تثمني املنتوج عرب إنشاء وحدة للتحويل )150 

طن/يوم( 

واد النعام- 
بودنيب 

املجمع : ضيعات رياض 
تافياللت 

عدد املجمعني: 1000 منتج 
 64,5

- تحسني اإلنتاج تثمني التفاح 
- إنشاء وحدة لتخزين )4000 طن( وتلفيف التفاح 

املجمع : تعاونية أبت يافلامن الريش 
عدد املجمعني : 70 فالح 

 17

توسيع مساحات 
النخيل وتثمني 

التمور 

- توسيع املساحة عىل 120هـ 
- تثمني املنتوج عرب إنشاء وحدة لتخزين وتلفيف 

التمور )800 طن( 

مسيك- 
مدغرة 

املجمع : تعاونية الواحة 
13,8 عدد املجمعني : 25 منتج 

وحدة إلنتاج 
اللحوم الحمراء 

- وحدة إلنتاج اللحوم الحمراء من صنف أغنام الدمان 
- املساهمة يف تأطري القطاع 

تيطاف- 
مدغرة 

املجمع : تعاونية نواة الخري 
عدد املجمعني : 50 منتج 

 8 ,3

تثمني الزيتون 
- تثمني املنتوج عرب إنشاء وحدة للتحويل )150 

طن/يوم( 
- التلفيف والتسويق تحت شارة موحدة 

الريش 
املجمع : ريش أنفيست 

1 عدد املجمعني: 1000 منتج 

الثانية

290,09 مرشوع التنمية القروية باملناطق الجبلية إلقليم الرشيدية )سالسل اللحوم الحمراء، الزيتون والتفاح( 
202,49 تنمية قطاع النخيل 

79,90 تكثيف الزيتون 
2,5 تنمية قطاع الحليب 

1,5 تتنمية واملحافظة عىل النحلة الصفراء الصحراوية 
2,5 تثمني املنتوجات املجالية 

وفيام يخص الربامج التي تم اعتامدها يف 
إطار مخطط املغرب األخرض خالل سنة 
2010 بإقليم الرشيدية فإن عددها وصل 
مشاريع  خمسة  منها   مرشوعا،   11 إىل 

تهم الدعامة األوىل وستة مشاريع همت 
أن  ويالحظ  )الــجــدول8(،  الثانية  الدعامة 
يف  كــبــري  وزن  لــهــا  كـــان  الــتــمــر  سلسلة 

مشاريع الدعامتني معا.

الجدول8: املشاريع املنجزة بإقليم الرشيدية يف إطار مخطط املغرب األخرض سنة 2010.

ORMVAT, 2010 :املصدر
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برامج وكالة الراكة من أجل التنمية:  
هي  التنمية  أجـــل  ــن  م الــرشاكــة  ــة  ــال وك
إحداثها  تم  مغربية،  عمومية  مؤسسة 
يف  الصادر  ــم1-08-12  رق للظهري  طبقا 
يف  مهمتها  وتتمثل   ،2008 فــربايــر   26
اتفاقية  موضوع  الربنامج  وإنــجــاز  تنفيذ 
بتاريخ  املربمة  األلفية"،  تحدي  "ميثاق 
حكومتي  من  كل  بني   2007 غشت   31
املتحدة  والــواليــات  املغربية  اململكة 
غاية  إىل  بها  العمل  تم  والتي  األمريكية 
الحكامة  قواعد  عىل  بناء   ،2013 شتنرب 
واالستشارة  املــوســع  والــتــشــاور  الجيدة 
عىل  وكــذلــك  املستفيدة  الساكنة  مــع 
وبيئية  اقتصادية واجتامعية  تنمية  أساس 
للتتبع  خاصة  عناية  إيــالء  مع  مستدامة، 
والتقييم وخصوصا مقاربة النوع، وتتمتع 
املعنوية  بالشخصية  املؤسسة  هــذه 
وباالستقالل املايل2. وانطالقا من توزيع 
التمويل املقدم من طرف وكالة الرشاكة 
الفالحي  القطاع  فــإن  التنمية  أجــل  مــن 
هو  املثمرة  األشــجــار  ــة  زراعـ وخصوصا 
 43% تتجاوز  بنسبة  ــرب،  األك املستفيد 
لدعم  ذلك  ويأيت  امليزانية،  مجموع  من 
ــــرض وخــصــوصــا  مــخــطــط املــغــرب األخ
للتنمية  املــخــصــصــة  الــثــانــيــة  ــدعــامــة  ال
تعترب  و  الــفــالحــي،  للقطاع  التضامنية 
املناطق الواحية خصوصا واحات تافياللت 
وباألساس  استفادة  املجاالت  أكــرث  من 
أقاليم  تــهــم  ــتــي  وال الــنــخــيــل،  سلسلة 
والرشيدية3،  طاطا  ــورة،  ــ زاك ورزازات، 
وتتمحور برامج تنمية هذه السلسلة حول 
ظروف  وتحسني  الطبيعية  املوارد  تعبئة 
)وكالة  خــالل  من  ــواق  األس ــوج  وول اإلنتاج 

الرشاكة من اجل التنمية،2011(:

النخيل،  بساتني  هيكلة  وإعــادة  -  تأهيل 
وتزويد  التقنية  املسارات  تحسني  عرب 

أجل  من  اكة  ال�ث لوكالة  الرسمي  الموقع   -  2
الطــالع  تاريخ   ،www.app.ma التنمية، 

.2012

أجل  من  اكة  ال�ث لوكالة  الرسمي  الموقع   -  3
الطــالع  تاريخ   ،www.app.ma التنمية، 

.2012

أنبوبية  فسيلة  ألــف  ب250  الفالحني 
ومقاومة  عالية  جــودة  ذات  أصناف  من 
ألف    140 تنقية  إىل  إضافة  للبيوض، 
بالفسائل  الفالحني  وتزويد  نخيل  عش 
استفاد  وقد  العملية،  هذه  عن  الناتجة 
مجموع  من   39% ب  الرشيدية  اقليم 

برامج التنقية عىل املستوى الوطني؛  

ــســاتــني الــنــخــيــل،  -  تــثــمــني مــنــتــجــات ب
والتقنية  املهنية  الــقــدرات  تقوية  عــرب 
للفالحني  املمثلة  للهيآت  والتنظيمية 
وإنشاء وحدات منوذجية لحفظ وتعليب 
يف  النسوية  األنشطة  ودعـــم  التمر، 
مجال تثمني املنتجات، إضافة إىل وضع 
حول  املعلومات  وتبادل  لإلخبار  نظام 
اإلنتاجية  الــوحــدات  ومواكبة  ــواق  األسـ
العالمات  وتطوير  الجودة  نظام  لتبني 
ووضــع  الــجــغــرايف  واألصـــل  التمييزية 

إسرتاتيجية ناجعة لتسويق املنتجات.

