
�ملهند�س �أجمد قا�سم

ع�ضو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

engamjad@gmail.com
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مع التقدم التقني وبروز تكنولوجيا المعلومات 
إلى الوجود، والتي أصبحت من أهم أدوات العصر 
اإلمكانيات  ذات  اإلنترنت  شبكة  ونشوء  الراهن، 
الهائلة، كان ألشجار نخيل التمر الضاربة بجذورها 
في  خاصة  مكانة  اإلنساني  التاريخ  أعماق  في 

الفضاء الرقمي

شجرة 
نخيل التمر 

وشبكةاإلنترنت
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مكانة  القدم  منذ  التمر  نخيل  اأ�ضجار  احتلت 

للحياة  رم���زا  فكانت  الإن�����ض��ان،  ل��دى  خا�ضة 

متكامل،  �ضحي  غ���ذاء  ف��ث��م��اره��ا  وال��ع��ط��اء، 

كما  وامل��ن��ازل،  امل�ضاكن  ت�ضييد  مت  �ضعفها  ومن 

اأجزاوؤها املختلفة لإنتاج عدد كبري  ا�ضتخدمت 

من ال�ضلع واملنتجات كال�ضالل واحلبال واحل�ضر 

وغريها. ونظرا لأهمية اأ�ضجار النخيل وعظيم 

عطائها، فقد حظيت مبكانة بارزة لدى ال�ضعوب 

اأ���ض��ج��ار النخيل يف  ال��ت��ي من��ت  واحل�����ض��ارات 

اأرا�ضيها، ومنها منطقتنا العربية التي ارتبطت 

اآلف  ام��ت��داد  على  بتاريخها  الأ���ض��ج��ار  ه��ذه 

ال�ضنوات، فكانت رمزا للتطور والنماء.

وكما كان لأ�ضجار النخيل مكانة بارزة يف وجدان 

الأ�ضجار  تلك  تبواأت  فقد  القدم،  منذ  الإن�ضان 

الوقت  يف  الإن�ضان  لدى  خا�ضة  مكانة  املباركة 

الراهن، وقد اأولت عدد كبري من دول العامل ويف 

مقدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة اهتماما 

اجل��وائ��ز  فقدمت  النخيل،  ب��اأ���ض��ج��ار  خا�ضا 

التمر  نخيل  جم��ال  يف  للمتخ�ض�ضني  الثمينة 

�ضواء باإنتاجهم اأو باأبحاثهم ودرا�ضاتهم اأو ملن 

يبتكرون اأف�ضل التقنيات يف جمال زراعة النخيل 

خا�ضة  جمعيات  اأ�ض�ضت  كما  التمور،  واإن��ت��اج 

للعناية بها، وقدمت امل�ضاعدات ملزارعي اأ�ضجار 

النخيل، وتاأ�ض�ضت مراكز اأبحاث خا�ضة للعناية 

بها واإكثارها وفق اأحدث الطرق العلمية، كما مت 

اإ�ضدار الكثري من الكتب واملطبوعات والن�ضرات 

كيفية  وتتناول  التمر  نخيل  باأ�ضجار  تعنى  التي 

املحافظة عليها واإكثارها وال�ضتفادة من ثمارها 

و�ضعفها وكل اأجزائها.

ومع التقدم التقني وبروز تكنولوجيا املعلومات 

اأدوات  اأه��م  من  اأ�ضبحت  والتي  ال��وج��ود،  اإىل 

ذات  الإنرتنت  �ضبكة  ون�ضوء  الراهن،  الع�ضر 

التمر  نخيل  لأ�ضجار  كان  الهائلة،  الإمكانيات 

الإن�ضاين  التاريخ  اأعماق  ال�ضاربة بجذورها يف 

الرقمي، فتم تد�ضني  الف�ضاء  مكانة خا�ضة يف 

باأ�ضجار  للعناية  الإلكرتونية  املواقع  العديد من 

النخيل والتمور، كما خ�ض�ضت مواقع الكرتونية 

اأخرى اأق�ضاما خا�ضة بنخيل التمر.

وميكن القول اإن تلك املواقع قد تناولت اأ�ضجار 

كالقيمة  م��ت��ع��ددة،  ج��وان��ب  م��ن  التمر  نخيل 

بها،  والعناية  النخيل  وزراع��ة  للتمور،  الغذائية 

احلديثة  والتقنيات  ت�ضيبها،  التي  والأمرا�ض 

املتبعة للعناية بالنخيل، واآخر الأبحاث العلمية 

التي تتعلق بالنخيل، وطرق ال�ضتفادة من اأ�ضجار 

النخيل وخملفاتها، وغريها من املوا�ضيع ذات 

ومزارعي  التمور  منتجي  تهم  والتي  ال�ضلة، 

اأ�ضجار النخيل.

