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يف الإمارات العربية املتحدة
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اإلهداء مبناسبة عام زايد
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إلى
�ساحب ال�سمو ال�سيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة - حفظُه اهلل

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد اأبوظبي ـ نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

وشعب اإلمارات

اأهدي لُكم هذا اجلهد املتوا�سع الذي ُيناق�س عبقرية املغفور له باإذن 

اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيَّب اهلل ثراه(، يف الزراعة 

والبيئة، وي�ستعر�س اإجنازاته وجهوده البّناءة يف النه�سة التي �سهدتها 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا املجال، اآماًل باأن اأكون قد 

اأبرزت جانبًا من جوانب عبقريات ذلك القائد الَفّذ.
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كلمة شكر
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كما اأتقّدم بخال�س ال�سكر والعرفان اإىل معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 

الت�سامح، على ت�سجيعه ودعمه لهذا العمل.

واأمينها  الزراعي،  والبتكار  للتمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اىل  مو�سول  وال�سكر 

الرئا�سة،  �سوؤون  بوزارة  الزراعي  امل�ست�سار  زايد،  الدكتور عبدالوهاب  الأ�ستاذ  العام 

�سفري النوايا احل�سنة ملنظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة.

املوّقرة  واإدارتها  املتحدة  العربية  الإمارات  اإىل جامعة  والتقدير  بال�سكر  اأتقّدم  كما 

ممثلًة يف مديرها ال�سابق �سعادة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري على ت�سجيعه 

ودعمه لهذا الكتاب.

كما يطيب يل اأن اأتقّدم بخال�س ال�سكر والتقدير لكل فرد اأو خمت�س اأو م�سوؤول اأ�سهم 

مبعلومة اأو مبرجع يف هذا الكتاب، واأخ�س بالذكر اأولئك الرجال الذين عملوا بالقرب 

من املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد )طيَّب اهلل ثراه(، اأو �ساحبوه يف حياته واأَمّدوين 

َور العبقرية والتمّيز لهذا  ب�سهاداتهم والتي كانت بحق مرجعًا مهمًا لإبراز كثري من �سُ

القائد الفّذ.

كما اأ�سكر كل املوؤ�س�سات والدوائر التي اأَمّدتني باملراجع واملعلومات ذات ال�سلة 

باملو�سوع، واأخ�س بالذكر:

ـ وزارة �سوؤون الرئا�سة.

ـ جائزة خليفة الدولية لنخيل للتمر والبتكار الزراعي

ـ مركز الوثائق والبحوث، وزارة �سوؤون الرئا�سة.

ـ وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع.

ـ الدائرة اخلا�سة ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة.

ـ دائرة البلديات والزراعة.

ـ هيئة البيئة ـ اأبوظبي.

ـ نادي تراث الإمارات.

ـ هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث.

ـ موؤ�س�سة الإمارات لالإعالم ـ �سحيفة الحتاد.

ـ وكالة اأنباء الإمارات.

ـ مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية.

ـ �سركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل.

اإىل حّيز  اإخراجه  واأ�سهم يف  الكتاب  ختامًا، �سكري وتقديري لكل من دعم هذا 

الوجود.

يطيب يل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر والمتنان، 

وعظيم العرفان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على 

رعايته ودعمه لهذا الكتاب.
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كلمة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايداآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

اإّن كل من عرف املفغور له باإذن اهلل، الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيَّب اهلل ثراه(، عن ُقرب ُيدرك اأن 

اإل اإميانه باهلل تعاىل، ثم  اأثريًا لديه، ل يتقدمه  اأمرًا عاديًا، بل كان اهتمامًا  اهتمام �سموه بالزراعة والبيئة مل يكن 

بالحتاد وقّوته وازدهار الدولة وتطورها وتقدم املواطن ورفاهيته. وقد كان هذا الهتمام جزءًا من نظرته اإىل البيئة 

ب�سورة عامة، فقد اآَمن باأن رعاية البيئة والهتمام بكل مكوناتها يجب اأن يكون اإحدى الأولويات يف �سيا�سة اأي دولة. ومل 