ساهمت  األنــبــوبــيــة:  الفسائل  -  تــوزيــع 
وتهيئة  تقوية  يف  مهم  بشكل  الوكالة 
عىل  الواحية  باملجاالت  النخيل  بساتني 
)الرشيدية،  أقــالــيــم  خمسة  مستوى 
فكيك، تنغري، زكورة، طاطا(، من خالل 
تأهيل وتجديد بساتني النخيل وذلك عن 
فسيلة   52400 من  أكرث  توزيع  طريق 
انبوبية استفاد اقليم الرشيدية ب34% 
الجيدة  األصــنــاف  تــهــم  ــي  ــت وال مــنــهــا، 
ونجدة.  وبوفكوس  املجهول  خصوصا 
الرشيدية من أكرث  وتعترب واحات إقليم 
األقاليم استفادة من حيث عدد الفسائل 
بنسبة  الربنامج  هذا  إطــار  يف  املوزعة 

.34%

البرية:  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برامج 
للتنمية  الوطنية  ــادرة  ــب امل إطـــالق  منذ 
سنة  حـــدود  .اىل   2005 سنة  الــبــرشيــة 
2011، قدرت الكلفة اإلجاملية للمشاريع 
املستفيدة بإقليم الرشيدية بحوايل396  
ــف درهـــم، ســاهــم فيها الــرشكــاء ب  أل
ــادرة  ــب امل ــه  ب ــاقــي ســاهــمــت  ــب وال  %48
عدد  أن  كام  البرشية،  للتنمية  الوطنية 
ــل إىل  املــســتــفــيــديــن مــن الـــربامـــج وصـ
مشاريع  عدد  ووصل  مستفيدا،   194030

 344 إىل   2011 سنة  حــدود  إىل  املبادرة 
خصص  وقــد  تقريبا  نصفها  بــرنــامــجــا، 
الرشيدية،  إقليم  )عاملة  الفالحي  للقطاع 
2011(، نظرا لكون جل الفالحني يعيشون 
ماسة  حاجة  يف  وهم  الفقر،  خط  تحت 
من  والرفع  منتجاتهم  لتثمني  برامج  إىل 
مداخيلهم. ففي مجال تثمني التمور مثال 
التمور  لتخزين  ــدات  وح ثــالث  اقتناء  تم 
واستهدفت  وحــدة،  لكل  طن   100 بسعة 
كام  والريصاين.  ــود  وأرف كلميمية  ــر  دوائ
عجينة  لتحضري  ــدة  وحـ  16 احـــداث  تــم 
320 عائلة، اضافة  التمر، استفادت منها 
وبيع  وعــرض  لتلفيف  محالت  توفري  اىل 
املستفيدين... طــرف  مــن  املنتوجات 
وقد استفاد من برامج تثمني التمور مثان 
الرشيدية،  باقليم  وتعاونيات  جمعيات 
بواحة  وأخــرى  أرفــود  بواحة  تعاونية  منها 

الجرف. 

املعرض الدويل للتمور: احتضنت منطقة 
التمر  معرض   1940 سنة  منذ  تافياللت 
أهم  من  العتبارها  نظرا  أرفـــود،  مبدينة 
أشجار  عدد  حيث  من  املغربية  املناطق 
النخيل وإنتاج التمر، ومنذ دورة سنة 2010 
وأصبحت  دولــيــة،  صبغة  املعرض  اتخذ 
تقام باملوازاة مع املعرض ندوات علمية 
حول التمر. وقد شكل هذا املعرض فرصة 
واملنتجني  الفالحني  بني  الخربات  لتبادل 
والجمعيات  والــبــاحــثــني  واملستثمرين 
والــتــعــاونــيــات والــهــيــئــات واملــؤســســات 
وكذا  والتسويق،  اإلنتاج  تقنيات  لتطوير 
اإلنــتــاج  تكاليف  تخفيف  يف  ــام  ــه اإلس
معرض  اتخذ  أن  ومنذ  املردودية.  وزيــادة 
أصبحت   2010 سنة  دولية  صبغة  التمر 
االهــتــامم  أشــكــال  مــن  مجموعة  تظهر 
بعدة  اقتداءا  تثمينه،  خالل  من  باملنتوج 
تونس  خصوصا  أخــرى  دول  من  منتجني 
التي غزت منتوجاتها األسواق املغربية مبا 
شكل  كام  للتمر.  املنتجة  املناطق  فيها 
باملنتوجات  للتعريف  فرصة  املعرض 
وموعد  مناسبة،  بأمثان  وبيعها  املحلية 
من  تحقيقه  تم  ما  عىل  للوقوف  سنوية 
خالل  من  املحيل،  املستوى  عىل  نتائج 
الفالحني  بــني  املنافسة  مــن  ــوع  ن خلق 
إىل  باإلضافة  التمر.  بقطاع  واملهتمني 
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فرصة  املعرض  انعقاد  أيام  تشكل  ذلك 
والتعريف  املحلية  السياحة  إلنــعــاش 

مبؤهالت املنطقة.

التنمية  رهـــان  تحقيق  ارتـــبـــاط   -  3.2
بتثمني  تافيالت  بــواحــات  املستدامة 

التمور
1.3.2- آفاق تطور إنتاج التمر والتحوالت 

السوسيو-اقتصادية

تطورا   بتافياللت  التمر  إنــتــاج  سيعرف 
واضـــحـــا خـــالل الــســنــني املــقــبــلــة وفــق 
إىل  يستند  الـــذي  املتفائل  السيناريو 
البحري،  والصيد  الفالحة  وزراعة  توقعات 
تهدف  التي  التنموية  الــربامــج  خــالل  من 
سواء  السلسة  هذه  إنتاجية  تطوير  إىل 
املحلني  الفالحني  وكذا  الدولة  طرف  من 
أن  املــتــوقــع  مــن  حيث  واملستثمرين. 
ينتقل اإلنتاج  من 26 ألف طن سنة 2010 
بنسبة  أي   ،2020 سنة  طن  ألف   53 إىل 
بواحات  فمثال   .204% إىل  تصل  منــو 
التي  الريصاين وأرفود والجرف والطاوس 
 %34,8 النخيل  أشجار  نسبة  فيها  متثل 
 ORMVAT,( من مجموع واحات تافياللت
املحتمل  مــن  بها  اإلنــتــاج  فــإن   ،)2010
سنة  طن  ألف   20 من  أكرث  إىل  يصل  أن 
من  ــفــرد  ال نصيب  فـــإن  وهــكــذا   ،2020
سيعرف  بتافياللت  التمر  إنتاج  مداخيل 
توقع  نتيجة  )الجدول10(،  واضحا  ارتفاعا 
من  الــذي  الوقت  يف  السكان  عدد  تراجع 
املحتمل أن يتضاعف فيه إنتاج التمر أربع 
مرات، اليشء الذي سيساهم يف تحسن 

مستوى عيش السكان املحليني.

عىل  يستند  ــذي  ال الــثــاين  السيناريو  أمــا 
بتافياللت  التمر  إنــتــاج  تــطــور  اســتــقــرار 
الذي  التذبذب  تأثري  نتيجة  )الــجــدول11(، 
أخرى  إىل  سنة  من  التساقطات  تعرفه 

اإلنتاج
املتوقع سنة 2020 

اإلنتاج
سنة 2010 

 اإلنتاج
سنة 2004  

20357 13653 4717 إنتاج التمر )طن(
132026 135201 138343 عدد السكان )ن(

0,15 0,10 0,03 نصيب الفرد من اإلنتاج )طن(
4626 3029 1023  نصيب الفرد من اإلنتاج )الدرهم( *
1542 1010 341 تكاليف اإلنتاج للفرد )بالدرهم( **
3084 2020 682  ربح الفرد من اإلنتاج )الدرهم(

96/9597/9698/9799/9800/9901/0002/0103/0204/0305/0412/11املوسم الفالحي
556600563000564790566990565650568150564400569150572000571570631629عدد األشجار
4760496510406480435202389445234233375501713653اإلنتاج )طن(

الجدول10 : تطور نصيب الفرد الفياليل من إنتاج التمر يف أفق سنة 2020.

املصدر: بويحياوي، 2014

*: باعتبار أن متوسط مثن الكيلوغرام من التمر يصل إىل 30 درهم.
**: باعتبار أن متوسط إنتاج نخلة واحة يصل إىل 10 كلغ يف السنة، ومتوسط تكلفة االهتامم بنخلة واحة 
تقدر بحوايل 100 درهم يف السنة، أي أن ثلث إنتاج نخلة واحة يخصص لالهتامم بها يف السنة والثلثني 

املتبقيني عبارة عن ربح.