ال�ضجرة  جملة  قراء  يتعرف  اأن  لأهمية  ونظرا 

�ضيتم  الإلكرتونية،  امل��واق��ع  تلك  على  املباركة 

عر�ض بع�ضها مع رابط الدخول للموقع و�ضرح 

ح��ول  اأو  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ح���ول  خمت�ضر 

ال�ضفحات التي تعنى باأ�ضجار النخيل والتمور.

اجلائزة  اأخبار  لتغطية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  موقع  تد�ضني  مت 

التي تاأ�ض�ضت برعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رقم  احتادي  مبر�ضوم  اهلل(  )حفظه  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�ض 

�ضمو  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  ويراأ�ض   ،2007 مار�ض   20 بتاريخ   15/2007

ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي والرئي�ض 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة.

يحتوي موقع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على تعريف باجلائزة وفئاتها 

ومزايا اجلائزة، كما يحتوي املوقع على اأر�ضيف خا�ض باأ�ضماء الفائزين باجلائزة 

يف الدورة الأوىل 2009 وال��دورة الثانية 2010 وال��دورة الثالثة 2011، كما 

يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض لتغطية م�ضابقة النخلة يف عيون العامل والإعالن 

عن اأ�ضماء الفائزين يف الدورة الأوىل 2010 والدورة الثانية 2011.

هذا وي�ضم املوقع اأر�ضيف جملة ال�ضجرة املباركة وا�ضتمارة الرت�ضيح للجائزة 

داخل  تقام  التي  والتمور  بالنخيل  اخلا�ضة  باملعار�ض  تعريف  اإىل  بالإ�ضافة 

وخارج الإمارات . لغة املوقع: العربية والجنليزية. 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

www.kidpa.ae
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يحتوي املوقع على جمموعة من الأق�ضام التي تربز ن�ضاطات جمعية 

اإىل  تهدف  والتي   2003 عام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  النخلة  اأ�ضدقاء 

تنمية  والعمل على حتقيق  التمر  بنخلة  العالقة  املعرفة ذات  ن�ضر 

اأ�ضدقاء  ويتميز موقع جمعية  املباركة.  الطيبة  لل�ضجرة  م�ضتدامة 

الأح��رف  ح�ضب  للنخيل  دقيق  ت�ضنيف  على  باحتوائه  النخلة 

يحتوي  واأي�ضا  بال�ضور،  مدعم  ت�ضنيف  بكل  وتعريف  الأبجدية 

املوقع على قائمة باأ�ضماء اأع�ضاء اجلمعية وتغطية لأخبار النخيل 

العربية  امل��وق��ع:  لغة   .2011 ع��ام  اإىل   2008 ع��ام  من  والتمور 

والجنليزية.

الوحدات  1989 كاأحد  النخيل يف فرباير  اأن�ضجة  اأ�ض�ض خمترب زراعة 

التابعة جلامعة الإمارات العربية املتحدة، والذي يلقى رعاية خا�ضة من 

قبل كل من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

)حفظه اهلل(، والفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبو ظبي. وبف�ضل توجيهات ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي، اأ�ضبح لهذا املخترب مكانة دولية باعتباره احد اأهم 

مراكز الأبحاث واإنتاج النخيل يف العامل. وي�ضتمل املوقع الإلكرتوين لوحدة 

درا�ضات وبحوث تنمية اأ�ضجار النخيل على نبذة عن زراعة اأ�ضجار النخيل 

يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وعر�ض لل�ضيا�ضات الزراعية للدولة 

وجهود الدولة للنهو�ض بقطاع زراعة النخيل يف البالد، وتعريف مبخترب 

زراعة اأن�ضجة النخيل وكيفية الت�ضال بالقائمني على هذا ال�ضرح العلمي 

املتميز. لغة املوقع: العربية.

جمعية اأ�صدقاء النخلة بالإمارات

www.dpfs.org

وحدة درا�صات وبحوث تنمية اأ�صجار النخيل

www.datepalm.uaeu.ac.ae

تعريف  على  ويكيبيديا  احل��رة  املو�ضوعة  على  متر  �ضفحة  تت�ضمن 

وفوائد  املباركة  الثمار  لهذه  الغذائية  والقيمة  منوه،  ومراحل  بالتمر 

التمر ال�ضحية، وكذلك التمر يف القراآن الكرمي والأحاديث ال�ضريفة، 

وا�ضتعرا�ض لإنتاج بع�ض الدول من التمور، بالإ�ضافة اإىل عدد كبري من 

ال�ضور للتمور والبلح. لغة املوقع: العربية.

