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د .يسار جرار :دبي ال يضاهيها
إال القليـل من مـدن العالـــم
ومضات  -خاص
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،جلســة حواريــة بعنــوانَّ :
«الشــيخ المع ِّلــم :مــا يتع َّلمــه
عقــدت َّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم» ،مــع الدكتــور يســار جــرار ،مؤ ِّلــف كتــاب َّ
القــادة مــن َّ
«الشــيخ المع ِّلــم»؛ وذلــك
الشــيخ َّ
مؤسس ــة محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم للمعرف ــة
ضم ــن سلس ــلة «ح ــوارات المعرف ــة» الت ــي ته ــدف م ــن خالله ــا َّ
إلــى تعزيــز مســارات نقــل ونشــر المعرفــة ،واإلســهام فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة ،ومعالجــة أهـ ِّـم القضايــا
المعرفي ــة الراهن ــة ،واس ــتعراض أفض ــل الممارس ــات والتج ــارب العالمي ــة ،إل ــى جان ــب ط ــرح الحل ــول لمواجه ــة
التحديــات ،ســعي ًا إلــى تقـ ُّـدم األمــم وتنميتهــا المســتدامة ورفاهيــة شــعوبها.

نموذج قيادي فريد

على اليسار:

د .يسار جرار
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ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

طـرح الدكتـور يسـار جـرار فـي حديثـه نمـوذج دبـي
الباهـر تحـت قيـادة صاحـب السـمو الشَّ ـيخ محمَّـد بـن
راشـد آل مكتـوم ،نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس
الـوزراء حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل .حيـث بـدأ بالحديـث عن
كتابـه الـذي عـزم أن يـدوِّن فيـه مشـاهداته التـي عاينهـا
فـي القيـادة الفريـدة لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن
راشـد آل مكتـوم ،مركِّـزاً علـى ثمـار هـذه القيـادة التـي
أسـهمت فـي جعـل دبـي مدينـة عالميـة بامتيـاز ،وواحدة
مـن الحواضـر الرائـدة التـي ال يضاهيهـا إلـى القليل من
مـدن العالـم .وأضـاف الدكتـور جـرار أنَّ هـذه القيادة ال
تضـع إلنجازاتهـا خـط نهايـة ،بـل تتبنّـى فلسـفة خاصـة
ومتميـزة ،فهـي ال ترضـى إال بالتفوُّق المسـتمر والدائم،
وليـس فـي أجندتهـا وعزيمتهـا إلـى اإلصـرار علـى أن

قيـادات الصـف الثاني ،وأهمية المنافسـة
تكـون األولـى فـي كل المجـاالت .حيث يبيِّن
لتحقيـق النجـاح .وطـرح الدكتـور
أنَّ القيـادة بشـجاعة هـي أول درس
كتاب دوّ ن فيه
جـرار العديـد مـن األمثلـة الناجحـة
مـن دروس القائـد التـي اسـتلهمها
مشاهداته التي
عاينها في القيادة
علـى مسـتوى العالـم مثـل المدينـة
ليتـوِّج بهـا كتابـه ،والتـي تضـع فـي
للشيخ
الفريدة
اإلعالميـة ،ومدينـة دبـي لإلنترنـت،
قائمـة أولوياتهـا التفـوُّق والسـرعة في
راشد
بن
محمد
وبـرج خليفـة ،وطيـران اإلمـارات،
اإلنجـاز مـع رؤيـة واضحـة تستشـرف
التـي تُعَـ ُّد أيقونـات حضاريـة ال يسـتطيع
المسـتقبل وتخطِّ ـط لإلنجـاز ،إضافـة إلى
الناظـر إلـى تفاصيـل إنجازهـا إال أن يقـف
إمـداد القائميـن على المشـاريع بالدعـم الكامل
وقفة احترام لهذا الفكر المسـتنير الذي أنجز ك َّل هذه
لتحقيـق األهـداف.
المشـروعات متجـاوزاً التحديـات مهمـا كان حجمهـا.
إعداد القادة