طرف  من  النخيل  بأشجار  العناية  وعدم 
من  الفرد  نصيب  فــإن  وبالتايل  مالكيها. 
ولكن  متواضعا.  سيظل  التمر  مداخيل 
السيناريو  هـــذا  تحقق  إمــكــانــيــة  تبقى 
مجهودات  هناك  أن  باعتبار  مستبعدة، 
تبذل من أجل تطوير زراعة أشجار النخيل 
ذلك  عىل  دليل  وخري  منتوجاتها،  وتثمني 
 2013 سنة  اإلنــتــاج  عرفه  ــذي  ال االرتــفــاع 

مقارنة مع السنوات السابقة. 

رهني  مستدامة  تنمية  ضــامن   -2.3.2
النخيل مع مراعاة املوارد  بتحسني زراعة 

املائية املتاحة

باعتبار أن أشجار النخيل التي تشكل أهم 
مورد ترايب وأساس التنمية بتافياللت، ألن  
عائدات التمر تشكل أهم مورد اقتصادي 
فإن  املنطقة،  سكان  معظم  عليه  يركز 
موارد  بتوفر  رهينة  التنمية  هذه  استدامة 
زراعــة  تحسن  إىل  إضــافــة  كافية،  مائية 
النخيل وتثمني منتوجاتها. واعتبارا لكل هذا 

وجب اتخاذ مجموعة من التدابري أهمها:

أن  باعتبار  املائية:  املــوارد  مستوى  عىل 
تافياللت تعاين يف ضعف املوارد املائية 
طريقة  اعتامد  بفعل  استغاللها  وكثافة 
يــؤدي  ــذي  ال ــيشء  ال السقي،  يف  الغمر 
عن  املياه  من  مهمة  كميات  ــدار  إه إىل 
الري  قنوات  عرب  والترسب  التبخر  طريق 
األمر  فإن  باملياه،  املغمورة  األرايض  أو 
للامء،  مقتصدة  تقنيات  إدخــال  يفرض 
خصوصا بعدما تبني مالءمة تقنية السقي 
املوضعي مع طبيعة املنطقة ذات املناخ 
الجاف املتسم بقلة التساقطات وارتفاع 
تضمن  كونها  إىل  إضــافــة  التبخر،  حــدة 
والــعــنــارص  للمياه  املــتــجــانــس  ــتــوزيــع  ال
بالكميات  الــجــذور  منطقة  يف  الغذائية 
تحسن   وبالتايل  املنتوج،  يحتاجها  التي 
اقتصاد كميات  ونوعا مقابل  املردود كام 
إىل  إضافة  املستعملة  والسامد  املياه 
تحقيق  يضمن  مــا  وهــذا  الجهد،  توفري 
تنمية مستدامة من خالل املحافظة عىل 
االستثامر  رشوط  وتوفري  والبيئة  املياه 
تلخيص  ويكمن  الــفــالحــي.  املــجــال  يف 
النخيل  ألشجار  بالنسبة  السقي  أهمية 

الجدول11: تطور أعداد النخيل وإنتاجها بني سنتي 1995/1996 و 2004/2005.

CMV  de Marzouga, Arfoud, Jorf et Rissani, 2006  املصدر
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هي  الــتــي  أو  الــغــرس  الــحــديــثــة  ســـواء 
توصلت  ما  خالل  من  اإلنتاج  طور  يف 
واألبحاث   الدراسات  من  مجموعة  إليه 
التجارب  مبحطة  أقيمت  التي  امليدانية 
  2006 ــتــي  ســن بـــني  ــا  مـ ــة  ــدي ــي ــرش ــال ب
الــجــهــوي  ــز  ــرك امل طـــرف  ــن  م و2012 

ييل: فيام  الزراعي  للبحث 

تتطور  ــرس:  ــغ ال الــحــديــثــة  ــار  ــج -  األش
بالنسبة  السنوية  املائية  حاجياتها 
يف  مكعب   مــرت   4 مــن  شــجــرة  لكل 
يف  مكعب  مرت   20 إىل  األوىل  السنة 
عىل  يعادل  ما  أي  السادسة،  السنة 
م3/سنة/هـ  و2760   552 الــتــوايل 
منط  فعالية  مــع  138شــجــرة/هـــ(،  (
األمنــاط  مــع  مــقــارنــة  املغطى  الــري 

السطحية؛ األخرى 

طور  يف  هي  التي  البالغة  -  األشــجــار 
النخيل  اإلنتاج: يحتاج هكتار واحد من 
مع  مكعب،  مرت   6000 يقارب  ما  إىل 
مع  مقارنة  الدائري  الري  منط  فعالية 

العادي.  النمط 

أنــه  بينت  الــنــتــائــج  ــذه  ه ــإن  ف وعــمــومــا 
وكيفا،  كام  التمر  إنتاج  تحسني  ميكن 
وعقلنة  تــرشــيــد  ســيــاســة  اعــتــامد  مــع 
ــام هــذه  ــ ــري. وأم ــ ــاه ال ــعــامل مــي اســت
التقنية  هذه  توفرها  التي  االيجابيات 
القروية  والتنمية  الفالحة  وزارة  عمدت 
بتوسيع  االهتامم  إىل  البحري  والصيد 
بها  املــجــهــزة  الــزراعــيــة  ــات  ــاح ــس امل
األخــرض،  املــغــرب  مخطط  خــالل  مــن 
هـكتار  ألــف   550 تجهيز  إىل  الــرامــي 
سنة  أفــق  يف  املسقية  األرايض  مــن 
لتشجيع  تدابري  عدة  فاتخذت   ،2020
ــني عـــىل اعـــتـــامدهـــا كــتــقــديــم  ــالح ــف ال
املشاريع  هــذه  ملنجزي  ــادي  م دعــم 
كلفة  مــن  و%100   %80 بــني  ــرتاوح  ي
والصيد  الــفــالحــة  )وزارة  الــتــجــهــيــزات 
هذه  اعــتــامد  أن  اال   .)2010 الــبــحــري، 
زالــت  ال  املــاء  يف  املقتصدة  التقنية 
جلها  ويــقــتــرص  بــتــافــيــاللــت  مـــحـــدودة 
املستحدثة  العرصية  الضيعات  عىل 

إمكانية  عىل  يتوفرون  الذين  والفالحني 
مهمة.  مادية 

الــنــخــيــل: من  عــىل مــســتــوى ضــيــعــات 
بتافياللت  النخيل  قطاع  تطوير  اجــل 
ــا، أصـــبـــح مــن  ــهـ ــتـ ــني مـــردوديـ ــس ــح وت
عرصية  ضيعات  استحداث  املفروض 
النخيل  وضعية  تحسني  مع  بــاملــوازاة 

االصيلة: بالواحات 

لتوفرها  نــظــرا  األصــيــلــة:  ــواحــات  ال  *
وأصــنــاف  أشــجــار  مــن  مهم  عــدد  عــىل 
وضعيتها  تحسني  يجب  فإنه  النخيل، 
وذلـــك مــن خـــالل: تــنــقــيــة أعــشــاشــهــا 
ـــرس األمــاكــن الــفــارغــة  وتــفــكــيــكــهــا وغ
ــواحــات بــأصــنــاف جــيــدة ومــقــاومــة  ــال ب
ــــني يف  ــزارع ــ ــراض، تــنــظــيــم امل ــ ــألم ــ ل
من  تقنيا  وتأطريهم  مهنية  تعاونيات 
وذلك  القطاع  عرصنة  عىل  حثهم  خالل 
الري   تقنية  تعميم  عىل  بتشجيعهم 
التلقيح  عمليات  وتحسني  املوضعي 
تخفيف  عــمــلــيــة  وتــعــمــيــم  ــي،  ــن ــج وال
ــني بــأكــيــاس  ــراج ــع الــثــامر وتــغــطــيــة ال
إىل  إضافة  األمــراض،  مكافحة  خاصة 
املهنية  والجمعيات  التعاونيات  تزويد 
إلنجاز  ــة  الــرضوري الفالحية  بـــاألدوات 
وتحسني  الصيانة  عمليات  مختلف 
ــي الـــتـــمـــور ومــعــالــجــتــهــا  ــن ــروف ج ــ ظـ

