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 الممخص:

ً,العربيةًالمتحدةًاإلماراتمنًالطبيعةًالبنائيةًوًالتاريخيةًلنشأةًدولةًًانطالقًًا
دوارًوًالوظائفًاالجتماعيةًالمسمماتًالمنظمةًلألوالتيًتقومًعمىًعددًمنًالمبادئًًو

اىيمًالتكافلًالتيًبدأتًبترسيخًمفستيدفتًإرساءًالقواعدًالتنمويةًًوةًالتيًايوًالمؤسس
ًالتيًتشيرًإلىً ًاالجتماعية ًالرعاية االجتماعيًالذيًكانًالمصدرًالرئيسًلمنظومة
ًالمؤسساتً ًمن ًالعديد ًعمىًعاتق ًتقع ًالتي ًالمنظمة ًالخدماتًاالجتماعية مجموعة

منًقبيلًكونًالرعايةًاالجتماعيةًالوظيفةًًوذلك,ًبيدفًتقديمًالمساعداتًاالجتماعية
ًالتيًترتبطًب ًالمجتمعًوًاألساسية ًبينًأفراد ًفيما ًلتفعيلًالعالقاتًاالجتماعية الدولة

ًيعكسًدرجةًمنًاالً,ولةًعادةمؤسساتًالد التوازنًاالجتماعيًالذيًستقرارًًووىوًما
ًبمثابةًالضميرًالفاعلًفيً ًُيعد ًالتيًتستيدفيا ًالتنموية إلىًًدولةًوصوالًًًةياالقضايا

تسعىًالدراسةًالراىنةًإلىًً,اًاإلطاروفىًىذً.معيًوًالوطنيتجماألمنًوًاالستقرارًال
العربيةًالمتحدةًمنًخاللًعالقتةًًاإلماراتفيًدولةًًالوطنيتوضيحًمقوماتًاألمنً

ًوتأصيمو ًلنشأتة ًأىميتيا ًومدى ًومبادئيا ًاالجتماعية ًالدراسةًك.بالرعاية ًاعتمدت ما
متًوقدًتوص,ًأسموبًتحميلًالمضمونًلألدبياتًالمختمفة,ًالتحميميًياألسموبًالوصف

أنًالرعايةًاالجتماعيةًمنًأىمًدعائمًوكائزًاألمنًً:الدراسةًاليًعدةًنتائجًمنًأىميا
ًوفقًً ًوًًاالقومي ًأفراد ًخدمة ًشأنو ًمن ًما ًلكل ًتفعيل ًوظائفًو ًمن ًعميو ًتقوم وما

ًالحياة ًقطاعات ًشتى ًفي ًالمجتمع ًالراىنةً,مؤسسات ًالدراسة ًأوضحتة ًما ,ًوىو
 .(مجتمعًالدراسة)المتحدةًالعربيةًًاإلماراتفيًدولةًًاوتحديدًً

 

ً
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Abstract:  

Based on the structural and historical nature of the emergence 

of the United Arab Emirates, which is based on a number of principles 

and postulates organizing social and institutional roles and functions 

that aimed to establish development rules and that began to 

consolidate the concepts of social solidarity, which was the main 

source of the social welfare system that refers to the set of social 

services The organization that falls on many institutions with the aim 

of providing social assistance, such as the fact that social care is the 

primary function that is linked to the state to activate social relations 

between members of society and state institutions usually, which 

reflects a degree of stability and social balance that is considered as an 

active conscience in Development issues targeted by any country to 

security and societal and national stability. In this context, the current 

study seeks to clarify the elements of national security in the United 

Arab Emirates through its relationship to social welfare and its 

principles and how important it is to its origin and originality. The 

study also adopted the descriptive analytical method, the content 

analysis method of the different literature, and the study has reached 

several results, the most important of which are: that Social welfare is 

one of the most important pillars and awards of national security in 

accordance with its functions and activation of everything that would 

serve individuals and institutions of society in various sectors of life, 

which is clear from the current study, specifically in the United Arab 

Emirates (study community)  
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 :إشكالية الدراسة

ًً:وتدورًحولًاإلجابةًعمىًسؤالًرئيسًمفاده فيًًيمقوماتًاألمنًالوطنما
وماًً,ومبادئياًوماًطبيعةًعالقتةًبالرعايةًاالجتماعيةً,العربيةًالمتحدةًاإلماراتدولةً

ًالمختمفةًاألدبياتماًتشيرًوتوضحًوتأصيموًكًومدىًأىميتياًلنشأت

  :أىداف الدراسة

فيًدولةًًالوطنيالتعرفًعمىًمقوماتًاألمنًً:يتمثلًفيًتحددًىدفًرئيسيًو
ًالمتحدةًاإلمارات ًخاللً,العربية ًمن ًالمختمفة ًومبادئيا ًاالجتماعية ًبالرعاية وعالقتو

ًمنً ًوتحميلًعدد ًمنًًو.األدبياتًالتيًتوضحًذلكاستقراء ًيمكنًتحققو ًما خاللًىو
ونًالستقراءًوتحميلًأسموبًتحميلًالمضمًو,ًالتحميميًياالعتمادًعمىًاألسموبًالوصف

,ًواستنباطًماًيمكنًأنًيوضحًذلك,ًالمختمفةًذاتًالصمةًبموضوعًالدراسةًاألدبيات
ًً:وىوًماًسنقومًبطرحوًفيماًيمي

  الرعاية االجتماعيةو  العربية المتحدة اإلماراتلدولة  التاريخيالتطور:ًً

لعشرينًفيًمنتصفًثالثيناتًالقرنًاًاجتماعيةًعالميًًشرًمفيومًالرعايةًاالنتا
ًبفعلًاإلشكالياتًالتيًكانًيعانيً ًالثانية ًعقبًالحربًالعالمية ًالمتحدة فيًالمممكة

ًالمجتمع ًمنيا ًاإلطار, ًىذا ًمستوىًً,وفي ًعمى ًالمفيوم ًلذلك ًوالظيور ًاالنتشار بدأ
تجاهًالعديدًمنًالدولًنحوًوضعًمماًأدىًإلىًاً؛لعربيةًبشكلًمتفاوتالدولًالغربيةًوا
جًالتنمويةًالتيًترسخًمنًالقيمًالبناءهًلمفيومًالرعايةًاالجتماعيةًالبرامًوورسمًالسياسات

ًكقاعدةًأساسيةًالًيمكنًأنًيتحققًاألمنً منًالمنظورًالذىًيستخدمياًويؤكدًعمييا
ةًعمىًعدةًمبادئًتستندًالرعايةًاالجتماعيًوالمجتمعيًومنًثمًالقوميًإالًفيًإطارىا

ً:ياياًوتحققياًفيًالمجتمعًومنائأساسيةًتكفلًإنش

ً.لًعنًجيودًالرعايةًاالجتماعيةًوحيثًتحديدًالمسًؤ,ًليةًوالمسًؤً-
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ً.المواردًالالزمةًلتحقيقًأىدافًالرعايةًاالجتماعيةً-
ً.الخدماتًالتيًيجبًأنًتقدمياًتمكًالرعايةًوأسموبًتقديمياً-
ً.البناءاتًالتنظيميةًالتيًتقدمًمنًخاللياًخدماتًالرعايةًاالجتماعيةً-

يةًالتيًتؤكدًعمىًتنمرًفيًمجممةًعنًفمسفةًالرعايةًاالجتماعيةًوىوًماًيمكنًأنًيعب
حتياجاتوًفيًاىتمامًبوًمنًخاللًإشباعًوتطويرهًواالًئووآلياتًبناً,نسانفردًأوًاإلال

ً.المقامًاألول

ًيشيرً ًقانون ًأول ًلظيور ًاالجتماعية" ًالرعاية "ً ًالمفيوم ًىذا ًتأكيد ًتم وقد
ً ًفيًعام ًمتضمناتو 1791ًًويوضح ًالمتحدةًماراتاإلبدولة ًالعربية ًيوازيً, ًما وىو

ً ًبالدولةًاالتحادظيور ًالمساعداتً, ًأىمية ًمدى ًالقانون ًذلك ًأوضح ًقد حيث
ًالداخمية ًالخارجيةًواالجتماعية ًالمؤسساتًالتيً, ًمن ًالعديد ًونشأة ًإلىًظيور إضافة

ًواقعيًً ًالمفيوم ًترجمة ًعمى ًاألصعدةًاعممت ًكافة ًالرسميًوًعمى ًوغيرالمستويات ًة
ًوزارةًًةحيثًمراكزًالتنميً,الرسمية ًالشؤنًوالضمانًاالجتماعيً" االجتماعيةًووزارة

ىذاًوسنعرضًالمراحلًالتاريخيةًلتطورً.تنميةًالمجتمعً"ًوالجمعياتًذاتًالنفعًالعام
ً:يستدًإليياًاألمنًالوطنيًكالتاليالدولةًومنًثمًالرعايةًاالجتماعيةًالتيً

 :االتحادقبل 

الشيخًزايدًبنًسمطانًآلًنييانًمقاليدًالحكمًكبدايةًًتولىًالمغفورًلوًبإذنًاهلل
ًذلكًالحينً.1711مقاليدًالحكمًفيًالسادسًمنًأغسطسً حافمةًبدأتًسنواتً,ًومنذ

حيثًسخرً,ًبالعطاءًوالعملًالدؤوبًلتنميةًإمارةًأبوظبيًفيًمختمفًالمجاالتًالتنموية
ًلالنفاقًعمىً ًاالستثماراتًالبترولية ًمشاًرإعوائد قامة ًوا  ًوالخدماتًطالق ًالتطوير وًيع

ً.وبدأًمسيرةًالتقدمًوالعطاءًمماًيصبًفيًمؤسساتًالتنميةًاالجتماعية,ًالبنيةًالتحتية

وقدً,ًعمىًالتنميةًوتطويرًالخدماتًفيًاإلمارةًاكانًفكرًالشيخًزايدًمنصبًً
ًالمواطنين ًسعادة ًوتحقيق ًالوطن ًإلزدىار ًالموارد ًكل ًسخر ًخاللً, ًتحققت حيث
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عمالقةًوتحوالتًجذريةًفيًمختمفًمجاالتًالتقدمًالصناعيًًسنواتًحكمةًمنجزات
ًً.والزراعيًوالصحيًوالصناعيًوالتعميميًوالثقافيًوًاالجتماعيوالعمرانيً

بلًكانًيتطمعً,ًلمًيقتصرًعطاءًالشيخًزايدًرحموًاهللًعمىًإمارةًأبوظبيًوحدىا
11ًفيًتاريخًًبعدًأعقابًإعالنًالحكومةًالبريطانية,ًخرىاألًاإلماراتإلىًجمعًشملً

,1791ًفيًالخميجًقبلًعامًالمتصالحةًًاإلماراتوبعدًإجالءًجيوشياًمنًً,1711فبرايرً
ً ًإقامة ًعمى ًالمقاء ًتركيز ًكان ًاحيث ًبين ًعمىًً,يناإلماراتتحاد ًباإلشراف ًيقوم حيث

واتفقاًعمىًدعوةً,ًالشؤونًالخارجيةًوالدفاعًواألمنًالداخميًوًالخدماتًالصحيةًوالتعميمية
العربيةًالمتحدةًبينًًاإلماراتخرىًالجتماعًفيًدبيًلمناقشةًقيامًاتحادًاألًماراتاإلحكامً