�صفحة متر على مو�صوعة ويكيبيديا

www.ar.wikipedia.org
http://bit.ly/jAb6o1
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يتخ�ض�ض هذا املوقع بالتعريف مبهرجان الإمارات الدويل للنخيل 

والتمر والذي يعقد خالل الفرتة من 21 اإىل 26 نوفمرب 2011، 

خرباء  واب��رز  اجلمهور  مع  للتوا�ضل  الفر�ضة  توفري  اإىل  ويهدف 

التمور يف العامل. لغة املوقع: العربية والجنليزية.

عام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  ال�ضعبي  وال��رتاث  للفن  النخيل  جمعية  تهدف 

1986 يف راأ�ض اخليمة اإىل تر�ضيخ القيم والعادات والتقاليد والرتاث 

التوا�ضل  من  اجلمعية  اأع�ضاء  ومتكني  ال�ضباب،  اأع��ني  يف  الأ�ضيل 

الدائم فيما بينهم ومعاجلة معوقات م�ضرية الفنون ال�ضعبية والرتاثية، 

وامل�ضاركة يف الحتفالت واملنا�ضبات الوطنية واملحلية، ويحتوي موقع 

التي ت�ضدر ب�ضكل ن�ضف �ضنوي،  اجلمعية على تعريف مبجلة نخيل 

وعلى ن�ضاطات اجلمعية من عام 2004 اإىل عام 2009، وعلى تعريف 

جمعية  حتييها  التي  الأ�ضيلة  الفنون  من  يعترب  وال��ذي  الوهابية  بفن 

النخيل للفن والرتاث ال�ضعبي، وعلى ق�ضم خا�ض للتعريف باأهم اأنواع 

التمور يف الإمارات العربية املتحدة. لغة املوقع: العربية.

www.al-nakheel.ae

جمعية النخيل للفن والرتاث ال�صعبي يف راأ�س اخليمة

مهرجان الإمارات الدويل للنخيل والتمر

www.datepalmfestival.ae

بني  واخل��ربات  املعلومات  وتباُدل  لالت�ضال  املُتنامية  للحاجة  نظرًا 

ت�ضنيع  حول  الراهن  املوقف  اإىل  وبالنظر  للتمور،  املُنتجة  ال��دول 

التمور يف خُمتلف البلدان املنتجة، ويف غياب التن�ضيق والتعاون بني 

لتطوير  املُتاحة  املحدودة  للموارد  الأمثل  لال�ضتغالل  البلدان  تلك 

الأم��ور  من  الفني  للتعاون  فاعلة  اآليٍة  اإن�ضاء  ف��اإن  التمور،  �ضناعة 

العاجلة.  لغة املوقع: العربية والجنليزية.

ال�صبكة الدولية للنخيل والتمور

www.dpgn.uaeu.ac.ae
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يعد هذا املوقع من احد اأهم املواقع العربية املتخ�ض�ضة بالنخيل 

العلمية  املقالت  من  متميزة  جمموعة  على  يحتوي  فهو  والتمور، 

التمور  وا�ضتخدامات  الإن�ضان،  جل�ضم  التمور  اأهمية  تتناول  التي 

لإنتاج بع�ض املواد كالدب�ض وغريها، كما ي�ضم املوقع تغطية لأخبار 

التمر،  بنخيل  املتعلقة  والفعاليات  والن�ضاطات  والتمور  النخيل 

ويتميز هذا املوقع باحتوائه على تقومي �ضنوي خلدمة نخيل التمور، 

التمور  ع��امل  واأح���داث  لفعاليات  �ضنوي  تقومي  على  يحتوي  كما 

والنخيل. لغة املوقع: العربية.

بالرغم من حداثة هذا املوقع، اإل اأنه يحتوي على عدد ل باأ�ض به من 

من  عدد  ون�ضرها  كتبها  والتي  والتمور  بالنخيل  املتخ�ض�ضة  املوا�ضيع 

ويحتوي هذا  التمر،  وبثمار  النخيل  اأ�ضجار  بزراعة  املهتمني  الأع�ضاء 

النخيل،  اأ�ضجار  كاأمرا�ض  الرئي�ضة،  الأق�ضام  من  عدد  على  املنتدى 

ت�ضيب  التي  والآف��ات  النخيل  واآفات  واحل�ضرات  الفطرية  والإ�ضابات 

البلح والتمور، كما يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض بالزراعة الن�ضيجية 

واأ�ض�ض اإن�ضاء مزرعة نخيل. لغة املوقع: العربية.