 . يقها وتسو

تضم  والتي   : املستحدثة  الواحات   *
بدأت  والتي  مهمة،  عرصية  ضيعات 
ــالل الــســنــني  ــ ــري خ ــب تــظــهــر بــشــكــل ك
الطرقي  املحور  مستوى  عىل  األخرية 
مــــرورا مبــديــنــة  كــلــمــيــمــة   – ــب  ــي ــودن ب
الضيعات  هذه  شأن  ومن  الرشيدية. 
الــواحــات  خـــارج  تنجز  الــتــي  الــعــرصيــة 
املحيل  االنــتــاج  مــن  ترفع  أن  االصيلة 
لإلمكانيات  نظرا  التمر،  من  والوطني 
طرف  من  املسخرة  والتقنية  املادية 
بهذا  للنهوض  والــدولــة  املستثمرين 
أنه رغم ذلك فيجب مراعاة  إال  القطاع، 
األنــواع  عىل  كالرتكيز  الــرشوط  بعض 
مجموعة  ــراء  إج و  التمور  مــن  الجيدة 

اإلنتاج  من  للرفع  حولها،  الدراسات  من 
الوطني  الــذايت  االكتفاء  تحقيق  بغية 
خارجيا  التصدير  إمكانية  يف   والتفكري 
السوق  يف  الوطني  املنتوج  وفــرض 
والنوعية  الصنف  حيث  مــن  العاملي 

املناسبة. التسويق  ومعامالت 

ــىل مــســتــوى الــتــثــمــني: وهـــي أهــم  ع
الحفاظ  يتم  خاللها  مــن  التي  عملية 
من  والــرفــع  الضياع  مــن  املنتوج  عــىل 
االستفادة  يجب  حيث  التجارية،  قيمته 
من  الدراسات التي أنجزت حول تثمني 
ستمكن  ــي  ــت وال وتــعــمــيــمــهــا،  الــتــمــور 
والتخزين  الجني  ظــروف  تحسني  من 
التمور  معالجة  بتعميم  وذلك  والبيع، 
ــالـــحـــرارة خــصــوصــا عـــىل األصــنــاف  بـ
التلفيف  تــقــنــيــات  وتــطــويــر  الــرطــبــة  
إنشاء  إضافة  تعميمها،  و  هــواء  دون 
ذات  واملــعــالــجــة   الــتــخــزيــن  ــدات  حـ و 

عالية. قدرات 

خامتة:

ــار الــنــخــيــل تــشــكــل  ــ ــج ــ بـــاعـــتـــبـــار أش
فقد  بتافياللت،  رئيسا  تــرابــيــا  مـــوردا 
عـــرفـــت املــنــطــقــة تـــدخـــالت رســمــيــة 
وتطوير  لتأهيل  الــقــطــاع  ــذا  ه همت 
جديدة  أخرى  وخلق  األصيلة  الواحات 
وعـــرصيـــة خـــارجـــهـــا. وتـــبـــلـــورت هــذه 
من  الــعــديــد  يف  الــرســمــيــة  ــتــدخــالت  ال
عىل  سهرت  والتي  التنموية،  الربامج 
املــؤســســات  مــن  مجموعة  تنفيذها 
وقد  املحيل.  أو  الوطني  الطابع  ذات 
الربامج  هــذه  بفضل  املنطقة  عرفت 
عىل  التجديدات  من  مجموعة  إدخــال 
األســالــيــب والــتــقــنــيــات املــعــتــمــدة يف 
بشكل  والنخيل  عامة  الفالحي   قطاع 
استعامل  واقتصاد  برتشيد  بدءا  خاص 
وصوال  بالزراعة  مــرورا  املائية  املــوارد 
الحديث  ميكننا  هنا  ومن  اإلنتاج.  إىل 
ــامد تــنــمــيــة مــســتــدامــة  ــت ــة اع ــداي ــن ب ع
محليا  الرتايب  املورد  هذا  أهمية  تراعي 
االقتصادية  املستويات  عىل   ، ووطنيا 

والبيئية.  واالجتامعية 
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ــي.،  ــزراع ال للبحث  الــوطــنــي  -  املعهد 
الزراعي  البحث  "إسرتاتيجية   .2010
النخيل،  لسلسلة  مستدامة  لتنمية 
املــغــرب  مخطط  مــواكــبــة  ــار  إطـ يف 
األخـــرض". عــرض ألــقــي خــالل األيــام 
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والــعــلــوم  اآلداب  كلية  الــجــغــرافــيــة، 
 387 ــاس،   ــ فـ ــة ســـايـــس،  ــي ــان ــس اإلن

. صفحة
موحى  حــدوش  املــالــك،  عبد  -  زراري 
ونعزة إدريس.، 2010. "آفاق تحسني 
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 .2010
"ورقــة   .2010 املــالــك.،  عبد  -  زراري 
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نخيل البحرين
في دليل الخليج

)2-1(

د. عيل عفيفي عيل غازي
صحفي وأكادميي مرصي

كأن النخــــــــــيل الباسقات، وقد بدت 
لناظرها حسًنا، قباب زبرجـــــــــــــــد

وقد علقت من حولها زينة لــــــــــــــها  
قناديل ياقــــــوت بأمراس عسجــــــد
 )شهاب الدين الشطنويف(

تعرفنا يف بحث سابق نرش عىل صفحات 
لورمير مؤلف  الرائعة1، عىل  املجلة  هذه 
لكتابه  تطرقنا  ثم  الخليج”،  “دليل  كتاب 
تاريخ  لــدراســة  ــام  ه كمصدر  وأهميته 
العريب  الخليج  وجغرافيا ومجتمع منطقة 
استقى  التي  واملصادر  العربية،  والجزيرة 
منها مادته العلمية، وترجامته إىل العربية، 
وأخرًيا حللنا محتويات قسميه: الجغرايف 
حلقتني،  يف  تــنــاولــنــا،  ثــم  والــتــاريــخــي. 
النخيل يف اإلمارات العربية املتحدة، ويف 
هذا البحث سنتناول النخيل يف البحرين، 
استخداماته،  وبعض  وأهميته،  وتاريخه 
لبعض  ونشري  الجغرايف،  توزيعه  ونرصد 
نخيل،  أشــجــار  امتلكت  الــتــي  قبائلها 
إنتاج وتجارة التمور، ونختم  ونتعرف عىل 
بأحداث تاريخية يف تاريخ البحرين ارتبطت 
بالنخيل، وذلك من خالل ما ورد يف دليل 

دليل  يف  اإلمـــارات  “نخيل  غـــازي:  عــيل  عفيفي  1  عــيل 

الخليج 3-1”، مجلة الشجرة املباركة، املجلد 6، العدد 

األول )مارس 2014(، ص 32-41.

التاريخي  املنهج  مستخدمني  الخليج، 
ثنايا  التحلييل املقارن، لنحلل ما ورد يف 
وبفرتات  أخرى  مبناطق  ونقارنها  الكتاب، 

تاريخية أخرى ما أمكن ذلك.

