 15عامًا من
الريادة الحكومية

رئيس المؤسسة

4

ومضات  -السنة السابعة  -العدد التاسع والسبعون

الحكومــة فــي أي بلــد فــي العالــم هــي محــور التطويــر
وعجلــة التنميــة ،ومــا مــن نجــاح أو ازدهــار تنالــه دولــة مــا
فــي مشــرق األرض أو مغربهــا إال وتقــف وراءه حكومــة
رائــدة تعمــل بــكل إمكاناتهــا علــى التخطيــط واإلنجــاز
لتحقيــق نتائــج تتصــدر مــن خاللهــا قوائــم النجــاح ،ويعيــش
أفــراد الشــعب عبــر مثابرتهــا وجهدهــا حيــاة تتفيأ الســعادة
والرفاهيــة فــي كل المجــاالت وعلــى كافــة الصعــد.
النجــاح الــذي حققتــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
خــال األعــوام الخمســة عشــر الماضيــة ،التــي تولَّــى
فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
رئاســة مجلــس الــوزراء ،أعطــى الدولــة مكانــة رائــدة بيــن
الــدول المتقدمــة عالميـاً ،وأرخــى علــى شــعبها والمقيميــن
علــى أرضهــا ظــال العيــش الرغيــد واألمــن والطمأنينــة،
وأضحــت معاييــر الريــادة التــي تعمــل عليهــا هــذه الحكومــة
بحــد ذاتهــا مرجعـاً ألمــم األرض تنهــل منهــا األفــكار النيــرة
لتحقيــق تفــوق حكومــي يرتقــي بخدماتــه وإنجازاتــه بشــكل
دائــم نحــو األفضــل.
إن احتفــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإتمــام

يبقى بيتنا الكبير اإلمارات ..وعنواننا العظيم اإلمارات..
وهويتنا األصيلة اإلمارات ..والروح التي تحركنا جميعًا
هي روح االتحاد التي تشكل كيان دولة اإلمارات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بمناسبة مرور  15عامًا على رئاسته حكومة دولة اإلمارات

الشــيخ محمــد بــن راشــد  15عامــاً علــى ترؤســه حكومــة
اإلمــارات فــي هــذه األيــام التــي يمــر بهــا العالــم فــي
تصديــه ألزمــة وبــاء كوفيــد  19وتبعاتــه علــى االقتصــادات
والمجتمعــات ،لَيضــع أمــام العالــم مشــهداً رائعــاً يتحــدث
بلســان اإلنجــاز والنجــاح الباهــر الــذي حققتــه اإلمــارات
فــي تعاملهــا مــع هــذه األزمــة ووصولهــا إلــى نتائــج ســباقة
فــي تحجيــم انتشــاره وعــاج المصابيــن منــه ونســب الشــفاء.
وهــذا يعطــي نظــرة فاحصــة نحــو أســباب تفــوق هــذه
الحكومــة بقيــادة ســموه .يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد عــن
هــذا النهــج الرائــد فــي القيــادة« :رسَّ ــخنا مبــادئ التخطيــط
االســتراتيجي فــي الحكومــة ،وأصبــح التميــز والتنافــس ثقافــة
فــي مؤسســاتها ،وقمنــا بأكبــر عمليــة إصــاح تشــريعي فــي
بالدنــا عبــر أكثــر مــن  50قانونـاً جديــداً لنواكــب المســتقبل،
وغيَّرنــا نمــوذج تقديــم  2500خدمــة حكوميــة مــن تقليديــة
إلــى ذكيــة ...وأعدنــا هيكلــة الحكومــة عــدة مــرات لتواكــب
المتغيــرات.»...
«المســتقبل» هــو الكلمــة التــي تتــردد دائمــاً فــي كالم
محمــد بــن راشــد ،وهــي التعبيــر الواضــح عــن حــال دولــة
اإلمــارات وحكومتهــا؛ فالحاضــر خطِّ ــط لــه وتــم التحضيــر
للوصــول إليــه قبــل مراحــل مــن الزمــن ،عبــر استشــراف
واضــح المعالــم ،وتخطيــط دقيــق المعطيــات ،وعمــل دؤوب
رُبطــت مــن خاللــه النتائــج بمــا تــم التطلــع إليــه .وإن هــذا
النهــج يعطــي فكــرة ســاطعة عــن أســباب تكــرار هــذه الكلمــة
فــي جميــع الخطــط والتشــريعات والخطابــات التــي تصــف
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العمــل الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ولعــل إنشــاء وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل ،ووزارة
الالمســتحيل دليــل واضــح علــى هــذا النهــج الــذي ترســخ فــي
الفكــر الحكومــي لدولــة اإلمــارات.
الحديــث عــن نجاحــات حكومــة دولــة اإلمــارات ال
تتحــدث عنــه األقــام وال األلســن أو تصفــه صفحــات الكتــب
بمقــدار مــا تفلــح ألســنة اإلنجــازات علــى أرض الواقــع فــي
وصفــه؛ فهــي األدلــة الناصعــة علــى تفــوُّق هــذه الحكومــة
عالمي ـاً ،وهــذا مــا ر َّكــز عليــه الشــيخ محمــد بــن راشــد فــي
خطابــه ألبنــاء دولــة اإلمــارات وحديثــه عــن تلــك اإلنجــازات
التــي تحققــت خــال األعــوام الـــ 15التــي مضــت علــى توليــه
رئاســة حكومــة دولــة اإلمــارات .فقــد ترســخت فــي هــذه
الفتــرة القصيــرة فكــرة الحكومــة الذكيــة ،حتــى أضحــت جــل
الخدمــات الحكوميــة ينجزهــا المواطنــون والمقيمــون عبــر
هواتفهــم المحمولــة ،وتضاعفــت ميزانيــة الحكومــة ،وتعــززت
تنافســيتها عالمي ـاً لتكــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
متفوقــة فــي  121مؤشــراً فــي مختلــف المجــاالت .وهــا قــد
صــدر مؤشــر المعرفــة العالمــي ،عــن مؤسســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،
لعــام  ،2020ليضيــف إلــى تلــك األدلــة شــهادة أمميــة علــى
ترســخ المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال احتاللهــا
المركــز الخامــس عشــر عالمي ـاً ،متقدمــة ثــاث مراتــب عــن
النســخة الســابقة مــن المؤشــر ،وقــد كان أفضــل أداء للدولــة
فــي قطــاع االقتصــاد ،حيــث احتلــت المركــز الثانــي عالمي ـاً.
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