رأسً,ًالشارقة,ًدبي,ًأنًيتشكلًمنًإماراتًأبوظبيًاوالذيًكانًمقترحًً,ًةالتسعًاإلمارات
ًالشارقة,ًأمًالقيوين,ًعجمان,ًالخيمة ورفعًبعدً,ًباإلضافةًإلىًالبحرينًوقطر,ًالفجيرة,

خرىًمعًىذهًاألًاإلماراتوقدًتجاوبًحكامً,ًالذيًنادىًبوًزايدًوراشدًداالتحاالمقاءًشعارً
ًالمخمصة ًالدعوة ًاجتماعًً, ًمنًًاوعقدوا في1711ًًفبراير59ًًإلى52ًًآخرًمنًالفترة

ًاالجتماعاتً,ًالعربيةًالمتحدةًاإلماراتاتفاقيةًقيامًاتحادًوانبثقتًعنوً,ًدبي تمتًبعدىا
ًاإلعال ًوبعدىا ًالحكام ًبين ًوالمشاورات ًدولة ًاتحاد ًقيام ًعن ًرسمي ًبشكل ًاإلماراتن

ًالمتحدة ًالعربية ًرئيسًً, ًاهلل ًرحمو ًنييان ًآل ًسمطان ًبن ًزايد ًالشيخ لدولةًًاوانتخب
ً.(5112,ًاالتحادبقوةً).االتحاد

 :االتحادأثناء مرحمة 

ً ًديسمبر ًمن ًالثاني ًحديثةً,1791وفي ًدولة ًميالد ًالتاريخ حيثًً,شيد
ًال ًالدولة ًإعالنيا ًمنذ ًالعربيةأصحبت ًالدول ًجامعة ًفي ًعشرة ًثامنة ًتمً, ًأن بعد

ً ًديسمبر ًمن ًالسادس ًفي ًإلييا ًانضماميا ًوثائق 1791ًاستكمال ًالثانيً, والعضو
أيًبعدً,1791ًمنًالتاسعًمنًديسمبرًًاوالثالثينًبعدًالمائةًفيًاألممًالمتحدةًاعتبارًً

ً ًالدولة ًقيام ًإعالن ًمن ًواحد ًرأسوقً.يةاالتحادأسبوع ًأنضمتًإمارة ًإلىًًد الخيمة
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كماًأمرًالشيخًزايدًبنًسمطانًرحموًاهللًفورًاإلعالنً,1795ًفبراير11ًًفيًًاالتحاد
ً ًلحكومةًًاالتحادعنًقيام ًوالفنية ًوالخبراتًلإلدارية ًاإلمكانياتًالمادية بوضعًجميع

ً ًالدولة ًخدمة ًفي ًيةاالتحادأبوظبي ًالخصوص, ًىذا ًفي ًقال ًً:حيث ًإن ًاالتحاد"
ً.(5112,ًاالتحادبقوةً)ً."ًاإلماراتلشعبًأمنيتيًوأسمىًأىدافيً

ًاإلطار ًىذا ًً,وفي ًأن "ً ًسموه ًالرعايةًًاالتحادأوضح ًآليات ًمن ًآلية يعد
"ًلقدًأدركناًمنذًً:لةًالمأثورةًومنياالًأقًوالاإلجتماعيةًبالدولةًحيثًأكدًعمىًذلكًمنًخ

ً ًإن ًوتقدمناًاالتحادالبداية ًلقوتنا ًالسبيل ًىو ًالموا, ًإلسعاد ًالوسيمة ًوتوفيرًوىو طنين
كماًأدركناًأنًذلكًالًيمكنًأنًيتمًإالً,ًالحياةًالكريمةًليمًولألجيالًالقادمةًبمشيئةًاهلل

ًاألركان ًوطيدة ًاتحادية ًدولة ًفيًظل ًوتعيشً, ًتعيًالماضيًبكلًعبره ًالدعائم ثابتة
شرقاتو وتنطمقًنحوًمستقبلًيواكبًركبًالحضارةًاإلنسانيةً,ًالحاضرًبكلًمكتسباتوًوا 

ًمن ًمنيجًًًوتتخذ ًدعائمياًًااإلسالم ًوترسيخ ًالدولة ًلبناء ًوالخارجية ًالداخمية لسياستيا
ً(5112,ًاالتحاد)بقوةًً.والوصولًإلىًالحياةًالكريمةًالتيًننشدىاًونتطمعًإليياً"

العربيةًًاإلماراتكماًأكدًسموهً"ًلقدًتحققتًاألمانيًبفضلًقيامًاتحادًدولةً
ًالمتحدة ًالحياةًفيًاألرضفيًتغييرًصًوًاالذيًأسيمًكثيرًً, نجازًالعشراتًمنً,ًرة وا 

ًوىوًماً "ً ًفيو ًواالزدىارًفيًكلًناحية المشاريعًفيًشتىًالمجاالتًوتحقيقًالتقدم
ً.(5111,ً)عبيدً.االتحادونتائجًودورًعمميةًًاالتحاديؤكدًعمىًمدىًأىميةً

وقدًحرصًالشيخًزايدًبنًسمطانًآلًنييانًرحموًاهللًعمىًإتاحةًنطاقًواسعً
"ًأنًالحاكمًً:أمامًأبنائوًالمواطنينًلممشاركةًفيًمسؤولياتًالعملًالوطنيمنًالفرصً

خوانوًالمسؤولينًمساعدتوًلموصولًإلىًماًًاوواثقًًًاحينًيكونًمطمئنًً يوكلًإلىًأبنائوًوا 
ً(5111,ًالسعداوي.ىوًأفضلًلموطنً"

ًاألعمىً ًوالمثل ًالقدوة ًنفسو ًاهللًمن ًبنًسمطانًرحمو ًزايد ًالشيخ ًجعل كما
ًواإلنتاجلممسؤول ًالعمل ًلمواقع ًاليومية ًالمتابعة ًعمى ًحرصو ًنطاق ًفي ًوذلك ,ًين
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ًبعيدًً ًواحتياجاتيم ًرغباتيم ًلتحسس ًالمواطنين ًمع ًالمستمر ًالمكاتبًًاوالتالحم عن
ًالرسمية ًوالتقارير ًالحكومية ًوالدواوين ًمؤسساتًالرعايةً, ًتوفير ًفي ًىذا حيثًظير

ً ًكل ًفي ًإاالجتماعية ًإلييا ًالوصول ًوسيولة ًلجميعًمارة ًاالجتماعية ًالعدالة لتحقيق
 .(5111,ًعبيد)ً.المواطنين

ةًفيًكلًأعمىًتوفيرًالدعمًوالتأييدًلممًرً-رحموًاهللً-كماًحرصًالشيخًزايد
ً ًالمجتمع ًفي ًدورىا ًتعزيز ًشأنو ًمن ًالتنميةًما ًعممية ًفي ًمشاركتيا ًنطاق وتوسيع

نًحيثًنرىًاآل,ًاالتجاهًفيًىذاًافريدًًًايةًتصميمًًاإلماراتةًأفقدًأظيرتًالمًرً.الشاممة
ًعالية ًوبكفاءة ًتعمل ًنراىا ًكما ًالعممية ًالتخصصات ًكافة ًعمى ًتقبل فيًًالمرأة

ًوالخاص ًالعام ًالقطاعين ,ً ًإلى ًإباإلضافة ًاألىم ًبدورىا ًتقوم ًفيًنيا واألساسي
ًالتيًتستحقًمنً ًالمجتمع ًنواة ًاألسرة ًباعتبار ًاألبناء ًوتربية ًعمىًاألسرة المحافظة

ًاالىت ًكل ًالجميع ًتقوم ًوىي ًوالرعاية ًواألمام ًاألىم ًاألبناءًبالدور ًتربية ًوىي سمى
ًذاًكانتًسميمةًنشأإفً,ميةًالتنشئةىأفالجميعًيعممًً,األطفالًوتنشئتيمًالتنشئةًالصالحة

ًببنية ًسميمةًالمجتمع ,ً ًالقيم ًزرع ًفي ًتقوم ًوالتقاليدًكما ًوالعادات ًوالروحية الدينية
ًاألمً,العريقة ًيسيمًفيًوجود ًما نًاألسريًالذيًبدورهًسببًمنًأسبابًاألمنًوىذا

ًً(5111,ًالسعداوي)ً.المجتمعي

ًفيًمجاالتً ًفيًالمشاركاتًالمتميزة ًخطواتًكبيرة ًخطتًالمرأة العملًكما
ًالوطني ,ً ًأمًًاالتحادحيثًسعى "ً ًبنتًمبارك ًفاطمة ًالشيخة ًبرئاسة ًالعام النسائي
ًمشاإلمارات ًوزيادة ًالمجتمع ًفي ًالمرأة ًدور ًتفعيل ًإلى ًوتمثيمياً" ًالتنمية ًفي اركتيا

ًالدولةًفيًجميعًالمحافلًالعربيةًوالدولية ًفيً, ًالشيخًزايدًرحموًاهللًالمرأة وقدًساند
ًالمجاالت ًجميع ًفي ًالرجل ًومشاركة ًالوظيفية ًالمراتب ًأعمى ًشغل ًاتخاذً, ومواقع

ةًحينًأكدًتشجيعوًلممرأةًعمىًالمشاركةًالكامم,ًوالمشاركةًفيًالعملًالسياسي,ًالقرار
ًوطنيا ًخدمة ًفي ًجزءًً, ًيعتبر ًالذي ًالسياسي ًالعمل ًفيو ًالمشاركةًابما ًىذه ً.من

ًً(5112,ًالجبمي)
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ًاول ًاىتمامًًًىكما ًزايد ًالمجتمعًاالشيخ ًشرائح ًبكافة ًأصحابً, ًفئة وخاصو
سيامًكلًالتسييالتًالتيًتمكنيمًمنًاإلًوحرصًعمىًتوفير,ًوكبارًالمواطنين,ًاليمم

ًًو ًبومكانياً فيًفعالياتًالمجتمع ًدمجيم ًالوظائفًًة ًفيًوتوفير ًالفئاتًوادرجيم ليذه
ً.(5111,ًالسعداوي)ً.نشطةمختمفًاأل

عقودًعمىًجيودهًًةسًالشيخًزايدًرحموًاهللًعمىًمدىًأكثرًمنًثالثأرًتلقدً
,ًوحلًالخالفاتًالعربيةًبالتفاىمًوالتسامح,ًاألشقاءوًتوحيدًصفوفًًفيًتحقيقًالوفاق

ًدا ًبصورة ًالتنبيو ًعمى ًدأب ًوالخالفاتًوكما ًالتمزق ًحالة ًاستمرار ًخطورة ًإلى ئمة
ً.العربيةوالتردىًالتيًتمرًبياًاألمةً

ًاهللًجيودًً ًبنًسمطانًرحمو ًالشيخًزايد ًبذل ًمنًأجلًًاوقد ًومشيودة مكثفة
ًالعربية ًاألجواء عالءًً,تنقية ًوا  ًواإلسالمي ًالعربي ًالصف ًالخالفاتًوتوحيد وتناسي