مقدمة تاريخية

وجدانية  عالقة  بالنخيل  البحريني  عالقة 
الفقري  العامود  هو  فالنخيل  متوارثة، 
مبثابة  إنه  البحرينية،  الزراعية  الحياة  يف 
فهم  التقليدي،  للمجتمع  الحنون  األم 
التمر شتاًء  البلح صيًفا، وُيخزنون  يأكلون 
وبنوا  الغوص،  أو  التجارة  يف  لسفراتهم 
صنعوا  ليفها  ومن  سعفها،  من  بيوتهم 
املنزل  أدوات  من  كثرًيا  أن  كام  حبالهم، 
هذه  نتاج  مــن  كانت  يستعملونها  التي 
أطفالهم، ولهذا تحتل  الشجرة حتى مهد 
البحرين  تــاريــخ  يف  ــارزة  بـ مكانة  النخلة 
البحرين  أهــل  ويفخر  ويعتز  وحضارتها، 
بالنخلة ألنها رمز الحياة والشموخ والعطاء 

املتجدد.

اشتهرت البحرين منذ القدم بوفرة املياه 
لــلــزراعــة،  الصالحة  واألرايض  الجوفية 
املادية  األثرية  التاريخية  الشواهد  وتؤكد 
من  العديد  يف  عملوا  قد  الدملونيني  أن 
أوجه النشاط االقتصادي، وعرفوا الزراعة، 
مام  والعيون،  والينابيع  بــاآلبــار  واهتموا 
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واسعة  مــســاحــات  ــة  زراعـ للبحرين  هيأ 
غالتها  أقدم  من  ُيعترب  الذي  النخيل،  من 
الزراعية، التي لعبت دوًرا بارًزا يف اقتصاد 
العصور  ــاس عــىل مــر  ــن ال ــاة  ــالد وحــي ــب ال
املسامرية  الرسائل  وُتشري  التاريخية. 
بالد  وحكام  دملــون  حكام  بني  املتبادلة 
الرافدين إىل وصول متور دملون، الطعام 
مدن  بعض  إىل  “أنــى”،  لإلله  املفضل 
بالد الرافدين، لُتقدم لآللهة يف معابدها. 
وهــنــاك مــن يــقــول: إن جــزيــرة “حــرقــان” 
الواقعة عىل الخليج العريب بالبحرين هي 
انتقلت  ومنها  للنخلة،  األصــيل  املوطن 
النصوص  ُتشري  إذ  بــالــعــراق2،  بابل  إىل 
بــالد  قــدمــاء ســكــان  أن  إىل  املــســامريــة 
الــرافــديــن قــامــوا بــاســتــزراع نخل دملــون 
إىل  املصادر  تلك  وُتشري  بالدهم3،  يف 
ــواع  األن ومنها  التمور،  من  نوًعا  سبعني 
دملون،  متور  باسم  ُعرفت  التي  املمتازة 
املفضلة لدى السوماريني، والتي خصوا 

والتمور،  النخيل  موسوعة  الفتاح:  عبد  أحمد  2  شحاتة 

)القاهرة: دار الطالئع للنرش والتوزيع، 2000(، ص 13، 

قدمًيا  البحرين  “نخيل  السامرايئ:  محمود  الجبار  عبد 

2007(، ص  )يناير   ،51 العدد  الوثيقة،  وحديًثا”، مجلة 
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3   عبد الرحمن سعود مسامح: مقدمة يف تاريخ البحرين، 

للصحافة  ــام  ــ األي مــؤســســة  مــطــبــوعــات  ــة:  ــام ــن )امل

والطباعة والنرش والتوزيع، 1998(، ص 86.

بها اآللهة، وتغنى البابليون بها ومبنافعها، 
ونظموا فيها شعًرا4.

النخيل  بزراعة  البحرين  بالد  اشتهرت  وقد 
ــح نــقــوش أخــتــام  ــوض مــنــذ الـــقـــدم5، وت
مكانة  النخلة  احتلت  كيف  الدملونيني 
حضارتهم  تــاريــخ  عــرب  عندهم  مرموقة 
متنوعة،  بأشكال  تظهر  وكانت  املبكرة، 
رمبا لتوضيح أنواعها املختلفة. واكتشف 
املنقبون يف عدد من املواقع األثرية يف 
كانت  أنها  يؤكد  مام  التمر،  نوى  البحرين 
األســامك،  مــع  للدملونيني  رئيًسا  غــذاء 
دبس  استخرجوا  أنهم  الشواهد  وتؤكد 
ــذاًء  غ حياتهم  يف  واســتــخــدمــوه  التمر، 
ورشاًبا ودواًء، وكشفت البعثات األثرية عن 
مدبسة تعود إىل عرص دملون املتوسط 

)1600-1200 ق. م.(6.

واتخذ سكان البحرين القدامى من النخلة، 
والسالل  الحرص  لصناعة  الخام  مادتهم 
كشف  وقد  عاًما،   4500 قبل  واملخارف، 
املنقبون يف العديد من تالل املدافن عن 

)املنامة: وزارة  الرتاث،  بنادر  )وآخــرون(:  4  مي آل خليفة 

اإلعالم والثقافة، 2003(، ص 35.

يف  العيونية  الدولة  املديرس:  مديرس  بن  الرحمن  5  عبد 

1422هـ(،  العزيز،  عبد  امللك  دارة  )الرياض:  البحرين، 

ص 171.

6  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 36.

سالل ذات أحجام مختلفة، مصنوعة من 
خوص سعف النخيل، مطلية من الداخل 
الــزفــت، وكذلك  أو  الــقــار  ــادة  والــخــارج مب
دملــون،  مبدينة  املــخــازن  موقع  يف  ُعــرث 
قبل  التمور  لخزن  استخدمت  رمبــا  التي 
تصديرها إىل الخارج، عىل قطع للُحرُص. 
الــقــوارب،  أنــواًعــا مــن  وبــنــوا مــن جريدها 
ويجتهد اآلثاريون بالقول إنه رمبا كان مادة 
بناء السفن الكبرية أيًضا، وإن مل ُيعرث عىل 
أي آثر ألي نوع من أنواع السفن الدملونية 

يف الحفائر األثرية بالبحرين حتى اآلن7.

من  الــجــزء  ــك  ذل أي  البحرين،  ومنطقة 
والذي  الفاريس،  للخليج  الغريب  الساحل 
يتصل بالجزيرة العربية، وميتد من البرصة 
وحده  الكويت،  الغريب  وحــده  عــامن،  إىل 
مشهورة  منطقة  كانت  قطر،  الرشقي 
االسالمية،  الحضارة  ازدهار  أيام  يف  جًدا 
ُتسمى  كانت  التي  عاصمتها  واشتهرت 
“هجر” يف األزمنة القدمية، شهرة كبرية 
األشعار  يف  ذكرها  وتكرر  متورها  بجودة 
املقديس  وامتدح  والعربية8.  الفارسية 
)ت 375هـ( زراعة النخيل يف بالد البحرين 
بخري  تعاىل  الله  أكرمهم  ــد  “وق بقوله: 
والنخل”9.  التمر  األشجار  وسيدة  الثامر 
هجر  367هـــ(  )ت  حوقل  ابن  وصف  كام 
بكرثة التمور10، وقال عنها ابن بطوطة )ت 
ليس  ما  النخيل  من  فيها  “إن  779هــــ(: 
يف  التمور  ــواع  أن إن  ويقال  سواها.  ببلد 
نوع”11.  بلغ عددها مثامنائة  البحرين  بالد 
من  املــؤرخــون  يذكره  ما  مع  هــذا  ويتفق 
وجودتها،  بالبحرين  التمور  أنــواع  تعداد 

7  عبد الرحمن سعود مسامح: مرجع سابق، ص 83، 84.