كمـا وتحـدَّ ث الدكتـور يسـار جـرار خلال الجلسـة
الحواريـة عـن نمـوذج مدينـة دبـي واسـتراتيجية العمـل
والتخطيط التي تطوَّرت وال تزال كذلك بقيادة صاحب
السـمو الشَّ ـيخ محمَّـد بـن راشـد آل مكتـوم ،وكيـف يجب
علـى القـادة التعلُّـم واالقتـداء بأسـلوب سـموه فـي تنفيـذ
االسـتراتيجيات ،والمتابعـة الحثيثـة والشـخصية لكافـة
المبـادرات والمشـروعات أثنـاء عمليـة التنفيـذ ،وإتاحـة
الفـرص لألفـكار الجديـدة ،والعمـل على إعـداد وتحفيز

مدعاة فخر

يضيــف الدكتــور جــرار أنَّ هــذه الجهــود القياديــة
الفريــدة أثمــرت فــي عــام  2016أن ذُكِ ــرَت دبــي فــي
قائمــة الــدول الـــ 7الحاضنــة لألمــوال ورجــال األعمــال.
ويقــول الدكتــور جــرار تعليق ـاً علــى هــذا الحــدث :لقــد
كان مدعــاة فخــر لــي ولــك ِّل عربــي أن تُذكَــر هــذه
المدينــة فــي قائمــة تضـ ُّم أكثـ َر مــدن العالــم تطــوراً مثل
لــوس أنجلــوس وســان فرانسيســكو ونيويــورك ولنــدن
وشــانغهاي وهونــغ كونــغ .ومــن هــذا المنطلــق وهــذه
النتائــج خلصــت إلــى نتيجــة أنَّ هــذا القائـ َد الفــذَّ واحــد
إضاءة
مــن القــادة المعدوديــن الذيــن يســتحقون أن
تســلط الضــوء علــى إنجازاتهــم وأســلوب
شـغل الدكتـور يسـار جـرار منصـب
قيادتهــم .وفــي الجــزء الثانــي مــن
مستشـار اسـتراتيجي في مجال األسـواق الناشـئة ،ولديه خبرة
الجلســة أجــاب الدكتــور جــرار
طويلـة فـي تطويـر القطـاع العـام وتنميـة القطـاع التكنولوجـي والتعليم .كما
عــن العديــد مــن األســئلة
ـس فـي اثنيـن مـن المؤسَّ سـات الخدميـة فـي األسـواق الناشـئة:
أنـه شـريكٌ مؤسِّ ٌ
النقاشــية حــول أهميــة
المجموع�ة الدولي�ة لالستش�ارات(  ( ،)www.iag.sgوشـركة (�www.govin
ومواصلــة
االســتمرار
 .)sights.ioوكان شـريكاً ومديراً الستشـارات القطاع العام في شـركة «بين آند كومباني»،
ورأس مجموعـة الشـرق األوسـط االسـتراتيجية ،كمـا اإلنجــاز ،والرؤيــة الثاقبــة
َ
وشـريكاً فـي «برايـس ووترهـاوس كوبـرز»،
عمل مديراً للتخطيط االسـتراتيجي في المكتب التنفيذي لصاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد واستشــراف المســتقبل،
آل مكتـوم ،رعـاه اهلل ،فـي دبـي .وكان العميـد التنفيـذي المؤسِّ ـس لكليـة دبـي للإدارة الحكوميـة .واســتقطاب الكفــاءات،
ويتمتَّـع الدكتـور جـرار بسـجل حافـل باإلنجـازات العمليـة واألكاديميـة ،فقـد حصـل علـى درجـة وســبب فشــل العديــد
مــن الــدول بنســخ نمــوذج
الدكتـوراه فـي الهندسـة والتصنيـع مـن جامعـة برمنجهـام (الواليـات المتحـدة) ،وهـو اآلن
دبــي الناجــح ،وأهميــة
مستشـار أول فـي مركـز محمـد بـن راشـد لالبتـكار الحكومـي بدبـي ،وأسـتاذ فـي كليـة
الرؤيــة واالبتــكار والثقــة
التجـارة الدوليـة هولـت بالواليـات المتحـدة وزميـل فـي مركـز ماسـتركارد لالقتصاد
بالقيــادة ،والقــدرة علــى التواصــل
المسـتدام بالواليـات المتحـدة.
واالتصــال بأبســط الطــرق.
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