ً-رحموًاهللًً-كماًحرصًً.رىاًومكانتياًفيًالعالموتأكيدًدًوً,األمةًالعربيةًواإلسالمية
ًلمموقفً ًشاممة ًمراجعة ًإلى ًباستمرار ًالعرب ًوالروساء ًالمموك ًإخوانة ًدعوة عمى

العدلًعنًكلًماًيعكرً,ًواتخاذًالقرارتًتجاهًكلًماًيحدثًفيًالوطنًالعربي,ًالعربي
ًاألخوية ًالعالقات ًصفو ًالواعي, ًوالتحرك ًبالعقل ًا, ًعمى ًمر ًما لشعبًوتعويض

ًالمصالحًالمصيريةًالمشتركة ًبنًً.العربيًمنًخساراتًفيًدعم ًالشيخًزايد ًأكد وقد
ً ًدولة ًاهللًعمىًدعم ًمنًشأنوًتعزيزًًاإلماراتسمطانًرحمو ًلكلًما ًالمتحدة العربية

ًالراىن ًالوضع ًمستجدات ًلمواجية ًالصفًالعربي ًأخويةً, ًوبروح ًوفعال ًجاد بعمل
ًوالمصالحة ًالتسامح ًبأسموب ًصادقة ًالتيًوخ, ًوالنكسات ًوالعبر ًالدروس ًبعد اصة

ً.(5117,ًنسيبة)ً.ألمتًباألمةًالعربية

وقدًتحمتًمواقفًالشيخًزايدًبنًسمطانًرحموًاهللًبنظرةًصائبةًفيًالتعاملً
الحكمةًوالصراحةًوالشجاعةًوالوقوفًبصالبةًواتسمتًب,ًياًاإلقميميةًوالدوليةمعًالقضا

ًوالتسامح ًالحق ًو ًالعدل ًجانب ًإلى ًأج, ًالعالقاتًمن ًفي ًاإلنسانية ًالقيم ًإرساء ل
ً(5112,ًاالتحادبقوةً)ًالدوليةًوكلًماًيحققًخيرًالبشريةًجمعاء.
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ًبإ ًلو ًالمغفور ًفيًإعالنًوفاة ًبنًسمطانًطيبًاهللًثراه ًزايد ًاهللًالشيخ ذن
رحلًعنًىذاًالعالمًأحدًأىمًالرجالًوالحكماءًالذينًعممواًمنًأجلً,5112ًنوفمبرً

وبذلواًكلًماًبوسعيمًمنًأجلًخدمةًالبشريةًوتوفيرًالعدالةً,ًوطانبناءًاإلنسانًوًاأل
 .(5112,ًالجبمي)ً.االجتماعيةًلجميعًالمواطنين

 :بعد وفاة المؤسس المغفور لو الشيخ زايد طيب اهلل ثراه

ًواالزدىار ًالعطاء ًمسيرة ًزايدًً,بعد ًبن ًخميفة ًالشيخ ًالسمو ًصاحب خمف
يرةًعمىًخطىًوالدهً"ًليكملًالمسً–حفظوًاهللًً–ًالعربيةًالمتحدةًاإلماراترئيسًدولةً
ًً."زايدًالخير

ً ًمن ًالرغم ًااعمى ًالمرحمة ًختالفًطبيعة ًإال ًلمدولة ًالبنائية ًو نًإلتاريخية
ًأىدافًً ًىناك ًيرى ًمستوىًًاالمدقق ًلتحقيق ًالرشيدة ًالقيادة ًإلييا ًكانتًتسعى أساسية

ً ًلدولة ًوفقًًاًاإلماراتتنمويًوتطوريًمحدد ًالمتحدة مكاناتًكلًاً ومقتضياتًًوًالعربية
وكذلكً,ًاالتحادوأثناءًمرحمةً,ًاالتحادحيثًقبلًًمرحمةًمنًالمراحلًالسابقًتوحدىا

,ًحيثًنجدًقضاياً,فيماًبعدًوفاةًالمؤسسًلمدولةًوًلالتحادً"ًالشيخًزايدًرحموًاهللً
ومرتكزاتًالرعايةًاالجتماعيةًومنًثمًاألمنًالوطنيًىىًاليدفًالرئيسًلمدولةًعامةً

 ً(5112,ًاالتحادبقوةً)ً.ىًأختالفًمراحلًتطورىاعم

وفيًإطارًماًسبقًطرحوًيمكنًالتأكيدًعمىًالدورًالقويًلمشيخًزايدًرحموًاهللً
يعملًفيًكل5/9ًًييًوالذيًكانًيعدًبمثابةًىدفًرئيسفيًدعمًوتعزيزًاألمنًالوطن

ً ًبدولة ًقواعد رساء ًوا  ًتعزيزه ًنحو ًالمختمفة ًوتوجياتو ًوآلياتو العربيةًًاراتاإلمسياساتو
وماًيبرىنًذلكًماًتمًسردهًمنًتاريخًًاالتحادوأثناءهًوفيماًبعدًًاالتحادالمتحدةًقبلً

ومنًأعمالًوأىدافًسعىًالشيخًزايدًلتحقيقياًبشتىًالطرقًالتيًحاولًالوصولًإليياً
كنًبالمنطقةًالعربيةًلالعربيةًالمتحدةًًوًاإلماراتلتعزيزًاألمنًالقوميًليسًفقطًبدولةً

ًخالل ًوالمترجمًًمن ًالغربية ًوكذلك ًالعربية ًالدول ًكافة ًمع ًالواضح التعاون
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تفاقياتًتعاونية عمىًوضعًالدولةًمنًكافةًًاوسياساتًتشاركيةًحفاظًً,ًفالبروتوكوالتًوا 
وفيًإطارًالمنيجًالمتبعًمنًقبلًالمغفورًلوًالشيخًً.النواحيًوخاصةًالناحيةًاألمنية

ً ًتأتي ًالوطني ًاألمن ًوتعزيز ًلتجسيد ًمزايد ًدولة ًحكام ًالشيوخ ًسمو ًاإلماراتنيجية
عمىًالميراثًاألمنيًًاالعربيةًالمتحدةًفيًمواصمةًالعملًبكافةًالجيودًواآللياتًحفاظًً

ًً:والمجتمعيًمنًقبلًالشيخًزايدًرحموًاهللًوىوًماًيمكنًإيضاحوًفيًالتالي

 :دعائم األمن الوطني

معًأمنًالمنطقةًعمىًالعربيةًالمتحدةًفيًالتعاملًًاإلماراتيرتكزًنيجًدولةً
وتقومً,ًالمنطقةًوازدىارىاًمجموعةًمنًالمرتكزاتًالتيًمنًشأنياًانًتعززًمنًاستقرار

ًوالقريبة ًالشقيقة ًالدول ًمع ًوديو ًعالقات ًإلقامة ًاألسس ًبتوفير ًتمكً, ًتوفر كما
ًالمشتركًوتساعدًعمىًتعزيزًالنموًوالتنميةًًوًالمرتكزات االستقرارًفيًاألساسًألمننا
ً:يميًوىوًماًيتمثلًفيًمجموعةًمنًىذهًالمرتكزاتًمنياًما,ًنطقةأرجاءًالم

 القوة المحمية  -9

العربيةًالمتحدةًودولًمجمسًالتعاونًالخميجيًًاإلماراتًدولةًتواجوًكلًمن
بعدًمضىًالسنواتًيتعاملً,ًوالًيزالًالعالمًالعربي,ًيتغيرًبوتيرةًسريعةًاأمنيًًًامحيطًً

والتطرفًالعنيفًالناجمينًمنًموجةًاحتجاجاتًعامًمعًآثارًعدمًاالستقرارًالسياسيً
وسعىًالدولًإلىًاستغاللًىذهًالحالةًمنًعدمًاالستقرارًالتيًتشيدىاًالمنطقة5111ًً

كماًتيددً,ًلمسالمًفيًالمنطقةًاكبيرًًًاوتمثلًىذهًاالحداثًتحديًًلتحقيقًأىدافيمًالخطيرةً
ًا.بتفويضًتوازنًالقوىًاإلقميميًالقائمًحاليًً

 حول أمن المنطقة  ماراتاإلمنيجية 

ً ًاألمنًاالقميميًيتطمبًًتًالقوةًالمحميةلعبكما دورًفاعلًومؤثرًفيًقضايا
لذاًفأنًدولةً,ًقبلًكلًشيًالتمتعًبالقوةًوالتماسكًمنًأجلًالوصولًلمغاياتًالمطموبة
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العربيةًالمتحدةًتحتاجًقوةًلممحافظةًعمىًديناميكيتياًاالقتصاديةًالتيًتعتبرًًاإلمارات
ًاالقميميًاميمًًًعاماًلً ًواالستقرار ًالداخمي ًلمتماسك ًعاماًلً, ًاالقتصادية ًقوتنا ًوتعد
ًيتحتمًعمىًدولةً,ًألمنناًاأساسيًً العربيةًالمتحدةًالمحافظةًعمىًالقواتًًاإلماراتمما

ًلمختمفًالحاالتً ًالسريعة ًعمىًاالستجابة ًعاليةًوالقدرة ًالتيًتتمتعًبكفاءة العسكرية
ًاالزماتًوالطوارئ) ًاألمنيةًادارة ,ً ًدولة ًالمتحدةًًاإلماراتوفيًحينًتستطيع العربية

لذاًفأنياًتحتاجًإلىًالمحافظةً,ًاالعتمادًعمىًالحمفاءًاألقوياءًلصونًاألمنًاإلقميمي
ً.(5112,ًقرقاش).المحميةًواالقميميةًعمىًقدرةًالردًوبقوةًعمىًكافةًالتيديدات

 :أمن الموارد

ًيعدًجزءًً ًأنًأمنًالموارد ًمنًالوطنيمنًاألًابما ينبغيًعمىًجميعًالبمدانً,
تتسمًبالمرونةًوالقدرةًعمىًالتكيفًمنًأجلًحمايةًمصالحياًفيًتطويرًإستراتيجياتً
ويجبًالتعاملًبجديةًوحزمًمعًالمخاطرًالتيًتنجمًعنًاحتمالً,ًعالمًمحددًالموارد

حدوثًخملًفيًاالستقرارًاالقتصاديًوالسياسيًواالجتماعيًوذلكًبسببًنقصًىذهً
ًالعذبةالم ًالمياة ًمنسوب ًتراجع ًنتيجة ًوارد ًالغابات, ًوتدمير ًالصالحةً, واألراضي

ًلمزراعة ًأليً, ًاألسياسية ًاالحتياجات ًلتمبية ًالضرورية ًالعناصر ًمن وغيرىا
ً.(5112,ً)الجابر.مجتمع

العربيةًالمتحدةًتمتمكًسابعًأكبرًاحتياطيًًاإلماراتوعمىًالرغمًمنًأنًدولةً
فيًبعضًمواردًالمياةًالصالحةًلمشربًًاأنياًتعانيًمنًنقصًًالًإ,ًمنًالنفطًفيًالعالم
ًألنًبمدانًالخميجًتستوردًحواليًً.واألراضيًالزراعية %منًالموادًالغذائية71ًونظرا