8  عباس إقبال: مطالعايت درباب بحرين وجزاير وسوحل 

خليج فارس، )طهران: جايخانة مجلس، 1328هـ. ش.-

1950م(، ص 8.

9   أبو عبد الله محمد بن أحمد املقديس: أحسن التقاسيم 

)بريوت:  مخزوم،  محمد  تحقيق  األقاليم،  معرفة  يف 

دار إحياء الرتاث العريب، 1987(، ص 105.

10  ابن حوقل: صورة األرض، )بريوت: دار ومكتبة الحياة، 

1992(، ص 38.

11  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة املسامة تحفة النظار 

يف غرائب األنصار وعجائب األسفار، )القاهرة: املكتبة 

التوفيقية، د. ت.(، ص 177. 
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والخنيزي  والــخــالص  الــنــارصي  وأهمها: 
رحيم  وأم  والربحي  والسرتاوي  واملزربان 
اللغوية  املعاجم  أوردت  وقد  والحالوة12، 
واملصادر واملراجع أسامء ألصناف نخيل 
إرجيب،  أهمها:  البحرين،  بها  اشتهرت 
الخصاب،  الــحــمــري،  الـــربين،  الــبــاهــني، 
ــاب، الــعــرف،  ــط ــالص، الــصــاديــة، ال ــخ ال

العامري، الغرف، الناقة، النخل، الهراء13.

البحرين  كــانــت  الــعــبــايس  الــعــرص  ويف 
اللؤلؤ  بعد  الرئيسة  املــادة  التمر،  تصدر 
الخارجية،  التجارة  يف  تداولها  يجري  التي 
من  التمر  يحملون  الخليج  تجار  فكان 
واليمن،  السودان،  إىل  والبحرين  البرصة 
عن  الرشقية،  أفريقيا  وسواحل  وفــارس، 
طريق البحر، وإىل الياممة والخرج والحجاز 
عن طريق الرب، حتى زاد الطلب عىل متر 
البحرين كثرًيا يف تلك املناطق، إذ أصبح 
الرئيسة  الغذائية  املــواد  أحد  ميثل  التمر 
املرغوبة من قبل سكان تلك املنطقة14. 
التمور  أســعــار  أن  خــرسو  نــارص  ويــذكــر 
فيباع  يكرث  عندما  تنخفض  البحرين  يف 
عىل  وترتب  واحــد15.  بدينار  منه  ألف  وزن 
ذلك أن متيزت يف مدينة املنامة، طبقة 
من  وهــم  الــســوق،  وتــجــار  التمور،  تجار 
واالستهالكية  الغذائية  املــواد  مستوردي 

املختلفة16.

ويف القلعة اإلسالمية التي ما تزال آثارها 
قامئة، اكتشف املنقبون ما يزيد عن عرش 
مدابس للتمر، مام يؤكد أن أهل البحرين 
عىل  حرصوا  قد  اإلسالمية  العصور  يف 

12  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 37.

13  عبد الجبار محمود السامرايئ: مرجع سابق، ص -150
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العرص  البحرين يف  بالد  البلويش:  الله  14  إبراهيم عطا 

العبايس الثاين، )أبو ظبي: املجمع الثقايف، 2002(، 

ص297، 298.

ــارص خـــرسو عــلــوي: ســفــر نــامــة، تــرجــمــة يحيى  15  نـ

للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  )القاهرة:  الخشاب، 

1993(، ص 158.

16  عبد الكريم عيل محمد العريض: مدينة املنامة خالل 

خمسة قرون، )املنامة: وزارة اإلعالم والثقافة والرتاث 

الوطني، 2006(، ص 24.

واستخالص  التمور،  تخزين 
الدبس منها، وبالتايل تصديره 

عبارة  واملدابس  الصني.  ورمبا  الهند  إىل 
عن بناء تخزن فيها أكياس التمر املصنوعة 
وبفعل  بعض،  فوق  بعضها  الحرص  من 
الضغط والحرارة يسيل عصري أو سائل أو 
عسل التمر. وعن طريق جداول بأرضياتها 
مبنية من الحىص أو الجص يسيل الدبس 
املكدسة،  التمر  ســالل  من  ُيقطر  الــذي 
فخارية  جــرة  أو  صغرية  بركة  يف  وُيجمع 

لتجميع الدبس17.

النخلة  الــبــحــريــن مــن مثـــار  واتــخــذ أهـــل 
يدخل  التي  الشعبية  األكـــالت  مــن  عـــدًدا 
ــا، وأهــمــهــا الــدبــس،  ــدادهـ الــتــمــر يف إعـ
طريق  عن  واملحمر،  توضيحه.  وسبق 
املاء  يف  الحلو  التمر  من  كمية  متريس 
نظيفة  قـــامش  قــطــعــة  أو  شـــاش  عـــرب 
ُيطبخ  ثم  التمر  حــالوة  املــاء  يأخذ  بحيث 
ينضج،  أن  إىل  العيش  أو  األرز  املاء  بهذا 
أحمر  ألنــه  محمر  عيش  ذلــك  وُيــســمــى 
التمر  تنظيف  طرق  عن  والبثيث،  اللون. 
املحمص  بالطحني  وُيخلط  النوى،  من 
قليال، وُيخلط جيًدا مع االهتامم بتقطيع 
التمر إىل قطع صغرية جًدا، وُيضاف إىل 
والسمن.  والهيل  السكر  بعض  الخلطة 
والسفيف، عن طريق خلط التمر بالدبس 
والــســمــســم والــزنــجــبــيــل، وتــوضــع هــذه 

17  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 38، 44.

فرتة  وتــرتك  الفخار  من  إنــاء  يف  الخلطة 
البرس  بغيل  ويتّم  والسلوق،  الزمن.  من 
يف ماء مع امللح ثم تجفيفه. والرانكينة، 
منه،  النوى  إزالــة  بعد  الرطب  من  وتعمل 
تقليبه  بعد  والزبدة،  الطحني  مع  ويخلط 
عىل نار هادئة، وُيضاف إليه الهيل، وُيرش 
وُيقدم  املبشور،  الفستق  أو  الجوز  عليه 

عادة مع القهوة العربية18.

ال تكمن أهمية النخلة يف أنها مصدر رزق 
اإلنسان، ومورًدا من موارد غذائه فحسب، 
بل مادة أولية يستفيد من كل جزء منها يف 
التقليدية،  والصناعات  الحرف  من  العديد 
صيد  وأدوات  والسفن،  السالل،  كصناعة 
والحرص،  الخوص،  ومناسف  األســامك، 
التمر”. وُيستفاد  الدبس “عسل  وصناعة 
بعض  إن  بــل  جــمــة،  فــوائــد  النخلة  مــن 
أجزائها ُتستخدم كدواء ناجع لبعض العلل 

واألسقام.

وتدخل النخلة يف صنع األدوات التقليدية 
الــبــحــريــنــي  ــزل  ــنـ املـ املــســتــخــدمــة يف 
وجريدها  جذعها  فمن  القديم،  التقليدي 
القدمية،  السعف  بيوت  بنيت  وسعفها 
كالربستي والعريش والكرب، وقد انترشت 

18  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 46، 47.
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تتناسب  ألنها  املايض،  يف  البيوت  هذه 
مع الجو الحار حيث تتيح للنسيم الترسب 
إىل الداخل من فتحات الجريد، ويستخدم 
فيها نوع من الحرص ُيسمى السناح ُيخاط 
الهواء  تــرسب  ليمنع  الداخل  من  ويثبت 

البارد يف فرتة الشتاء.

