
 

 اتیّبنِالمَفکار بِات واالَیّالنِبِ عمالُاالَ

 

 سلسلة ولديها ، والتوسعة والحضارة التاريخ دول من العديد من أكثر التألق من االستقالل من الماضیة 48 السنوات خالل تمکنت االمارات العربیه المتحده

 .الرؤوس من

 

 في المجاعة تركت. بجد يعملون كانوا الذين الفقراء البالد لسکان موطنا ، الزمان من قرن منذ ، المتحدة العربیة باإلمارات الیوم المعروفة األرض كانت

 .البرية في الجراد من العديد وأكل تقلى أن سوى خیار هناك يکن لم بحیث لشعبها بالنسبة للغاية ضیقة المنطقة العشرين القرن وأربعینیات ثالثینیات

 

 ذهب إلى األرض تحويل قرّروا. التاريخ في ويتالشى الرملیة العواصف في ضائعین لیکونوا أنفسهم يدينوا لم األرض تلك في الناس فإن ، ذلك ومع

 .الخیمیائي المسمى ، وسلفها األرض هذه شعب إلى ، فقراء لیس وبالتالي ، مبالغة أي وبدون

 



 
 في الناس من كم التقدمیة؟ للدول بالنسبة تعلمها يمکن التي الدروس هي وما ، دبي مدينة وخاصة ، المتحدة العربیة اإلمارات دولة تطور سر هو ما لکن

 هذا سکان تمکن وقد ، الزقاق على عازمین زالوا ما ، هم كما والتطور النمو إلى يتوقون والذين ، اإلماراتیین من قدرة أكثر هم الذين ، العالم أنحاء مختلف

 !؟ العالم في الطیران شركات أكبر من واحدة إلى الجمل أحد وركوب القصر إلى الوصول. قرن نصف من أقل إلى خیمة من االنتقال من الصغیر البلد

 

 :األعلى المرشد واختطفوا القواعد في التفوق بعض استغلوا الجنوبیین الجیران إن القول يمکن ، المتحدة العربیة اإلمارات دولة تاريخ دراسة خالل من

 حقیقي جهد بذل في المستهدفة اإليمان - 1

 في منه لالهتمام ذاكرة "موقفي" بعنوان كتاب لديه دبي إمارة وحاكم المتحدة العربیة اإلمارات دولة وزراء رئیس "مکتوم آل راشد بن محمد" 

 العراقیة الحرب عن الجمیع تکلم. العرب المسؤولین بعض شکل في اجتماع عقد ، 1980s في": قراءة المعنیة عاما 30 العمر من البالغ الشیخ أن الکتاب

 .المکان تغییر وأردت ، الفلسطینیة واألزمة اإليرانیة

 سوى يوجد ال سیاحي؟ جذب منطقة إلى تتحول أن يمکن التي النهاية هي ما دبي: أجاب وزير منهم واحد وكان لالهتمام، مثیرة العربیة الرسمیة رد وكان

 " الساخنة؟ والرمال المشمسة والشمس الصحراء

 إلیه؟ السیاح زيارة أحب الذي والبلد المدينة هي ما! سیئة حکاية قلت أنني الخاصة بکلماتك تظن ، محمد الشیخ غیر شخص أي ربما

 أن يجب الجاذبیة": وقال بلده إلى عاد. السخرية الوزير ذلك جواب ، قوله عملیة مع لیعمل له محرك إلى تحول حتى ، الجهل هذا تجاهل الشیخ لکن

 االستثمارات وجذب ، اإلمارات طیران وأسس ، التحتیة البنیة خطوات اتخذ ، الطريقة وبهذه. دبي جذبت كیف أذنیه في الوزير صوت قال كما ، "تکون

 الصحراء وصحراء ، أخرى جهة من مصنوعة كانت بعد الواحدة والفنادق ، للمستثمرين تحوطًا دبي وجعل ، المستثمرين حساب يخطئ ولم ، األجنبیة

 الترفیه جعل وحاولوا ، حداثة األكثر التسوق مراكز وجعلوا ، ألشهر البعض بعضهم على يساومون المتداولون كان حیث ، الثمن باهظة أرضًا أصبحت