وذلكً,ًفأنًالقيادةًالرشيدةًفيًالدولةًتقومًبجيودًممموسةًلضمانًأمنًالمواردًالحيوية
ًإلىًبالتركيزًعمىًالترابطًبينًتحدياتًالطاقةًوالميا هًوالغذاءًوالتصدىًلياًوتحويميا

ً.(5112,ً)الجابر.فرصًاقتصاديةًمجدية

فيًقطاعًالطاقةًفيىًتعملًًاالعربيةًالمتحدةًتوليًاىتمامًًًاإلماراتكماًنرىًدولةً
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دارةً ًاالستيالكًواالنتاجًوا  ًكفاءة ًتعزيز ًالحيويًمنًخالل ًالمورد ًأمنًىذا عمىًتعزيز
ًا ًمتنوعًمنًمصادر ًآلياتًالطمبًوخمقًمزيج ًالطمبًتطبيق ًإدارة ًحيثًتشمل لطاقة

ًفيًخفضًالطمبًمنًالكيرباءًبشكلًكبير ًتسيم ًفنية جراءاتًتنظيمية ًبالنسبةًً.وا  أما
العربيةًالمتحدةًفيًبرنامجًنوويًسمميًتيدفًًاإلماراتلتنويعًمواردًالطاقةًفتستثمرًدولةً

رًمبادرةً"مصدرً"ًكماًتعتب,5151ًمنًاحتياجاتًالطاقةًبحمولًً%51منًخاللوًلتأمينً
حيثًيتجمىً,ًالمحميًوالدوليًرائدةًفيًتطويرًمشاريعًالطاقةًالمتجددةًعمىًالمستويين

ً.ذلكًفيًبعضًالمشاريعًالميمةًمثلً"محطةًشمسً"ًلمطاقةًالشمسية

ًتستثمرًدولةً ًالمستدامةًوالنظيفًاإلماراتكما ةًعمىًفيًتطويرًمشاريعًالطاقة
ًالدولي ًالمستوى ًال, ًىذا ًيسيم ًاالستًرلذا ًاالقتصاديًاتوجو ًالنمو ًعجمة ًدفع ًفي تيجي

عنًتعزيزًاستقرارًًفضاًلً,ًودعمًجيودًتحقيقًأمنًالطاقةًعمىًالمستوىًالدوليا,ًمحميًً
الدولةًًاحاليًًًاإلماراتحيثًتعدًدولةً,ًصادراتًالمواردًالييدروكربونيةًلألسواقًالعالمية

ًلمبترولً)أوب ًالدولًالمصدرة ًالعضوًفيًمنظمة ًالمواردًالوحيدة ًبتصدير ًوالتيًتقوم ك(
ً.(5112,ًالييدروكربونيةًوالطاقةًالمتجددةًإلىًاألسواقًالعالميةً)الجابر

فيًًاإلماراتكماًيعتبرًتحقيقًاألمنًالغذائيًمنًالتحدياتًالتيًتواجوًدولةً
لألمنًالوطنيًفيًحالًًاإذًيشكلًاالعتمادًعمىًاالستيرادًتيديدًً,ًمجالًأمنًالموارد

والًيقتصرًىذاًالتحديًعمىًالمستوىًالمحميً,ًلًالتوريدًأليًسببًكانانقطاعًسالس
ومعًذلكً,ًفقدًارتفعتًأسعارًالموادًالغذائيةًبشكلًحادًفيًمختمفًأنحاءًالعالم,ًفقط

ًالطمبًفيًالسنواتًالقادمة ًزيادة ًالمتوقع ًالغذائيًفيًدولةًً.فمن أنًضمانًاألمن
والمتعددةًاألطرافًالتيًنسجتياًالدولةًمعًيعتمدًعمىًقوةًالعالقاتًالثنائيةًًاإلمارات

المجتمعًالدوليًبفضلًالسياسةًالحكيمةًالتيًأرسىًركائزىاًالوالدًالمؤسسًالشيخًزايدً
ًبانتياجيا,ًبنًسمطانً"طيبًاهللًثراه" ًالرشيدة حيثًتسيمًىذهً,ًوالتيًتستمرًقيادتنا

ًالتوريد ًسالسل ًأمن ًضمان ًفي ًالطيبة ًالعالقات ًأ, ًاستقرار ًالمواردًوتعزيز سعار
ًالغذائية ًالمحمي, ًاإلنتاج ًلتنمية ًالزراعة ًمستمزمات ًوتأمين ًمنً, ًذلك ًجانب لى وا 
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الضروريًتعزيزًاالستثمارًفيًأنشطةًالبحثًوالتطويرًلزيادةًمعدلًإنتاجًالمحاصيلً
 .(5112,ً)الجابر.الزراعيةًوترشيدًاستيالكًالمياهًلمري

ً ًدولة ًتسير ًعمىًاإلماراتكما ًالمتحدة ًخاللًًالعربية ًمن ًالصحيح النيج
ًالقريب ًالمدى ًعمى ًالموارد ًأمن ًلضمان ًتسعى ًاستراتيجية ًالبحثً, وتكثيفًأنشطة
ًوالغذاء ًوالتطويرًالتيًتركزًعمىًالترابطًبينًالطاقةًوالمياه ًباالسثمارًفيً, وااللتزام

ًالجديدة ًالتكنولوجيا ًالدولي, ًالمجتمع ًالتعاونًمع ًفيًسياسة ,ًواالستمرارًفيًسياسة
ًفيًتطويرًرأسًالمالًالبشريوستس ًاالستراتيجية ًىذه ًيم ًوتعزيزً, وتمكينًاالقتصاد

ً.ويحافظًعمىًنموىاًوازدىارىاًاإلماراتنًحصالوعيًبماًي

يعتمدًعمىًقوةًالعالقاتًالثنائيةًوالمتعددةًًضمانًاألمنًالغذائيًفيًالدولةأنً
العربيةًالمتحدةًعمىًًاإلماراتاألطرافًالتيًنسجتياًالدولةًمعًالمجتمعًلذاًتسيرًدولةً

ً.ًالنيجًالصحيحًمنًخاللًاستراتيجيةًتسعىًلضمانًأمنًالمواردًعمىًالمدىًالقريب

لذاًيمكنناًاإلشارةًإلىًأنًأمنًالمواردًيعتبرًجزءًالًيتجزأًمنًاألمنًالوطنيً
ستراتيجياتًمنًأجلًحمايةًمصالحياًفيًعالمًالوينبغيًعمىًجميعًالبمدانًتطويرًا

ًمحدودًالموارد.

 :الخدمة الوطنية

ًعنً ًالدفاع ًلتنظيم ًاالستراتيجي ًالتخطيط ًمنطمقات ًأحد ًالوطنية ًالخدمة تعد
ًالدولة ًمنظومةًحمايةًاألمنً, ًالتيًتبنىًعمييا ًالدفاعية فييًإحدىًقوىًاالستراتيجية

ًالعسكري ًشقة ًفي ًالوطني ًوطنوً, ًأمن ًعن ًالدفاع ًفي ًالمواطن ًإسيام ًخالل من
الروافدًاألساسيةًلتعزيزًقدراتًالقواتًالمسمحةًودعمياًومنًثمًتشكلًأحدً,ًومكتسباتو

ًالرئيسية ًلميمتيا ًفيًتنفيذىا ًلمواجيةًأيًتحدياتًأوًمخاطرًتؤثرًعمييا وفيًنفسً,
الوقتًتعملًالدولةًعمىًدعمًاألجيالًالجديدةًمنًالمواطنينًبخبراتًمتنوعةًتفيدىمًفيً

اًىوًمتعارفًعميوًمماًيجعميمًحياتيمًاليوميةًوتغيرًمنًنظرتيمًلمحياةًفكرًمغايرًلم
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ًتعززًلدييمًقيمًمواطنينًصالحينًقادرينًعمىًخدمةًوطنيمًفيًشتىًالمجاالتً كما
نكارًالذات وتجعميمً,ًالوالءًوالمواطنةًوالمشاركةًوتبثًروحًالوطنيةًوتحملًالمسؤليةًوا 

ًلذلكًفأنًالخدمةًالوطنية,ًقادرينًعمىًاإلسيامًفيًبناءًحاضرًالوطنًوصنعًمستقبمو
ً.واجبًاستراتيجيًوميمةًوطنيةًوعملًمقدسًلكلًمواطنًومواطنة

ًاوطنيًًًعماًلًإنًالرؤيةًاالستراتيجيةًلماىيةًالخدمةًالوطنيةًتنطمقًمنًكونياً
ًالوطني ًوأمنيا ًالعميا ًالدولة ًمصالح ًبحماية ًفيً, ًمباشر ًمباشرًوغير ًبشكل ويسيم

ًاأفقيًًً:كوناتًعناصرًالدولةتحقيقًالترابطًاالستراتيجيًالوطنيًاألفقيًوالرأسيًبينًم
ويعززًتحولًً.الوطنًوالشعبًوالحكومةًاورأسيًً,ًياإلماراتالمواطنًواألسرةًوالمجتمعً

ًنطاقً ًنحو ًاالنطالق ًإلى ًواألخذ ًاالنتظار ًمفيوم ًعمى ًاالعتماد ًمن ًالمواطنة قيم
ًكأرحبًوأ ًفعالية ًبينًثر ًالترابط ًتحقيق ًأي ًوالعطاء ًواألخذ ًالمبادرة ًبين ًفيو يجمع

ًيحثًعميياحق ًالتي ًوواجباتيا ًالدستور ًكفميا ًالتي ًالمواطنة ًوق ًتناميًًفضاًلً, عن
ًالدفاعًالشامل ًاستراتيجيًفيًمنظومة ًالمواطنًمرتكز ًالذاتيًبأن ًالشعور ًفأنً, لذا

حيثًإنًالفرضًحافزً,ًالخدمةًالوطنيةًمنًالناحيةًاالستراتيجيةًفرضًوليستًواجب
وشعورهًالداخميًالذيًيدفعوًلممبادرةًليقومًرئيسيًلممواطنًينطمقًمنًضميرهًالوطنيً

ًمنًدونً ًالوطنية ًالخدمة ًأمرًقانونًانتظاربأداء ًلطمبًأو ًالح, ًهبدوًرًيقيقإليمانو
ًالوطن ًالخدمةًعنًقناعةًتامةًبأىميتياً,ًورسالتوًوانتمائوًليذا لذلكًفيوًيؤديًىذه

ًعنو ًوالدفاع ًالوطن ًلحماية ًاالستراتيجية ,ً ًليحقق ًجيده ًقصارى ًوًإبفيبذل تفاٍن
أماًالواجبًفيوًأمرً,ًإخالصًوتنافسًبينًأقرانوًليؤكدًكفاءتوًفيًالقيامًبيذهًالخدمة

جباريًينفذهًالفردًخشيةًالعواقبًوالعقابًدونًقناعةًذاتيةًبأىميةًماًيقومًبو ,ًإلزاميًوا 
لذلكًفقدًيبحثًعنًأيًحججًليتيربًمنًتأديتوًأوًليؤديوًبأقلًجيدًودونًاكتراثً