األدوات  جميع  يف  النخلة  انــتــاج  ودخــل 
كام  املنزل،  يف  املستخدمة  التقليدية 
ــر. ومـــن الــســعــف األخـــرض  ــذكـ ســبــق الـ
النافعة  األشــيــاء  من  الكثري  يصنع  اللني 
أرضية  لفرش  تستخدم  التي  كالحصري، 
ينرش  كبساط  تستخدم  كــام  ــزل،  ــن امل
ويصبح  يجف  حتى  النخلة  مثــار  عليها 
متًرا. والسفرة، التي هي عىل شكل دائرة 
باأللوان متداخلة تستعمل مائدة  مزخرفة 
التي  الخوصية،  والسالل  تقليدية،  طعام 
يف  الحاجيات  لحفظ  كأوعية  تستخدم 
الكبرية  استخدمت  التي  والقفة  املنازل، 
والصغرية  الحبوب،  لحفظ  كأوعية  منها 
الخياطة،  وأدوات  األقمشة  لحفظ  منها 
نقوش  وذات  مزخرفة  العادة  يف  وتكون 
فيستخدم  والزمبيل  الجفيل  أما  جميلة. 
يف نقل األتربة والحجارة وأعامل البناء، أو 
لحفظ السمك ونقله إىل السوق وعرضه 
كبري  إنــاء  وهــي  املرحلة،  وهناك  للبيع. 
لنقل  ُيستخدم  الــخــوص  مــن  مصنوع 
كالخرضوات  والثقيلة  الكبرية  الحاجيات 

الحمري،  ظهر  فــوق  واألســـامك 
عىل  الجانبني  عىل  تتدىل  حيث 

شكل مرحلتني لحفظ التوازن.

ومن األدوات الصغرية املصنوعة 
ــن الـــخـــوص: املــهــفــة، وهــي  م
عىل  صغرية،  مروحة  عن  عبارة 
مبقبض،  وتنتهي  مربع  شكل 
وتستخدم لتلطف الجو بتحريك 
مستعملها.  وجــه  ــام  أم الــهــواء 
املهفة،  تشبه  التي  واملشبه، 

تحت  النار  إليقاد  الهواء  لدفع  وتستخدم 
القدر أو لتربيد الطعام الحار19. 

تقليدية  صناعات  يف  فيدخل  الجريد  أما 
أخرى متنوعة منها بناء الحظور أو مصائد 
األسامك يف البحر، وصناعة مهد الطفل، 
أو املنز، وكذلك األقفاص لحفظ الطيور، 
التي تستخدم للنوم يف حوش  والسيم 
أعذاق  أما  بالكبار.  خاصة  وأرسة  املنزل، 
النخلة أو “العسج” فتستخدم يف صناعة 
أحــجــام  أقــفــاص ذات  ــقــراقــري، وهـــي  ال
األسامك،  لصيد  خصيًصا  ُتعمل  صغرية 
وُيستفاد  الــطــيــور،  أنـــواع  بعض  وحفظ 
للتنظيف  أداة  صنع  يف  أيًضا  العذق  من 

ُتسمى “العسو”20.

ومن الصناعات التي قامت عىل منتجات 
حيث  اللقاح،  ماء  تقطري  صناعة  النخيل 
ــاه الـــرشب  ــي ــاف هـــذا املــــاء إىل م ــض ي
والشاي، أو يصنع منه أنواع من الرشبات، 
عرشة  خمسة  نحو  اآلن  البحرين  ويف 
مصنًعا إلنتاج ماء اللقاح، وتعبأ هذه املياه 
األســواق،  يف  للبيع  وتطرح  زجاجات  يف 

43؛   ،42 19  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 

مجلة  التقليدية”،  البحرين  “صناعات  ييل:  صــادق 

العريب، العدد 475، )يونيو 1998(، ص 141، 142.
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وبخاصة عند العطارين والبقاالت، وهناك 
تستخدم  املقطرة  املياه  من  أخرى  أنواع 
املــعــويــة وآالم  ــات  االضــطــراب عــالج  يف 
البطن والغازات، وهي دواء ناجع يستعمله 
حياكة  مصانع  أن  كــام  الــنــاس21.   عامة 
النول  عــىل  تقوم  كانت  التي  النسيج، 
متواضعة  ألــواح  سوى  تكن  مل  اليدوي، 
فيها  يحتمي  النخيل،  سعف  مــن  بنيت 
الشمس.  ــرارة  ــ ح مــن  ــه  ــ وأرست الــنــســاج 
وتبنت وزارة النفط والصناعة مركز للحرف 
والصناعات الحرفية الحديثة، أنتج مرشوع 
وهو  النخيل،  سعف  من  الــيــدوي  ــورق  ال
ومن  ــه،  ــوان أل وثــبــات  مبتانته  ميتاز  ورق 
بتشجيع  تــقــوم  الــتــي  املهمة  الــقــنــوات 
مركز  والــحــرفــيــة  التقليدية  الــصــنــاعــات 
املركز  هذا  يحوي  إذ  للحرفيني،  الجرسة 
كالخوص  النخيل  منتجات  قسم  يف 
والحرص،  والزنابيل،  السالل  والسعف: 
واملراوح، والقفف امللونة، وقطع األثاث 
التقليدية ذات التصاميم القدمية، وأشياء 

أخرى كثرية ُمبهرة22.

وترتب عىل ذلك أن شكلت مزارع النخيل 
يف البحرين جوهر الرثوة للغالبية العظمى 
لغذائهم  أســايس  كمصدر  سكانها،  من 
وعيشهم، وتعلق الفالح البحريني بالنخلة 

21  صادق ييل: مرجع سابق، ص 142، 143.

22   صادق ييل: مرجع سابق، ص 145، 149.
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البحرين  صــارت  حتى  بزراعتها،  واهتم 
نالت  خاللها  ــن  وم النخيل،  مــن  جــزيــرة 
نخلة”23،  املليون  “بلد  بأنها  شهرتها 
واشتهرت  مياهها،  وحالوة  عيونها  لكرثة 
وعندما  وتنوعها24،  رطبها  بجودة  البحرين 
عام  بنت  ثيودور  الربيطاين  الرحالة  زارها 
النخيل،  بساتني  انتباهه  لفتت   1889
أنــواع  أجــود  وتنتج  أميال،  لعدة  املمتدة 
زار  عــرش  التاسع  الــقــرن  ويف  الــتــمــور25. 
م.  ــو.  “ه اإلنجليزي  السائح  البحرين 
املالحة  رشكة  موظفي  أحد  لرمستجي” 
“بلح  أن  إىل  فأشار  الهندية،  الربيطانية 
فاكهة  وهو  عالية،  بجودة  ميتاز  البحرين 
رقيقة  اللون،  داكنة  مناسب،  حجم  ذات 
أكوام  وتتكدس  املــذاق،  حلوة  القرشة، 
البيع  الــبــلــح فــوق مــنــصــات  هــائــلــة مــن 
حولها  وتــحــوم  بــاألســواق،  املكشوفة 
بذلك  الذباب محدثة  أعداد ال تحىص من 
السكر  دبس  أو  بالخام  أشبه  عالًيا  طنيًنا 

23  صادق ييل: مرجع سابق، ص 140.

البعيني:  جميل  ووجــيــه  القاسمي  محمد  بــن  24  خالد 

)اإلسكندرية:  واملستقبل،  والحارض  التاريخ  البحرين 

املكتب الجامعي الحديث، 1999(، ص 55.

عام  بنت  تــيــودور  رآهــا  كام  “البحرين  بنت:  25  ثــيــودور 

)يناير   27 العدد  الثقافية،  البحرين  مجلة   ،”1889

2001(، ص 53.