ال�صبكة العاملية املعلوماتية للنخيل والتمور

www.palmdate.net

منتدى نخلة التمر

www.datepalm.jordanforum.net

مبعلومات  ويكيبيديا  احل��رة  املو�ضوعة  على  نخلة  �ضفحة  تزخر 

عر�ض  على  حتتوي  العربية  فال�ضفحة  متعددة،  وبلغات  كثرية 

لتاريخ النخيل وعمليات اخلدمة وال�ضيانة، وتلقيح النخيل، وتقليم 

التمور،  واأنواع  والأمرا�ض،  احل�ضرات  ومقاومة  النخيل،  وت�ضذيب 

والنخلة يف ال�ضعر، وغريها من املوا�ضيع. لغة املوقع: العربية.

�صفحة النخلة على مو�صوعة ويكيبيديا

www.ar.wikipedia.org
http://bit.ly/jkPPrR
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رئي�ضا،  ق�ضما   27 على  ويحتوي   ،2007 عام  املوقع يف  هذا  تاأ�ض�ض 

والوطن  العراق  يف  النخيل  حول  متعددة  ون�ضاطات  جمالت  تتناول 

العربي، كما يحتوي املوقع على عدد من البحوث العلمية حول النخيل 

واآف��ات  النخيل  خدمة  ومعدات  الأن�ضجة  وزراع��ة  التمور  واأ�ضناف 

من  وغريها  التمور  ومعجنات  بحلويات  خا�ض  ق�ضم  واأي�ضا  النخيل 

املوا�ضيع ذات ال�ضلة بنخيل التمر.

هذا وبهدف التوا�ضل مع الباحثني واملهتمني بنخيل التمر، مت تاأ�ضي�ض 

منتدى الزراعة والنخيل العراقي. لغة املوقع: العربية.

ال�صبكة العراقية لنخلة التمر

www.iraqi-datepalms.net/Web/ Default.aspx

بالرغم من ب�ضاطة هذا املوقع، بيد انه يحتوي على عدد من املوا�ضيع 

املوا�ضيع  اأه��م  وم��ن  بالنخيل،  اخلا�ض  العربي  املحتوى  ت��ري  التي 

اللغة  والنخيل يف  الكرمي،  القراآن  النخيل يف  املوقع،  املوجودة يف هذا 

لغة  النخيل.  لزراعة  الأر���ض  واإع��داد  النخيل،  اإكثار  وط��رق  العربية، 

املوقع: العربية.

موقع نخيل

http://www.nakheel.4t.com

مو�ضوع  ح�ضري  وب�ضكل  ويتناول   ،1998 عام  يف  املوقع  هذا  تاأ�ض�ض 

القت�ضادية  والآثار  النخيل  على  كخطورتها  احلمراء،  النخيل  �ضو�ضة 

ال�ضو�ضة  لهذه  �ضور  مع  مكافحتها  وط��رق  بها،  تت�ضبب  التي  ال�ضلبية 

كذلك  خطرها،  من  النخيل  اأ�ضجار  حماية  وط��رق  انت�ضارها  وكيفية 

يحتوي املوقع على ق�ضم خا�ض ببع�ض الآفات والأمرا�ض التي قد ت�ضيب 

اأ�ضجار نخيل التمر. لغة املوقع: العربية والجنليزية.

�صو�صة النخيل احلمراء

www.redpalmweevil.com
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التعاونية  النخلة  جمعية  بر�ضالة  التعريف  اإىل  امل��وق��ع  ه��ذا  يهدف 

مبحافظة الأح�ضاء يف اململكة العربية ال�ضعودية، والتي ت�ضعى اإىل خلق 

بيئة ت�ضويقية للتمور والنخيل يف الأح�ضاء توؤدي للو�ضول اإىل التوازن بني 

العر�ض والطلب لتحقيق عائدات مالية جمزية ملزارعي النخيل.

وي�ضم املوقع تعريفا باجلمعية وطرق التوا�ضل معها ومنتديات خا�ضة 

الآف��ات  ومكافحة  ال��زراع��ي،  للتطوير  موا�ضيع  اأق�ضامها  بع�ض  ت�ضم 

الزراعية وتعريف ب�ضوق املعدات الزراعية و�ضوق النخيل واملزارع. لغة 

املوقع: العربية.