يرتك هذا الأمر لالآخرين وحدهم يقومون باإجناز ما مت التخطيط له، بل كان يتابع املو�سوع ب�سورة �سخ�سية وبداأب 

ل كلل فيه، وُمتابعة ل تفرت، ُيريد اأن يرى ال�سحراء وقد اكت�ست باللون الأخ�سر، وكان يف ذلك يرى �سورة يف خياله 

تتحقق، وحتّديًا يتم التغلب عليه واإجنازه فعاًل على اأر�س الواقع، بعد اأن راأى اخلرباء اأنه من ال�سعب اأن تنجح الزراعة 

مم، واأراد اأن تكون التجربة هي الفي�سل بني ت�سميمه املدعوم  يف �سحراء دولة الإمارات العربية املتحدة، ولكنه �سّ

التجربة كل اهتمامه ودعمه املتوا�سل،  الزراعة كما يراها اخلرباء، ولذا قّدم لهذه  للم�ستقبل وبني ا�ستحالة  بروؤيته 

ب�ساتني  اإىل  ال�سحراء املجدبة وقد حتولت  الهائلة من  امل�ساحات  نرى  واأ�سبحنا  الت�سميم،  الروؤية وحتقق  فنجحت 

رائعة وجنان وارفة تنت�سر يف كل مكان من اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة. لقد كان حلمه وهدفه اأن تتحول كل 

اأر�س الدولة اإىل رقعة خ�سراء مليئة باملزارع والأ�سجار والنباتات والب�ساتني من كل الأنواع والأ�سناف، وهلل احلمد 

حتّول هذا احللم اإىل حقيقة واقعة يلم�سها وي�ستمتع بها القا�سي والداين.

اإن عبقرية املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد )طيَّب اهلل ثراه(، يف جمال الزراعة تكمن يف حتدي امل�ستحيل، وهذا 

يدفعنا اإىل التمثل بخطاه، واأل نرى مانعًا مينعنا من ال�سعي اإىل حتقيق كل اأحالمنا من اأجل م�ستقبل اأف�سل، واأن نرى 

امل�ستقبل بعقولنا وب�سريتنا ونتخيله باأحالمنا على ال�سورة التي نريد، فالواقع الذي نعي�سه الآن كان يف مرحلة �سابقة 

�سورة يف خيال املغفور له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيَّب اهلل ثراه( واأْجَزل له املثوبة.

اإّن هذا الكتاب ُيقّدم �سورة من �سور اهتمام املغفور له الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان بهذه الدولة، ور�سد 

جزء من م�سريته احلافلة التي امتدت طوال عمره، وهو ُجهد طّيب، بذل فيه الباحث عنايته يف متابعة هذه امل�سرية 

اخل�سراء، واألقى ال�سوء على اأحد اجلوانب املهمة من �سخ�سية ال�سيخ زايد، قام به باحث �ساب تفاعل مع نتائج هذه 

اأبرز �سمات  اأ�سبح اإحدى  امل�سرية واإجنازاتها التي نفتخر بها جميعًا، لأنه قريب من هذا الفعل الكبري واملهم الذي 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف العامل املتمثل يف احلفاظ على البيئة وحماية اأنواع واأجنا�س ُمعّر�سة لالنقرا�س من 

احليوانات الربية والبحرية والطيور. ونتمّنى لهذا الباحث التوفيق وال�سداد يف عمله.