 .دبي إلى عائلته مع ذهب عطالته لقضاء ، محمد الشیخ كلمات من سخر الذي العربي الوزير ، سنوات بعد...  و نوعیة أفضل عن يبحثون

 

 للقرية جید لألعمال صالح هو ما - 2

 مع تجارية بأعمال القیام يحاولون سکانها وكان ، البحر هامش على اإلمارة من كبیر وجزء دبي كانت. قرية المدينة كانت عندما ، دبي حکام شعار كان 

 .مزدهرة تکن لم تجارة وهي ، البحر

 



 
 دخل معظم واآلن ، جیل إلى جیل من الروح هذه انتقلت وقد. القبلیة والتحیزات الشعارات من خالیة ، التجارية لألعمال الکثیر تستحق فهي ، ذلك ومع

 .بالتجارة الصلة ذات الزراعیة المنتجات زراعة أو الصناعیة السلع وإنتاج ، الجوفیة الموارد بیع من مشتق ، دبي وخاصة ، اإلمارة

 الکثیر كسبت قد اإلمارات أن وجدت وحساباتهم كتبهم في الموجودة تلك فإن ، دوالر ملیار 10 حوالي كانت إيران إلى اإلمارات صادرات أن أُعلن عندما

 يعرفون هم. جداً جیدة تجارية قواعد على حصلت ألنها التجارة هذه من األرباح من

 ."للبلد" بالنسبة جید أمر التجاري للنشاط جید هو ما أن اإلمارات تعتقد ، والیوم ، "للقرية" بالنسبة جیدًا لألعمال جید هو ما كان ، باألمس

 والداخلیة األجانب مع التسامح. 3

 أنحاء جمیع من السیاح فإن ، وهکذا. السیاحي واالقتصاد القديمة العربیة التقالید بین اإلمارات ربطت كما. ودودون أناس الغالب في هم العرب الناس 

 أذواق أي يفرض وال وجنسیتهم دينهم عن أحد يسأل ال حیث يحترموا لکي ، دبي إلى الخصوص وجه وعلى ، البلد هذا إلى أتوا قد ، خوف دون ، العالم

 .علیهم

 ملیون 20 إلى الرقم هذا لجلب المدينة مديرو ويخطط ، الماضي العام في سائح ملیون 11 من أكثر وحدها دبي اجتذاب إلى المؤسسیة الثقافة هذه أدت وقد

 .2020 عام في سائح

 المتحدة العربیة اإلمارات دولة مجتمع داخل أيضا ولکن ، المتحدة العربیة اإلمارات دولة يزورون الذين لألجانب إال االعتبار بعین التجاوز هذا يؤخذ ال

 في ألننا ، لعالمنا ديننا ندفع ال نحن ، لذلك. تناقضات أي نرى ال ،. السلیمة الحضارة تقدمه وما ديننا بین أو ، والحداثة الدين بین: محمد الشیخ يقول كما ،

 !وعالمنا ديننا سنفقد الحالة هذه

 ننفر ال نحن. 4

 في شك هناك يکون لن فعندئذ ، كبیر حد إلى معزولین كانوا وحکامها شعبها لکن ، التنموية اإلحداثیات جمیع لديها المتحدة العربیة اإلمارات كانت إذا 

 .للبالد كافیاً يکون لن الیوم تقدم أن

 ، األخرى الغنیة الدول من طلبوا ، المال لديها يکن ولم ، وقرون عقود مدى على الفیضانات غمرته الذي ، دبي میناء عن تتخلى أن اإلمارات أرادت عندما

 وعمان ظبي وأبو البحرين قبل من مملوكة الشركة كانت. الخلیج طیران شركة بتشغیل دبي طیران شركة قامت ، 1984 عام حتى .كويتیون ومعظمهم

 ، الجوية الرحالت لزيادة المفاوضات من الکثیر عقد تم محمد الشیخ. دبي إلى رحالتها عدد تخفیض العام هذا الخلیج طیران شركة قررت. وقطر

 .الخلیج لطیران التنفیذيین تحمیل يتم لم ولکن

 



 

 

 يتمکن حتى سنوات منذ ينتظر الشیخ كان. معها التعامل يمکنهم متخصصون خبراء لديها يکن لم اإلمارات لکن ، مستقلة طیران شركة تأسیس الشیخ قرر