ً.(5112,ً)العرياني.اعياتًذلكلنتائجًأوًتد

ًدولةً ًفي ًالوطنية ًالخدمة ًتطبيق ًإلى ًأدت ًوخارجية ًداخمية ًأسباب توجد
ًالمتحدةًاإلمارات ًالعربية ,ً ًأىم ًاالستراتيجيًمن ًالتخطيط ًأن ًالداخمية األسباب
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,ًيعتمدًعمىًالقوةًالبشريةًذاتًالكفاءةًالعاليةًفيًبناءًالقواتًالمسمحةًلمنظومةًالدفاع
ًي ًأمر ًاحتياطيةوىو ًوأخرى ًقواتًعاممة ًالسممً تعززىاًفرضًوجود ًفي ًمياميا في

ًوظروفًالطوارئ ,ً ًعاميا ًالدولة ًبمغت ًأن ًبعد ًاآلن ًآن ًفقد ًفي29ًًلذا ًتفكر أن
,ًاستكمالًقدراتياًالدفاعيةًمنًالقوةًالبشريةًالمواطنةًبعدًبناءًالقواتًالعاممةًالمحترفة

عنًتبنيًالدولةًاستراتيجيةً"وقائيةًًفضاًلً,ًألنياًاألقدرًعمىًحمايةًالوطنًومكتسباتو
ًفيًآنًواحد ًوتنمويةً" ًالمواطنينًلمواجيةًالمخاطرًوالتحدياتًالمحتممةً, حيثًتعد

ًوقائي ًكعمل ًالوطني ًلألمن ًعم, ًتعمل ًمياراتكما ًوصقل ًالدولة ًقدرات ًتعظيم ًياى
ً.(5112,ًمواردىاًالبشريةًكعملًتنمويً)العرياني

ً ًاألوان ًآن ًذاتو ًالوقت ًالمالًوفي ًرأس ًفي ًاستثماراتيا ًثمار ًالدولة لتجني
عنًالحاجةًإلىًًالبشريًالذيًكانًوالًيزالًوسيظلًركيزةًبناءًالدولةًومنجزاتياًفضاًلً

يةًفيًاإلماراتباإلضافةًإلىًالقواتًالمسمحةً,ًزيادةًوعيًالشبابًبمتطمباتًأمنًوطنيم
ًبشريًكافًٍ ًإلىًرصيد ًظروفًالطواًحاجة ًخالل ًينضبًيدعميا رئًواألزماتًوال

ً.(5112,ًالعرياني).وحاالتًالدفاعًعنًالوطن

ً ًدولة ًدعت ًالتي ًالخارجية ًاألسباب ًأىم ًالخدمةًًاإلماراتأما ًتطبيق إلى
الوطنيةًعمىًشبابياًفتتمثلًفيًاتساعًميامًالدفاعًواألمنًالوطنيًوتشعبياًوتداخمياً

عًالمواطنينًفيًكثيرًمنًاألحيانًاألمرًالذيًيفرضًالحاجةًإلىًتضافرًجيودًجمي
ًنعيشًفيًعالمًمضطربًعالميًً,ًلمقيامًبيا ًأننا ًيتطمبًًاوغيرًمستقرًإقميميًًًاكما ما

,ًتوعيةًالمواطنينًبالتحدياتًوالتيديداتًوالمخاطرًالمتربصةًبأمنناًالوطنيًمنًناحية
كماًأنًىناكًحاجةًلتحقيقً,ًوتوافرًالقدرةًالوطنيةًعمىًالتعاملًمعياًمنًناحيةًأخرى

ًالت ًمن ًالقواتنوع ًوحجم ًوالدفاع ًاألمن ًمتطمبات ًبين ًاالستراتيجي ًوازن
ً.(5112,ًالعرياني).المسمحة

ً:تنطمقًفمسفةًتأديةًالخدمةًالوطنيةًلمفردًوالمجتمعًوالوطنًمنًاآلتي
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فييًتعبيرًواقعيًوعمميً,ًيةاإلماراتالخدمةًالوطنيةًرمزًلتأكيدًاليويةًالوطنيةًً-
ً.منًيؤديياعنًاالنتماءًالوطنيًوشرفًمقدسًلكلً

ألنياًتحفزًالطاقاتًالكامنةًلدىً,ًالخدمةًالوطنيةًتعززًالمواطنةًوتدعمًالوطنيةً-
ً.المواطنًوالمواطنةًليكونواًمستعدينًلمذودًعنًوطنيمًوالدفاعًعنوًبأغمىًثمن

لحمايةًًاإلماراتالخدمةًالوطنيةًتعبيرًصادقًعنًقيمًالتضحيةًوالفداءًألبناءًً-
ً.اتوأمنًوطنيمًوحمايةًمكتسب

ًالوطنيةًً- ًمسؤوليتيم ًليتحمموا ًومواطنة ًمواطن ًلكل ًدعوة ًالوطنية ًالخدمة إن
وواجبيمًتجاهًوطنيمًالذيًحققًليمًاألمنًواألمانًووفرًليمًالرفاىيةًويسعىً

ً.لمحفاظًعمىًسعادتيم
ًالشبابً- ًلدى ًالسوي ًالسموك ًضبط ًفي ًرئيسي ًمرتكز ًالوطنية ًالخدمة ,ًإن

ًوالشعًو ًإليًااللتزام ًالعملًوتدفعيم ًبالنفسًوترسيخ ًوغرسًالثقة ًبالمسؤولية ر
ًوالتعاملً ًوالوطن ًوالمجتمع ًاألسرة ًنحو ًبالمسؤولية ًوالشعور الجماعي

ً.بموضوعيةًوانضباطًفيًالحياةًالعمميةًوالعامة
وماًينتجًعنياًمنًتشكيلًقوةًاحتياطيةً,ًإنًالصفةًالعسكريةًلمخدمةًالوطنيةً-

ً ًالمسمحة ًتعاإلماراتلمقوات ًيعني ًالسياسيةًية ًوقيادتيا ًالدولة ًقدرة ًوتقوية زيز
أنًكماً,ًعمىًالتعاملًمعًأيًتحدياتًمستجدةًسواءًكانتًمتوقعةًأوًمفاجئة

ًالوطنيةً ًالمحمة ًلتعزيز ًالعممية ًالمسارات ًأىم ًمن ًواحدة ًالعسكرية التجربة
ً.وتقويةًأواصرًالوحدةًالوطنيةًبينًأبناءًالوطنًالواحدًوالبيتًالمتوحد

الوطنيةًاستكمالًلممسيرةًاالستراتيجيةًلألجدادًواألباءًالذينًتحممواًإنًالخدمةًً-
ًعمىًإنجازاتيا ًالدولةًوحافظوا قامة ًوا  ًالبناء ًفييًالمحكًالرئيسيًلشبابً, لذا

وروحًالوطنيةًوقيمً,ًىذهًالمسيرةًواختبارًاالنتماءًوالوالءًاليومًوالغدًالستكمال
إنياًاألداءًالواقعيًوالدليلً,ًلمتحدةالعربيةًاًاإلماراتومنظومةًالمواطنةًلدولةً

ً.(5112,ًالعرياني).الحيًعمىًمدىًالنجاحًفيًىذاًاالختبار
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لذاًتعدًالدولةًالمواطنينًلمواجيةًالتحدياتًوالمخاطرًالمحتممةًلألمنًالوطنيً
ًكعملًوقائي ًالوطنيةًواجبًاستراتيجيًوميمةًوطنيةًوعملًمقدسً, ًأنًالخدمة كما

 .مًمنًعائمًاألمنًالوطنيلكلًمواطنًومواطنةًوداع

 :يةاإلماراتتمكين المرأة 

ً ًالمرأة ًلعبت ًدورًًاإلماراتلقد ًتزال ًوال ًًاحيويًًًاية ًدولة ًمجتمع ًاإلماراتفي
ًحقوقًً ًالدولة ًدستور ًحيثًيضمن ًالمتحدة ًشتىًًاالعربية ًفي ًوالرجل ًلممرأة متساوية

ًالمجاالت ًتطورًً, ًالمجتمع ًفي ًودورىا ًالمرأة ًمكانة ًشيدت معًًاتماشيًًًاظًًممحًوًافقد
وترجمةًلرؤيةًقياديةًوتوجياتً,ًمسيرةًالتنميةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًلوطنناًالغالي

ودعمًوتشجيعًمستمرًمنًقبلًصاحبًالسموًالشيخًخميفةًبنًزايدًآلًنييانًرئيسً
دورىاًالرياديًبالمشاركةًًاإلماراتماًأفسحًالمجالًليكونًالبنةً,ً"حفظوًاهللً"الدولةً

ً.لتنميةًالشاممةًالمستدامةفيًعمميةًا

ًاستكماالًً ًالتوجو ًىذا ًالمؤسسًًاومباركًًًاطبيعيًًًويأتي ًلمقائد ًالعطرة لممسيرة
الذيًوضعًأولً,ًالمغفورًلوًبأذنًاهللًالشيخًزايدًبنًسمطانًآلًنييانً"طيبًاهللًثراه"

ًفيًدولةً ًعمىًتعميمًوتمكينًالمرأةًاإلماراتخطةًاستراتيجيةًلممرأة ً,ركزتًفيًحينيا
ولنًننسىًأنًالوالدً,ًوالشريكًالفاعلًفيًعمميةًالبناءًوالتنمية,ًوبوصفياًمربيةًاألجيال

فطوالًمسيرتوًالعطرةًميدًالطريقًلممرأةً,ًالمرأةًاألولًاالمغفورًلوًالشيخًزايدًكانًنصيرًً
يةًلتتبوأًمراكزًقياديةًولتخطوًبكلًثقةًلتشقًطريقياًوتشاركًبنجاحًفيًجميعًاإلمارات

ً.(5112,ً)القبيسيً.لعملًالمختمفةًفيًالدولةًوفيًمختمفًالمحافلمجاالتًا

ًتعزي ًجاء ًالمنطمق ًىذا ًمن ًالمرأة ًدور ًرًؤاإلماراتز ًنتيجة ًاستراتيجيةًية ية
ًمدروس ًوتوجو ًمتكاممة ًدورً, ً"بروز ًالظروفًوذلكًألن ًأو ًالصدفة ًوليد ًيكن ولم

ولقدًوصمناًفيًعمميةًً.ةقائمًعمىًخياراتًتنمويةًوطنيالًالعامةًفيًيةاإلماراتًالمرأة
فييًتتمتعًبجميعً,ًوالمرأةالًيمكنًالتميزًبينًالرجلًًلذا,ًالطموحتمكينياًإلىًسقفً
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ً ًالواجبات ًوتؤدي ًكافةالحقوق ,ً ًكل ًفي ًحققتو ًالذي ًالمواقعوالنجاح ًعمىً, مؤشر
ًنصفو.إلىًجانبًدورىاًفيًاإلدارةًوالتخطيطًلمستقبلًوطنًىيً,ًالنجاحقدرتياًعمىً

ًتميزت ًًجيودًلقد ًالمختمفةًًاإلماراتدولة ًالقطاعات ًفي ًالمرأة ًدور لتفعيل
ًخططًً ًجمًاباتباعيا ًفي ًالمرأة ًمكانة ًتعزيز ًعمى ًتعمل ًفاعمة ًالمجاالتًمنيجية يع

ًلتفعيلًًاالجتماعية ًالنسائية ًالكوادر ًوتأىيل ًتنمية ًخالل ًمن ًواالقتصادية والسياسية
ًدولةً ًالتيًتشيدىا ًالمسيرة حتىًيتبوأنًأعمىًالمراكزً,ًراتاإلمامساىمتينًفيًدعم

