
 

 

 

 

 

 
10دبي   X  مدینة محمد بن راشد المثالیة 

 المصدر:مناھل ثابت 
2017سبتمبر  04التاریخ:   

 
 .إن عظمة أي قائد ال تقاس بقدرتھ على التخطیط واإلدارة فحسب، ولكنھا في قدرتھ أیضاً على صناعة القادة

التي أعلنت عنھا دبي أخیراً ھي توجیھ قائد، وتخطیط محنك، تمكن من خاللھا تحویل الطاقة المستھِلكة إلى طاقة منتجة في كل   10xمبادرة دبي  
 .مؤسسات اإلمارة

 ماذا یمكن أن یحدث خالل عشر سنوات من تغییرات في العالم؟ 

رؤیة، قبل أن تكون استباقیة واستشرافیة للمستقبل والتحضیر لھ، حتى وإن بدت فكرة خالبة، فإن  ھي  10xمثل ھذا السؤال یجعلنا نقول أن مبادرة دبي 
، فذلك ال  تنفیذھا ھو أكثر من عظمتھا كفكرة مجردة من التفعیل، وكما یبدو من قراءة ما وراء ھذه المبادرة فإنھا لیست فقط من أجل خدمة الجماھیر

ة لیتم، بقدر ما ھي من أجل صناعة قادة حقیقیین من جیل الشباب، فھم المستھدفون بالشكل األساس في كل  یحتاج حشد كل ھذه الطاقات اإلبداعی
ي كل  المرافق، وأیضاً ھم من یحملون لواء المبادرة ویقودون مسیرتھا، وھذا جانب، وأما الجانب اآلخر فھو التفتیش عن الموھوبین من الشباب ف

 .مكن تحویلھا إلى اقتصاد یثمر ویؤتي أكلھ، ویظھر ذلك األثر على الدخل القوميالمجاالت، والتفتیش عن كل فكرة ی

ا، في مبادرة  لقد كنت في أشد بھجتي وأنا أؤدي وظیفتي عضَو لجنة تحكیم، وما أجلَّھ من مشھد وتلك المواھب تأتي أفواجاً لتختبر أفكارھا وابتكاراتھ
إنھا ثورة اقتصادیة معرفیة یقودھا محمد بن راشد، وھي أول   .10xأكثر من ذلك، إنھا مبادرة دبي ھي األعظم خالل قرن كامل من الزمان، بل وربما  

، والمؤكد أن ھذه الفعالیة ستغیر جذریاً من دبي، وستعید  ۲۰۲۰ثورة من نوعھا على مر العصور. وكما نعرف فإن إمارة دبي مقبلة على حدث إكسبو 
یل مالمحھا االقتصادیة، وستنقل حاضرھا إلى المستقبل، لكن استیعاب ذلك التغییر من اآلن والتخطیط لھ سیجعل  ھیكلتھا معرفیاً وثقافیاً، وستعید تشك

 .دبي نقطة تحول مؤثرة ونموذجاً یحتذیھ العالم

رة، فباإلمكان التوقع أن دبي  أما مناقشة التفاصیل الفعلیة، التي تأتي في طلیعة ھذه المباد x10 تلك ھي الحكمة العظیمة التي تتجلى وراء مبادرة دبي
ھي بروفة من أجل ذلك، كما وستستغني بالطاقة   10xستستغني عن مواردھا النفطیة، ویحل بدیالً لھا الموارد البشریة، وإن كان وال بد فإن فعالیة دبي 

ب السمو الشیخ محمد بن راشد حاكم دبي  النظیفة التي تعتمد على ما فوق األرض بدالً من الطاقة المستخرجة من باطن األرض، ولعل مشروع صاح
بكثیر  الخاص بتولید الطاقة من خالل األلواح الشمسیة في الصحراء ھو أحد النماذج التي تستبق الحاضر بعشر سنوات، وربما بعشرین وربما بأكثر  

ل آخر أیضاً من حلول استبدال الطاقة النفطیة  من ذلك، وھذا یؤّمن البنیة التحتیة، ولعل خزانات تحویل الفضالت إلى غاز المیثان ھو استباق وح 
 .بالطاقة النظیفة

أن الكساد الموجود في المؤسسات الحكومیة في الدول العربیة، سیبدو أكثر وضوحاً أمام ازدھار دبي   10xومما یجدر التنبھ لھ في قراءة مبادرة دبي 
فھذه المبادرة ستمنحھا الحیویة أكثر وتضفي علیھا دینامیكیة مثمرة، لیس لھا نظیر،   وتطورھا في الخدمات الحكومیة، فباألضداد تتبین األشیاء، أما دبي

جاالت كافة من  دینامیكیة في االھتمام بالموارد البشریة، ودینامیكیة في التطبیق الخالق للرؤى االبتكاریة، تلك التي یقدمھا الموظفون الشباب في الم
 .مؤسسات حكومة دبي خالل تلك الدعوة للمشاركة التي لبتھا كل

ھي المدینة المثالیة التي اكتشفھا الشیخ محمد بن راشد، وتثبت عكس تلك النظرة المستحیلة التي كانت تقابل بھا ھذه    10xأخیراً یمكنني القول إن دبي  
تجعل من المستحیل وجھة نظر. وللحدیث  المدینة في كل العصور، ولعل الجھود الجماعیة التي ستتكاتف من أجل تحقیق نبوءة ھذه المدینة المثالیة، س 
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