من  كبري  ع��دد  على  ويحتوي   ،2009 ع��ام  يف  املنتدى  ه��ذا  تاأ�ض�ض 

الأق�ضام، ق�ضم  اأهم تلك  بالنخيل والتمور، ومن  الأق�ضام ذات ال�ضلة 

عني  و���ض��وق  والأدب،  ال���رتاث  يف  والنخلة  النخلة،  مبنتجات  خا�ض 

النجم للتمور، وملتقى عني اخلدود لزراعة النخيل، وتغطية للمعار�ض 

والفعاليات اخلا�ضة بالنخيل. لغة املوقع: العربية.

جمعية النخلة التعاونية ملحافظة الأح�صاء

www.alnakhlasociety.com

كالتعريف  التمر،  نخيل  اأ�ضجار  عن  معلومات  ال�ضفحة  ه��ذه  ت�ضم 

باأ�ضجار النخيل، والأهمية القت�ضادية، والرتكيب الكيميائي، والو�ضف 

والقيمة  النخيل،  اأ�ضجار  لزراعة  البيئية  واملتطلبات  املورفولوجي، 

زراعة  ومواعيد  النخيل،  ف�ضائل  زراع��ة  واأ�ض�ض  للنخيل،  التن�ضيقية 

وال�ضيانة  اخلدمة  وعمليات  النخيل  ف�ضائل  غر�ض  وكيفية  الف�ضائل، 

اأ�ضجار  حول  اأخ��رى  ومعلومات  النخيل،  وت�ضذيب  وتقليم  الزراعية، 

النخيل. لغة املوقع: العربية.

�صفحة زراعة النخيل على موقع واحات الزيبان

منتدى واحة النخلة الهجرية

www.oasis.ziban.free.fr/palmier-ar.htm

www.nhajr.com/vb/forum.php
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الألفية  اإىل  التقليدية  الغذائية  باملنتجات  الو�ضول  ال�ضركة  �ضعار 

اجلديدة. تعترب التمور من املنتجات الغذائية التقليدية الأكر �ضهرة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، و�ضركة الفوعة هي اإحدى ثالث 

اإنتاج التمور  �ضركات تابعة لل�ضركة القاب�ضة العامة تعمل يف جمال 

واإن�ضاء مزارع النخيل الأعلى اإنتاجًا. وهناك م�ضنع الإمارات للتمور 

وم�ضنع املرفاأ للتمور. وتتمتع كل �ضركة بالريادة يف جلب التقنيات 

هذا  وتنمية  زراع��ة  يف  بها  لال�ضتفادة  اجلديدة  الزراعية  والعلوم 

املح�ضول الغذائي التقليدي ال�ضائع. لغة املوقع : العربية والجنليزية.

حتتوي هذه ال�ضفحة من موقع م�ضري على معلومات عن واحة القطيف 

يف املنطقة ال�ضرقية يف اململكة العربية ال�ضعودية، والتي تعد من اأقدم 

املناطق الزراعية يف اململكة، وقد احت�ضنت عددا من املدن والقرى.

وت�ضتمل ال�ضفحة على �ضرح لغوي لكلمتي النخيل والتمر، واأمثلة على 

ذكرهما يف الأدب العربي، وو�ضف لأ�ضجار النخيل وطرق تكاثرها �ضواء 

بالتلقيح الطبيعي اأو ال�ضناعي، ومراحل منو اأ�ضجار النخيل والتمور.

كما ت�ضتمل ال�ضفحة على عر�ض لالآيات القراآنية الكرمية و الأحاديث 

التاريخ  التمر يف  واأهمية نخيل  النخيل،  تناولت  التي  ال�ضريفة  النبوية 

الإن�ضاين، وتاريخ زراعة النخيل يف واحة القطيف، لغة املوقع : العربية.

�صركة الفوعة لتنمية زراعة النخيل

�صفحة القطيف واحة النخيل على موقع م�صري

www.ghc.ae/arabic/alfoah.htm

www.aarbqr.jeeran.com/e24.htm

القيمة  تتناول  التي  املوا�ضيع  من  عدد  على  ال�ضفحة  هذه  حتتوي 

�ضجرة  و�ضف  من  واحلكمة  للتمر،  والطبية  وال�ضحية  الغذائية 

و�ضر  التمر،  على  الإفطار  وفوائد  املعجزات،  �ضجرة  باأنها  النخيل 

حتنيك الوليد بالتمر. لغة املوقع: العربية.

�صفحة التمر يف موقع اخليمة العربية

www.khayma.com/dates