 1932 عــام  ويف  الهند”26.  دكاكني  يف 
كتب تشارلز بالجريف يصف الكساد الذي 
“ويباع  البحرين،  يف  اللؤلؤ  بأسواق  حل 
يف ذلــك الـــســـوق... الــســالل والــحــرص 

املصنوعة من سعف النخيل”27. 

وترتكز زراعة النخيل يف القسم الشاميل 
تربتها ووفرة  البحرين لخصوبة  من جزيرة 
منطقة  واشتهرت  بــهــا28.  العذبة  املياه 
اشتداد  مع  أنها  إال  النخيل،  بزراعة  البديع 
أصبح  املــســاكــن،  عــىل  الــهــائــل  الطلب 
النخيل،  زراعة  بها  تستمر  أن  العسري  من 
محلها29،  العمران  وقام  النخلة  فقطعت 
وزارة  تبذل  التدهور  هذا  من  الحد  وُبغية 
مضاعفة  جـــهـــوًدا  والـــزراعـــة  الــبــلــديــات 
الــخــربات  وتــقــديــم  األرايض  الســتــصــالح 
ــن طــريــق محطة  لــلــمــزارعــني ع الــفــنــيــة 

26  عبد الكريم عيل محمد العريض: مرجع سابق، ص 51.
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دراسة  العريب،  الخليج  جزر  املبادر:  سعدون  28  سامل 

الوطنية،  املكتبة  )بغداد:  اإلقليمية،  الجغرافية  يف 

1981(، ص 142.

البحرين،  يف  والدولة  القبيلة  الخوري:  إسحق  29  فــؤاد 

معهد  )بــريوت:  ومامرستها،  السلطة  نظام  تطور 

اإلمناء العريب، 1983(، ص 213، 214.

ومركز  البديع،  قرية  يف  الزراعية  للتجارب 
لألبحاث الزراعية واإلرشاد30.

بزراعة  البحرين  يف  كثرية  أماكن  اشتهرت 
وأوال،  النعسان،  أم  جزر  أهمها:  النخيل 
صالح،  والنبي  واملنامة،  وجده،  واملحرق، 
وقرى  وســرتة،  كرزكان،  والقرية،  والعكر، 
النخيل،  أشــجــار  بها  تحيط  التي  ــار،  ــارب ب
وبها  النخيل،  سعف  من  بيوتها  ومعظم 
والهملة،  ونــطــاع،  نخلة.   2400 حـــوايل 
ويربين، وقاليل، ومقابا، والجزيرة، وسفالة، 
التي  القديم  ــالد  وب ــرسة31،  ــج وال وطـــاب، 
متتاز بجامل نخيلها وكرثة أشجارها املليئة 
خاصة  تجارية  عالقة  مثة  وكانت  بالثامر32. 
ساحل  عىل  الوكرة  وبلدة  القديم  بالد  بني 
البلدة  تلك  إىل  ترسل  كانت  فقد  قطر، 
التمور وبعض الصناعات اليدوية من حرص 

وجريد النخيل وعسل التمر “الدبس”33.

30  خالد بن محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني: مرجع 

سابق، ص 56، 57.

ص  سابق،  مرجع  السامرايئ:  محمود  الجبار   31   عبد 

.140-149

البحريني”،  الفلكلور  من  “لوحات  العريفي:  32  راشــد 

مجلة الوثيقة، العدد الثامن، )يناير 1986(، ص -157

.160
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ــع اكــتــشــاف الــبــرتول زراعـــة  تــراجــعــت م
باالنحسار  ــدأت  وب البحرين،  يف  النخيل 
يف الثالثينيات من القرن العرشين، ومنذ 
النخيل  زراعــة  الجمود  أصاب  الستينيات 
التدهور  نتيجة  اللؤلؤ،  إنتاج  أصــاب  كام 
الطلب  بسبب  الـــري،  مياه  يف  الــرسيــع 
املتزايد عىل املياه الجوفية، مام أدى إىل 
انخفاضها، وإىل زيادة ملوحة الرتبة34، كام 
أن سوق العمل املستقر الذي ولده إنتاج 
النفط جعل العمل يف القطاعات اإلنتاجية 
فتحولت  جــذاب،  أو  مربح  غري  التقليدية 
والكسب  للعيش  مورد  من  النخيل  زراعة 
والرفاهية،  والــجــاه  للغنى  مقياس  إىل 
وبالتايل استبدل العامل البحرينيني بعامل 
نتيجة  التغذية  نظام  تغري  أن  كام  أجانب، 
انهيار صناعة اللؤلؤ، التي كانت تستهلك 
من  البحرين  ــتــاج  إن مــن  األعــظــم  الــجــزء 
التمور، وبالتايل قلة الطلب عىل التمور35، 
األرض  ــامن  وضـ امللكية  نــظــام  وتــغــري 
وارتفاع أسعارها، واتساع العمران36، كلها 
أهميتها  النخيل  زراعــة  فقدان  إىل  أدت 
يف  النخيل  عــدد  فانخفض  االقتصادية، 
عام 1974 ليصبح 892 ألف نخلة، وواصل 
 794 1980 إىل  انخفاضه ليصل يف عام 
ال  البحريني  اإلنسان  أن  إال  نخلة37.  ألف 
يزال ُيكرم النخلة ويعتني بزراعتها، ويفخر 
والصعوبات  املتغريات  من  بالرغم  بها، 
يزال  وال  الشجرة،  هذه  زراعــة  تواجه  التي 
يف  نجمهم  ملع  ممن  األغنياء  من  كثري 
بجنائن  يحتفظون  ــامل  واألع املــال  عــامل 
النخيل، ولكنهم ال يبيعون املحاصيل يف 
األسواق، بل يوزعونها هدايا عىل األصدقاء 

والضيوف واألقارب.

زراعــة  عىل  سلًبا  النفط  انتاج  يؤثر  ومل 
كان  بل  فحسب،  التمور  وإنتاج  النخيل، 

تاريخ  العابدين:  زيــن  وبشري  الله  عبد  أحمد  34  محمد 

مركز  )املــنــامــة:   ،1500-2002 الــحــديــث  البحرين 

الدراسات التاريخية بجامعة البحرين، 2009(، ص 49

 ،212  ،211 ص  سابق،  مرجع  الخوري:  إسحق  35  فؤاد 

.215 ،214

36  خالد بن محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني: مرجع 

سابق، ص 57-60.

37  مي آل خليفة )وآخرون(: مرجع سابق، ص 38.

الحرفية  األعـــامل  عــىل  الــتــأثــري  نفس  لــه 
منتجات  عىل  القامئة  ومنها  التقليدية، 

وطلع النخيل كالسالل والحرص وغريها.

الجغرايف  الــتــوزيــع  إىل  ننتقل  أن  وقبل 
ذكره  ما  وفق  البحرين  يف  النخيل  ألعــداد 
معتقد  إىل  ــارة  ــ اإلش بنا  يــجــدر  ــر،  ــورمي ل
يتمثل  النخلة،  عن  قديم  بحريني  شعبي 
عــامل  مــن  ــف”  ــي ــل وال ــخــرض  ال “أم  يف 
الخرافات  إحــدى  وهــي  واألشــبــاح،  الجن 
املجتمع  يف  واسع  بشكل  انترشت  التي 
الصغار  ــال  ــف األط لتخويف  البحريني، 
الشارع، وهي ال  الخروج إىل  ملنعهم من 
تعدو أن تكون كناية عن النخلة، فاألخرض 
الذي  الغشاء  هو  والليف  السعف،  يعني 
يلف النخلة، فالنخلة بقدر ما كانت تشكل 
مصدًرا للخري والعطاء، تتحول يف الخيال 
الشعبي إىل مصدر للخوف والفزع خاصة 

أثناء الليل38. 
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