ثمارًًاإلماراتوقدًقطفتًابنةً,ًالقياديةًفيًجميعًميادينًالتنميةًعنًطريقًتشجيعين
ىذاًالدعمًالكبيرًالمتواصلًإنجازاتًباىرةًفيًشتىًالميادينًوبمختمفًالمقاييسًوعمىً

ً.(5112,ًالقبيسي).جميعًاألصعدةًالعمميةًوالعمميةًواالجتماعية

إنجازاتًتاريخيةًكماًحققتًلوًالسبقًفيًميادينًًاإلماراتًوقدًسجمتًدولة
ًمختمفة ,ً ًفيًدولة ًلذلكًحققتًالمرأة ًتتمكنًًاإلماراتنتيجة ًلم وفيًوقتًقياسيًما

ً ًمن ًوالدولي ًوالعربي ًالخميجي ًالصعيد ًعمى ًتحقيقونظيراتيا ًالنطالقً, ًذلك ويعود
ً ًالمرأة ًثقاإلماراتتمكين ًمع ًمتناغم ًشامل ًمنًمنظورًواسع ًوتقاليدناًية ًوعاداتنا افتنا

ألداءًدورىاًالقياديًفيًخدمةًالوطنًوالعالمًومشاركتياًفيًعمميةًالتنميةًاالقتصاديةً
ًالمرجوه.واالجتماعيةًوالسياسيةًوالثقافيةًواالقتصاديةً

ًالمحميةً ًوالتقاليد ًوالثقافية ًالتنموية ًالمبادرات ًبين ًالفذ ًوالتكامل ًالتناغم ويشكل
ًالرئعنص ًدولةًيسًلرًالقوة ًالمجالًاإلماراتنجاحًجيود ًفيًىذا ًإنًالتركي, زًعمىًإذ

اتًبالعممًوترسيخًقيمًالثقافةًلمجتمعناًأمنًالوعيًالكاملًلدىًوًشابًاتسميحًالمجتمعًشبانًً
لمثقةًمنًخاللًااليمانًبقدراتياًودعمًطموحاتياًًالرجلًوالمرأةًبدورًالمرأةًوجعمياًأىاًلً

نجازاتيا ًوا  ًالكام, ًالقناعة ًالمجتمعًورسخ ًبناء ًفي ًالرجل ًمع ًتكاممي ًالمرأة ًدور ًبأن مة
وأبرزًدليلًعمىً,ًفييًشريكةًلمرجلًفيًنجاحوًكماًىوًلياًشريكًفيًكلًنجاح,ًوالوطن

ً(.5112,ً)القبيسيفيًالسياسيةًوالعمومًواالقتصادًًلممرأةاإلنجازاتًالمشيودةً
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جعمتًمنًعمىًاالستفادةًمنًالفرصًالتعميميةًًوًاإلماراتلقدًحرصتًدولةً
ً ًبناء ًفي ًالفاعمة ًوالمساىمة ًالذاتي ًلمتمكين ًأداة ًمجتمعناالتعميم ًدولةً, ًقدمت وقد

ًًاعالميًًًانموذجًًًاإلمارات وقدًتميزتًجيودًالدولةً,ًاالستراتيجيةيحتذىًبوًفيًرؤيتيا
ًخططًً ًباتباعيا ًفيًالقطاعاتًالمختمفة منيجيةًفاعمةًتعملًعمىًًالتفعيلًدورًالمرأة

وقدًشيدتًالدولةًنيضةًنسائيةًجاءتًنتيجةًًالمجاالت.تعزيزًمكانةًالمرأةًفيًجميعً
ًمنً ًالرشيدة ًالقيادة ًودعم ًرعاية ًبفضل ًالدولة ًتبذلة ًالذي ًوالثقافي ًالتعميمي لمجيد
ًفيًالمجمسًالوطنيًوقدً ًالمرأة ًمشاكة ًزادتًنسبة ًفقد ًالمشاركاتًالسياسية ضمنيا

ً.الدوراتًالقادمةًإلىًالنصفًكلًىذاًيسيمًفيًتقويةًركائزًاألمنًالوطنيًرفعتًفي

 الوطنية:القيادات 

ساىمتًًوقد,ًمراحمياإنًاإلنجازاتًالحضاريةًالتيًشيدتياًالبشريةًفيًشتىً
ًيختزلًًوتوسعة,ًمستقبمياوركائزً,ًحاضرىافيًتأسيسًتمكًاألممًلنيضةً الرؤىًبما

إلىًًوتقود,ًنيضةفالنيضةًتنتجًًاوامتدادًًًادادًاتساعًًوتتطمعًآلفاقًتًز,ًالزمنيالمديً
ً ًبكلًأصعدتيا ًزاىية ًوميادينياحضارة ًالتحدياتًًوبخاصة, حينًتصنعًمنًمواجية

ًوالرقيًوسبياًلًًاإنجازًً ًلممزيدًمنًالتقدم ًفالًنيايةًإلبداعاتًالعقول, ًحوافزً, وعقباتيا
ً.ًتعرفًحدودىاتصاعديةًالواالنطالقًبأىدافً,ًلالبتكارًفيًالتغمبًعمييا

فالقيادةً,ًىيًصناعةًعقولًقياديةًمبدعة,ًإنًالعصورًالزاىرةًقديمياًوحديثيا
وحينًنستقرئًالبناءًالنيضويًالشامخًالذيً,ًفكرًوفنًوتطمعًدائمًإلىًاآلفاقًالرحبة

فإنناًمماًالًشكًفيوًنجدًأنفسناًفيً,ًوطنناًعمىًمدىًاألربعةًعقودًالماضيةًيشيده
مسيرةًالتقدمًوالنماءًوالبناءًالنضويًفاألممًالًترتقيًإالًبإمكاناتًسباقًمعًالزمنًفيً

واالستخدامًاألمثلًلمطاقاتًوالقدراتًوالمثابرةًواالدارةً,ًأبنائياًوتسخيرًعقوليمًلخدمتيا
لقدًحققتًدولتناًنيضةًمستدامةًتواكبًمتغيراتًالعصرًفيً,ًالصمبةًوالفكرًالمبدع

ًلممستقب ًوالتطمع ًوالتحديث ًواألصالةًالتجديد ًوالعادات ًالقيم ًعمى ًالمحافظة ًمع ل
ً(5112,ً)النعيميً.والتراث
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أنًأولًمستمزماتًالدفاعًالوطنيًىوًبناءًقاعدةًصمبةًمنًالقياداتًالوطنيةً
والعملًعمىًتحقيقًأىدافةًواالستراتيجيةً,ًذاتًالوالءًواالنتماءًوالكفاءةًلخدمةًالوطن
وىناًتتجمىًا,ًوتقييمًًًاوتنفيذًًًااديةًتخطيطًًيمنًخاللًتمكنياًمنًمتطمباتًالمياراتًالق

رؤيةًالقيادةًالرشيدةًفيًإنشاءًكميةًالدفاعًالوطنيًالتيًتعمقًعميياًاألمالًفيًتنميةً
القياداتًالوطنيةًالعسكريةًوالمدنيةًبماًيجعميمًمؤىمينًلمقيامًبأدوارىاًالقياديةًالمختمفةً

ًفًالتخصصاتمفيًشتىًالمجاالتًومخت ,ً ًالقياداتًتلذلكًلوتكونًموىمة ًىذه زويد
ًتتطمبً ًوقد ًتحديات ًمن ًيستجد ًما ًلمواجية ًمعارفًوميارات ًمن ًتحتاجو ًما بكل

يحتذىًبوًفيًكلًًاوأنموذجًًًاومرشدًًًامماًيجعلًكلًفردًقائدًًا,ًخاصًًًوتأىياًلًًاإعدادًً
ً.(5112,ًالنعيمي).المواقع

يئةًالمناسبةًبكلًإنًماًتقدموًالدولةًفيًشتىًالمستوياتًوجميعًالمجاالتًيعدًالب
نًتكثيفًوتنوعًبرامجً,ًومتطمباتومعاييرًإلعدادًقياداتًالمستقبلً ًانيجًًًاإلعدادًيعتبروا 

ًاالستراتيجيةًعمىًطريقًتتابعًوتعاقبًتكوينًالقياداتًحتىًفيًحمقاتياًًاثابتًً فيًرؤاىا
مًفيًصناعةًقادةًيسيمونًفيًبناءًالحاضرًورسوىيًفيًحدًذاتياًتجربةًرائدةً,ًاألدنى

ً.(5112,ًالنعيميبقيادتو.ً)والمعتزًًبوطنوصورًالمستقبلًلشعبةًالفخورً

انًاألممًالًترتقيًإالًبإمكاناتًأبنائياًوتسخيرًعقوليمًلخدمتياًواالستخدامً
وأولًمستمزماتً,ًاألمثلًلمطاقاتًوالقدراتًومواجيةًالتحدياتًبالعزمًواإلقدامًوالمثابرة

نًالقياداتًالوطنيةًذاتًالوالءًواالنتماءًوالكفاءةًالدفاعًالوطنيًىوًبناءًقاعدةًصمبةًم
ً.ًلخدمةًالوطنًمماًلوًدورًكبيرًفيًترسيخًوتعزيزًدعائمًاألمنًالوطني

 االعتدال:-2

ًكما,ًوالخارجالعربيةًالمتحدةًأجندةًمعتدلةًفيًالداخلًًاإلماراتتمتمكًدولةً
مجتمعًًفأن,ًميالداخفعمىًالنطاقً,ًأشكالوتعززًالتصالحًوتناىضًالتطرفًبجميعً

ً ًًاإلماراتدولة ًاحترام ًعمى ًيقوم ًيناىضًكلًالمتسامح ًكما ًاآلخرىًوالبشر األديان
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نًاالعترافًبدورًدولةً,ًالتمييزأشكالً القياديًالخاصًبحقوقًالمرأةًفيًًاإلماراتوا 
ًاإلماراتوعمىًالنطاقًالخارجيًفأنًدولةً,ًاالعتدالالمنطقةًليوًشيادةًعمىًثقافةً

الجيودًالدوليةًمنًًودعم,ًمعتدلةاالعتدالًمنًخاللًالعملًمعًقوىًتسعىًإلىًتعزيزً
 (.5112,ًقرقاشالعنيف.ً)أجلًمكافحةًالتطرفً

ًالقوة ًدراسة ًبنظريات ًويمحق ًلحق ًالذي ًالمستمر ًالتطور ًإطار ًفي ظيرً,
نماًيمتدًإلىًماً مفيومً"القوةًالشاممةً"ًلمدولةًوىوًاليتوقفًعندًحدً"القوةًالصمبةً"ًوا 

ًعال ًالقرنًسماه ًمن ًالتسعينات ًبداية ًفي ًناي ًجوزيف ًالشيير ًاألمريكي ًالسياسة م
"ًبالقوةًالناعمةً"ًوتشملًعناصرًالقوةًغيرًالماديةًلمدولةًوالتيًحددىاًنايًًالماضي