تقدمي
كتاب عبقرية زايد يف الزراعة والبيئة

»درا�سة علمية تاريخية لعبقرّية زايد 

يف الزراعة والبيئة«
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13330ـ1 �سَدى عاملي وا�سع
13333ـ2 جوائز واأو�سمة عاملية نالها ال�سيخ زايد يف الزراعة والبيئة

340الف�سل الرابع ع�سر: زايد يتحدث عن جتربة دولة الإمارات

14342ـ1 زايد يتذكر الطريق الطويل وَيْفَخر بالإجنازات
14347ـ2 كلمات تاريخية قالها ال�سيخ زايد يف الزراعة والبيئة

354املالحق
356ملحق 1 الرتتيب الزمني حلكام اآل نهيان لإمارة اأبوظبي

357ملحق 2 الأفالج
359ملحق 3 القوانني والت�سريعات الداعمة للتنمية الزراعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة

360ملحق 4 اأ�سماء املواقع وحجم امل�ساحة وعدد الأ�سجار يف م�ساريع الغابات يف املنطقة ال�سرقية
363ملحق 5 م�ساريع الت�سجري املختلفة التي ُت�سرف عليها الدائرة اخلا�سة ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة

364ملحق 6 كلمات تاريخية قالها ال�سيخ زايد يف الزراعة والبيئة

371امل�سادر واملراجع

382ن�سو�س اجلداول

383ن�سو�س ال�سور
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- ح�سل على درجة الدبلوم يف الإكثار الن�سيجي لنخلة التمر يف عام 2004، كلية الإمبرييال، جامعة لندن، اململكة املتحدة.

- ح�سل على درجة الدبلوم يف التقانات احليوية النباتية يف عام 2004، كلية الإمبرييال، جامعة لندن، اململكة املتحدة.

- ح�سل على درجة الدكتوراه يف علوم زراعة الأن�سجة النباتية والتقانات احليوية يف عام 2004، كلية الإمبرييال، جامعة لندن، اململكة املتحدة.

- نال العديد من اجلوائز العلمية اأهمها:

جائزة التفوق العلمي، جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية املتحدة، 1993، 1999.  •

•  جائزة ال�سيخ را�سد للتفوق العلمي، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 1993، 1999، 2006.

- ن�سر العديد من الأوراق العلمية يف جمال زراعة الأن�سجة النباتية وتقنيات الب�سمة الوراثية.

- املدير الوطني مل�سروع برنامج بحوث تنمية النخيل والتمور/ وخمترب زراعة الأن�سجة النباتية، جامعة الإمارات العربية املتحدة، يوليو 2000 

اىل يونيو 2008م.

- اأمني عام جمعية اأ�سدقاء النخلة، دولة الإمارات العربية املتحدة، يناير 2005 ـ يناير 2007، وع�سو جمل�س اإدارتها حتى تاريخه.

- مدير اإدارة احلدائق واملتنزهات الرتفيهية ـ القطاع اجلنوبي/ وقطاع و�سط املدينة، بلدية مدينة العني، يونيو 2008 ـ اإبريل 2013.

- املدير التنفيذي لقطاع خدمات املناطق ـ قطاع و�سط املدينة »بالإنابة«، بلدية مدينة العني، �سبتمرب 2012 ـ اإبريل 2013.

- املدير التنفيذي ملعهد الإمارات للمرتولوجيا، جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة، اإبريل 2013 ـ نوفمرب 2017.

- نائب رئي�س جمل�س اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد، حكومة دبي، يناير 2017 ـ حتى الآن.

- اأمني عام جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة، حكومة اأبوظبي، نوفمرب 2017 ـ حتى الآن.

نبذة عن املوؤلف

- من مواليد عام 1968، مدينة العني، دولة الإمارات العربية املتحدة.

الع�سكرية  عبيدة  اأبو  مدر�سة  امل�سلحة،  القوات  مدار�س  يف  والثانوي  الأ�سا�سي  التعليم  ى  تلقَّ  -

)1975ـ1987(، مدينة اأبوظبي.

�س اإنتاج نباتي ووقاية،  - ح�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الزراعية يف عام 1993، تخ�سُّ

كلية العلوم الزراعية، جامعة الإمارات العربية املتحدة، وبتقدير امتياز، والأول على الدفعة.

- ح�سل على درجة املاج�ستري يف العلوم البيئية يف عام 1999، تخ�س�س علوم بيئية وزراعة اأن�سجة 

النخيل، كلية العلوم، جامعة الإمارات العربية املتحدة، وبتقدير امتياز.