 ، يرام ما على الظروف كانت إذا ، ثم ، األجنبیة البلدان اجتذاب وعدم ، الطیران صناعة ودراسة ، ودراسة ، النمو من المتحدة العربیة اإلمارات من الناس

 .المتحدة العربیة لإلمارات طیران شركة تأسیس

 

 طیران شركة كلف الذي ، البريطانیة الجوية الخطوط إدارة في تاريخ لديه كان الذي ، فالناغان ، بريطانیا صنع من طیارا كان ، نفسه الوقت وفي

 .األولي المال رأس من دوالر ماليین 10 وقدم إماراتیة

 ، حديثة طائرات شراء في بدأ ، مدينة 21 إلى اإلمارات طیران طارت عندما ، التسعینات وفي ، طائرات أربع "فوكان" استأجر ، قصیر بوقت ذلك بعد

 للمنطقة مركزًا أصبح ، السنین مر على بناؤه تم الذي الحديث المطار مع. الطیران لشركات رئیسیاً عمیالً المطاف نهاية في اإلمارات طیران وأصبحت

 .العالم أنحاء جمیع إلى وسیسافر

 رحیماً الجوّال جواً كان فربما ، أيدٍ في ووضعه به الوثوق يمکن وال الخارج من كان فالناغان إن 1984 عام في قالوا قد اإلماراتیون المسؤولون كان إذا

 .كذلك تکن لم الطیران عالم في المرموقة التجارية العالمات أكثر من واحدة بالتأكید اإلمارات فستمتلك ، دبي إلى إضافیة رحالت بضعة ويخصص

 

 

 المجازفة دون المخاطرة في تنجح لن. 5

 الشیوخ من العديد شأن شأنهم ، اإلمارات شیوخ يستطیع. المتحدة العربیة اإلمارات دولة على ينطبق وهذا ، كبیرة مخاطر يواجهون الناجحون فالناس 

 .بالمجازفة يخاطرون لکنهم ، باألوقات ويستمتعوا األجنبیة البنوك في أموالهم ينقذوا أن ، اآلخرين

 تجاهل اآلن يستطیع أحد ال لکن ، "عقیمة" إلى يدعو تافه بمقال جورنال ستريت وول صحیفة استشهدت ، علي جبل میناء بناء راشد الشیخ قرر عندما

 .المتحدة العربیة واإلمارات المنطقة اقتصاد في المیناء هذا دور



 

 

 



 

 

 

 الثانوية القضايا مع والتعامل الهامة الشؤون على التركیز. 6

 أننا سأقول ، القیاسي المعدل هذا بمثل اإلنجازات هذه كل سنحقق فإننا ، دبي في إدارة يمکننا كیف سألنا إذا: محمد الشیخ من جملة نقتبس ، الصدد هذا في 

 .الکبرى أهدافه الصغیرة تفاصیله به تفسد ال الذي الموقف هو السلیم للتطور األساس ألن ، العمل من ضئیل قدر في نغرق بأن لنا نسمح لم أحد ال

 

  مهم شعبنا إن. 7

 يفید أن يجب يتخذ قرار أي وأن ، الشؤون جمیع في أثره رؤية خالله من يمکن آخر أساسي مبدأ هناك المتحدة العربیة اإلمارات دولة تطور ففي

 أجنبي مستثمر امتالك هو المتحدة العربیة اإلمارات في األجنبي لالستثمار شرط أهم فإن ، المثال سبیل على. المطاف نهاية في اإلماراتیین المواطنین

 .األفراد للمواطنین شخصیة أرباح أيضا لديه ، كله للبلد مفید هو كما ، األجنبي االستثمار فإن ، وبالتالي. إماراتي مواطن مع

 على موجودة ، إيران مثل ، وجیرانها اإلمارات بین االختالفات وبعض ، العیوب من خالیة ، العالم دول من كغیرها ، المتحدة العربیة اإلمارات أن شك ال

 .نتعلم لم إذا تتعلم كیف تتعلم ، متواضع بشکل مفیدة ، الجوار مغامرات احترام المنطقي من ، القضايا هذه كل مع ولکن ، الفور
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