مماًيدلًعمىًأنًدراسةًعناصرًالقوةً,ًفيًالسياسةًالخارجيةًوالثقافةًوالقيمًالسياسية
ً ًبشكل ًتتصرف ًأصبحت ًدولة ًألي ًالصمبةًالشاممة ًقدراتيا ًإلى أساسي

ً.(5112,ً)الحداد.لناعمةوا

تتعددًىذهًالمرتكزاتًبماًيتعمقًبالقوةًالصمبةًويعدًالعاملًالجغرافيًمنًأىمً
رافيًبأنوًموقعًاستراتيجيًوتعدًالقوةًالجغًاإلماراتدولةًزاتًحيثًيتميزًموقعًالمرتك

ًاالقتصادية ,ً ًلدولة ًالشاممة ًالقوة ًعناصر ًأىم ًأحد ًالمتحدةًًراتاإلماوىي العربية
ًتأثيرًً ًوأكثرىا ًجميعًا ًفي ًالدولة ًتشيدىا ًالتي ًالكبيرة ًاالقتصادية ًالتنمية ًإلى بالنظر

عسكريةًمجالًالدراساتًالعسكريةًالفمنًدونًالدخولًفيً,ًالمجاالتًوالقوةًالعسكرية
فأنوًيمكنًذكرًعدةًأمورًتتعمقًبموقعًالقوةًالعسكريةً,ًاإلماراتالمتخصصةًفيًدولةً

ً:نًقدراتًالدولةًالشاممةضم
منًحيثًالكمًوالكيفًحيثًاًكبيرًًاًطورًًيةًشيدتًتاإلماراتأنًالقواتًالمسمحةًً:أوليا

 ً.الدفاعًفيًالعالمًلياًاتحرصًالقيادةًالرشيدةًعمىًتوفيرًأحدثًتكنولوجيًً

ًالقواتًً:ايثاني ًمع ًمشتركة ًومناورات ًتدريبات ًإجراء ًعمى ًالمسمحة حرصًالقوات
ًً.وىذاًيكسبياًخبراتًجديدة,ًالصديقةًوالشقيقةًالمسمحةًلمدول
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ً.االىتمامًبالتصنيعًالعسكريًوعدمًاالكتفاءًباستيرادًاألسمحةًمنًالخارجً:ثالثيا

ىناًإلىًًإلشارةويمكنناًاًاالىتمامًالكبيرًبالعنصرًالبشريًفيًالقواتًالمسمحةً:رابعيا
ًالذيًصدرًموخرًً ًواالحتياطية ًالوطنية ًالخدمة ًأنًيوفرًًوالذيًاقانون منًشأنو

ً.منًأبناءًالوطنًاكبيرًًًااحتياطيًًًالمقواتًالمسمحةًرصيدًً

ًالدفاعيةًلمقواتًالمسمحةًً:خامسيا ًقواتًلمدفاعً,ًيةاإلماراتيتعمقًبالعقيدة حيثًإنيا
عنًالوطنًومكتسباتوًالوقوفًإلىًجانبًالحقًوالعدلًوالمساواةًعمىًالساحتينً

ً.(5112,ًالحداد)ً.اإلقميميةًوالدولية

ومنًىذهًالعواملًالسياسةًالداخميةًالتيًتعدًمنًأقوىًعناصرًالقوةًالشاممةً
بأنياًصاحبةًرؤيةًًاإلماراتإذًتتميزًقيادةًدولةً,ًالعربيةًالمتحدةًاإلماراتفيًدولةً

ًحالةًنموذجيةًاإلماراتكماًتعيشًدولةً,ًواضحةًوعميقةًفيًإدارةًالحاضرًوالمستقبل
اسيًبالرغمًمنًوقوعياًفيًمنطقةًمضطربةًوكلًىذاًمنًاالستقرارًاالجتماعيًوالسي

يعودًإلىًالعالقةًااليجابيةًبينًالقيادةًااليجابيةًبينًالقيادةًوالشعبًوحبًالمواطنينً
ً ًالقيادة ًىذه ًوانفتاح ًقيودلقيادتيم ًأي ًدون ًالوطن ًأبناء ًكل ًعمى ًدولةً, ًتدرك كما

ًًاإلمارات ًفيًتجربتيا ًالتكنولوجيا ًأىمية ًالمتحدة ًوضمنًالعربية ًبشكلًعام التنموية
ًالوطنيًبمفيوموًالشاملًبشكلًخاص ًتتبعًسياسةًقائمةً,ًرؤيتياًألمنيا ولذلكًفإنيا

عمىًاالنتفاحًالتامًعمىًأحدثًتكنولوجياتًالعصرًفيًالمجاالتًالمختمفةًالستخدامياً
ً.(5112,ًالحداد)ًً.فيًاالقتصادًواألمنًوالبنيةًالتحتيةًوالخدماتًوالمجالًالعسكري

ًًأما ًدولة ًفي ًالناعمة ًالقوة ًمرتكزات ًصعيد ًالمتحدةًًاإلماراتعمى العربية
التيً,ًيةاإلماراتوتأتيًفيًمقدمةًىذهًالمرتكزاتًالسياسةًالخارجيةً,ًفتتعددًبشكلًكبير

دًالمغفورًلوًبإذنًاهللًالشيخًزايدًبنًيتستندًإلىًحزمةًمنًالمبادئًوالثوابتًمنذًع
مىًالدعوةًإلىًالسالمًوحلًالنزاعاتًميماًكانتًسمطانًطيبًاهللًثراهًوالتيًتقومًع

كماًتدعواً,ًشدتياًكماًتشجعًعمىًاالحترامًالمتبادلًوعدمًالتدخلًفيًالشؤونًالداخمية
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ًالصدامً ًلمواجية ًوسيمة ًباعتباره ًواألديان ًوالثقافات ًالحضارات ًبين ًالحوار إلى
ًً.الحضاري ًسياسة ًفي ًبالثبات ًالمبادئ ًىذه ًتتميز ًارجيةالخًاإلماراتكما ىذهً,

وتمثلًالقيمً,ًالشاممةًاإلماراتتضيفًإلىًقوةًالسياسةًالخارجيةًبثوابتياًومضامينياً
ً.(5112,ًالحداد)ًا.جذابًًًاالثقافيةًأىمًالقيمًالتيًيمكنًأنًتخمقًنموذجًً

ً ًتمثل ًلذا ًنموذجًًًاإلماراتدولة ًالمتحدة ًعناصرهًًاثقافيًًًاالعربية ًأىم من
ًالعالم ًالثقافات ًعمى ًاآلًاالنفتاح ًوالتعايشًوقبول ًوالتسامح ًخرالمختمفة واالعتدالً,

ًوالوسطية ًالديني, ًالمجال ًفي ًخاصو ًالغمو ًأو ًالتعصب ًعن ًوالبعد والتواصلً,
عالءًقيمةًاألسرةًوالحياةًالعائمية واحترامًالمرأةً,ًوالعالقاتًاالجتماعية,ًاالجتماعيًوا 

نسينًمنًدونًوجودًقيودًأوًوالمساواهًبينياًوبينًالرجلًوفتحًمجاالتًالعملًأمامًالج
ًقانونية ًأو ًاجتماعية ًمعوقات ًباعتبارىاً, ًوأشكاليا ًجوانبيا ًبكل ًبالثقافة واالىتمام

ضمنًمضامينًالتنميةًالشاممةًلمدولةًوالتيًبدورىاًتعتبرًمعززًمنًًاأسياسيًًًاعنصرًً
ًً.معززاتًاألمنًالوطنيًوتسيمًفيًتقويةًأسسو

 :التخطيط االستراتيجي -2

ًتحققًمنًإنًالتحدىً ًليا ًسياسةًعامة ًيتمثلًفيًرسم األكبرًأليًمؤسسة
ً ًورسم ًالرئيسية ًأىدافيا ًبدعمًخالليا ًالمستقبمية ًالتنموية ًوالخطط االستراتيجيات

ًبالمعمومات ًوتمدىا ًالتيًتغذييا ًالرئيسة ًاألوردة ًومساندة ًالقراراتًالمناسبةً, ولدراسة
ًالمتف ًالمفاىيم ًووفق ًالمناسب ًالتوقيت ًفي ًعميياواتخاذىا ًق ًلرسمً, ًأسباب وىناك
ً.ومنياًماًىوًسياسي,ًالسياساتًمنياًماًىوًعمميًمحضًومنياًماًىوًميني

ًلعمميةًصنعًالقرارًالتيًتتصفًبالترابكًوالتعقيدًوذلكً ًقواعدًمعينة ًتوجد كما
لذاًفييًمستمرةًوفعالةًولياًارتباطًبالعاملًالزمنيًولياً,ًألنياًتعتمدًعمىًالتغذيةًالعكسية

وتأتيًعمميةًصنعًالقرارًالسياسيً,ًتًمختمفةًينصبًتأثيرىاًنحوًجميعًاالتجاىاتمكونا
ًأصحابًالقرار ًقبل ًمن ًومدروسة ًمنظمة ًالقرارً.بصورة ًاتخاذ ًيعتبر ًعمىًًكما يسير
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اختيارًصحيحًمبنيًعمىًتوجياتًمالئمةًلطبيعةًالترتيباتًواإلجراءاتًالمزمعًتنفيذىاً
ً(5112,ً)الفالسي.جوًالدولةًإلىًتحقيقيالألىدافًالمنشودةًالتيًتتًاتحقيقًً

ًدولتنا ًاىتمامًًًوقيادتياًتولي ًاالستراتيجي ًاألدواتًًاكبيرًًًاالتخطيط كأىم
ًلمؤسساتياًاإلدارية ًالموضوعة ًالسياسات ًلتنفيذ ًأىدافيا, ًتحقيق ًلضمان ًثمً, ومن

فجميعًىذهًالمؤسساتًتدركًالسبيلً,ًالوصولًإلىًالرؤيةًالمستقبميةًلتمكًالمؤسسات
ًحديثة ًإدارية ًونظم ًأسس ًوفق ًالعمل ًخالل ًمن ًغاياتيا ًلتحقيق ًوالجيد ,ًاألمثل

مجتمعوًلتصبًفيًطريقًتحقيقًوتسخيرًالوسائلًالتقنيةًواالمكاناتًالماديةًوالبشريةً
ً.تمكًاألىداف

ولتمكينًالمؤسساتًالعسكريةًوالمدنيةًمنًمواكبةًالتطورًالتقنيًوالعمميًالًبدً
ًأساليبًاإلدارة ًاتباع ًالحديثةًمن ًوالعملً, ًالخطط ًالسياساتًوتنفيذ ًرسم ًخالل من

ًلممؤسساتًالمختمفة ًالتابعو ًاالدارية ًداخلًالنظم ًالمفاىيم ًعمىًتأصيلًىذه ووضعً,
حتىًتصلًىذهًالمؤسسةًإلىًأنًتصبحًمؤسسةًفعالةًقادرةً,ًاآللياتًالحديثةًلتطبيقيا

ركائزًاإلدارةًالحديثةًيعتمدًوتحديدًمكوناتًًو,ًعمىًأداءًواجباتياًوميامياًالمنوطةًبيا
ًباعتباره ًالتخطيط ًعمى ًكبير ًبالمستقبلًبشكل ًالتنبؤ ًالركائزًً.يمثل ًىذه ًأىم ومن

والتوجيوًوىوًماًيتمثلًفيًتحديدًالميامً,ًالتنظيمًوىوًتنسيقًالجيودًلتحقيقًأىدافيا
جازةًمعًماًالرقابةًوىيًمتابعةًتقييمًاألداءًومراجعةًالميامًوماًتمًإنًاوأخيرًً,ًوالواجبات
ً.(5112,ًالفالسي).خططًلو

ًالمؤسسةً ًأىداف ًاختيار ًعممية ًأنيا ًفي ًاالستراتيجية ًالرؤية ًأىمية وتأتي
ًلتحقيقيا ًالالزمة ًاالستراتيجيات ًالسياسات ًوتحديد ًالضروريةً, ًاألساليب وتحديد

ًالسياساتً ًتنفيذ ًلضمان ًالالزمة ًواالستراتيجيات ًالسياسات ًتنفيذ لضمان
فيًأنوًالعمميةًوتكمنًأىميةًمفيومًالتخطيطًاالستراتيجيً,ًلموضوعةواالستراتيجياتًا

وً,ًالتخطيطيةًالطويمةًالمدىًالتيًيتمًإعدادىاًبصورةًرسميةًلتحقيقًأىدافًالمؤسسة
ًمنيا ًعامة ًلمتخطيطًاالستراتيجيًفوائد ًوتحقيقًاألىداف, ًوضوحًالرؤية االستخدامً,
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ًواالمكانيات ًلمموارد ًاألمثل ًالتكامل, ًالمؤسسةًوتحقيق ًمكونات ًبين ًوالتنسيق وً,
ًالتنفيذ ًمشاكل ًعمى ًالسيطرة ًسواءً, ًوتخفيضًالمخاطر ًوترتيبيا ًاألولويات وتحديد

ً.كانتًخارجيةًأوًداخميةًمماًيسيمًفيًتعزيزًاألمنًالوطني

ًدفاعيةًوطنيةًعمىًالمستوىًالعسكري ًإلىًبناءًقاعدة ًتسعىًالقيادة بلً,ًكما
ًالمستوياتًاالجتماعي ًكميةًعمىًجميع ًتجسدتًفيًإنشاء ًوقد ًوالبشرية ًواالقتصادية ة

لمدفاعًالوطنيًوالتيًتعملًعمىًتطويرًالفكرًوالتخطيطًوالدراساتًاالستراتيجيةًواألمنيةً
ًالفكرً ًبتنمية ًتعنى ًعسكرية ًمؤسسة ًكونيا ًوالدولي ًواالقميمي ًالوطني ًالمستوى عمى

ًالعسكري عدادىمًالعسكريينًوتساعدًفيًتأىيلًالقادة, يثًإنًتوقيتًإنشاءًكميةًح,ًوا 
الدفاعًالوطنيًيعكسًمستوىًقراءةًقيادتناًالرشيدةًالدقيقةًلمعطياتًالبيئةًاالستراتيجيةً

ًالمختمفة ًوعناصرىا ًالتيً, ًالعناصر ًمن ًوغيرىا ًالموارد ًأو ًحيثًاألحداث ًمن سواء
ًً.(5112,ًتشكلًفيًمجممياًبيئةًوأدواتًصنعًالقرارًاالستراتيجيً)الفالسي

ًا ًترك ًمفاىيمًلقد ًوأعمق ًأسمى ًثراه ًاهلل ًطيب ًسمطان ًبن ًزايد لشيخ
ًيرونًأنً ًاألفراد ًاالستراتيجيًأنًيجعل ًالقائد ًفعمى ًواإلدارة ًالقيادة ًفي االستراتيجية

ً ًأن ًالناجح ًالقائد ًصفات ًفمن ًمؤسساتيم ًبنجاح ًمرتبطة ًشجاعًًنجاحاتيم ا,ًيكون
وقويً,ًلمعدلًاكونًمحبًًيأنً,ًقوىًالمسانًأنًيكون,ًسميمًاألعضاءوأنًيكونًا,ًوذكيًً

لذاًفإنًإدارةًاالنسانً,ًفإذاًتوفرتًىذهًالصفاتًكانًالقائدًناحجًفيًقيادتو,ًالعزيمة
ًعمىًتقويمةً ًالقادرة ًعمىًخمقًالديناميكيةًوالحفاظًعمىًالروحًالجماعية ىيًالمقدرة

ً.الروحًالوطنيةًوتقويةًوتعزيزًاألمنًالوطني

 :الشؤون الداخمية -9

وذلكًعمىًالنحوً,ًمبدأًعدمًالتدخلًفيًالشؤونًالداخميةًماراتاإلتتبنىًدولةً
المنصوصًعميوًفيًميثاقًاألممًالمتحدةًوميثاقًجامعةًالدولًالعربيةًوتحترمًسيادةً

ًأراضييا ًالبمدانًاآلخرىًوسالمة ,ً ًيعنىًبشكلًرئيسيًأنًدولة تعتبرًًاإلماراتوىذا
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جامعةًالدولًالعربيةًوعميوًوقبلًكلًشيًمسألةًمنًاختصاصًًالشؤونًالعربيةًأوالًً
حيثًأنًالمسائلً,ًفإنًالدولةًتعارضًالتدخلًالخارجيًغيرًالمبررًفيًالعالمًالعربي

ًيجبًأنًتحلًمنًالعربًأنفسيم ًالعربية ًالدولً, ًترىًوجوبًامتناع ًالدولة ًأن كما
ًالمرحبً ًغير ًالتدخل ًعن ًالعربيةالعربية ًالدول ًلشقيقاتيا ًالداخمية ًالشؤون ًفي ,ًبو

انًذلكًعنًطريقًدعمًالمعارضةًأوًتوفيرًمنصاتًلوجياتًالنظرًالمزعزعةًسواءًك
ًأمرًً ًيعد ًالذي ًالمنطقةًامحوريًًًالالستقرار ًفي ًعالقاتًودية ًلوجود ًعمىً, ًيدل مما

ضرورةًعدمًالتدخلًفيًالشؤونًالداخميةًأليًدولةًوذلكًألنوًمحورًميمًمنًمحاورً
ً.(5112,ً)قرقاش.األمنًالوطنيًوسببًالستقرارًالدولة

ً)الدبموماسية ًالدولة ًمكونات ًإحد ًاالقتصادية ًاألداة ًتعد ,ًوالمعموماتية,
ًالعسكرية ًالخارجيةًوتندرجً(االقتصادية, ًالمساعدات ًمنيا ًتوظيفياً, ًيمكن والتي

ًإيجابيًً ًتنعكس ًالتي ًالدولةًابالطريقة ًمصالح ًعمى ًالعمقً, ًمن ًالمزيد ًليا وتحقق
ً.االستراتيجيًواألمني

ًقام ًدولةًجاءًذلكًبما ًجميوريةًمصرًًاإلماراتتًبو ًتجاه ًالمتحدة العربية
ًالعربيًوالعمقًاالستراتيجيًالطبيعيًلدولً ًالكبرىًلمعالم ًالشقيقة ًبكونيا التيًتتميز

ًالعربي ًالخميج ًدولةً, ًقيام ًخالل ًمن ًالعمق ًىذا ًعمى ًالمحافظة ًأىمية ًتجمت فقد
ًًوًاإلمارات ًالسعودية ًالعربية ًلممممكة ًالحال ًىو ًكما ًالمصمحةًادولة ًوبدافع لكويت

ًدوالر.ً ًمميار ًعشر ًأثنى ًمن ًبأكثر ًتقدر ًالمساعدات ًمن ًحزمة ًبتقديم الوطنية
ًاالقتصاديً ًمصرًلتحسينًالوضع ًلمساعدة ًتنموية ًاقتصادية ًإلىًمشاريع باإلضافة

ًالمتردي ًالجيشًالمصريً, ًأنًقام ولتخفيفًالعبءًعنًكاىلًالشعبًالمصريًبعد
مصمحةًالوطنيةًبإزاحةًالحكومةًتجابةًلماًتمميوًعميوًالالمسؤوليةًوالواجبًواسًبدافع

اإلخوانيةًلتحلًمحمياًحكومةًانتقاليةًتميدًلحكومةًمصريةًمنتخبةًودستورًمصريً
ً.(5112,ًالطنيجي).يراعيًمصالحًالمجتمعًالمجتمعًالمصريًبجميعًأطيافو

البعدًفيناكً,ًلياًأبعادًعدةًاإلماراتإنًالمساعداتًاالقتصاديةًالتيًقدمتياً
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األمنيًوالذيًييدفًإلىًالحيمولةًدونًانزالقًمصرًنحوًغياىبًالفوضىًواالنقسامً
فالجماعاتًاإلرىابيةًتسعىًإلىًزعزعةً,ًالذيًزادًمنًخطورتوًوصولًاإلخوانًلمسمطة

ىذاًاألمرًً.األمنًوترويعًالشعبًالمصريًمنًخاللًاستيدافًرجالًالقواتًواألمن
ًدعم ًفي ًالمساىمة ًإلى ًيدفع ًالجماعاتًًبدوره ًىذه ًلمواجية ًالمصري االقتصاد

ً.(5112,ًالطنيجي).عمىًالعالمًقاطبةًااإلرىابيةًالتيًتشكلًخطرًً

ً ًلدولًالخميجًالعربيًعامةًودولة ًالوطنية ًأنًًاإلماراتإنًالمصمحة خاصة
,ًفييًصمامًاألمانًلدولتنا,ًوأنًتمعبًالدورًالذيًلطالماًلعبتو,ًتستعيدًمصرًعافيتيا
ًا ًقمب ًبحق ًعنووىي ًالغنى ًالذي ًالنابض ًالعربي ًلوطن ًالدعمً, ًيصبح وبالتالي

ًبمنزلةً ًىي ًالخميج ًدول ًمن ًالمصرية ًلمحكومة ًتقدم ًالتي ًوالمساعدات االقتصادي
ًالخميجي ًلمدخل ًواستثمار ًاالستراتيجي ًلمعمق ًاستثمار ًالعربي, ًالعالم ًىي ,ًفمصر

ً.(5112,ًالطنيجي).والعالمًالعربيًىوًمصر

بيةًالمتحدةًالًتحتاجًإلىًاستيرادًاستراتيجيةًلبناءًمواطنًالعًرًاإلماراتدولةً
ًورثناً,ًصالح ًبشرحًتمكًاالستراتيجيةًوذلكًألننا والًتحتاجًإلىًخبراءًأجانبًيقوموا

منًالًشئًإنوًالمغفورًلوًبإذنًاهللًًاذلكًمنًأعظمًاستراتيجيًأسسًلناًدولةًووطنًً
ًبنًسمطانًطيبًاهللًثراه ًالشيخًزايد ًالعظيمةً"رحموًاهللً"ًتيجيةونحنًباسترا, ,ًزايد

ً ًالبالد ًاألوطانتوحدت ًوازدىرت ًاهللً, ًرحمو ًسمطان ًبن ًزايد ًالشيخ ًوضع فقد
وأنًاالستراتيجيةًالمتبعةًمنً,ًيحتذىًبوًاستراتيجيةًالمواطنًالصالحًوكانًقدوةًومثاالًً

ًال ًلممواطنًالصالحًالتيًوضعيا ًالعظيمة ًلالستراتيجية ًىيًإالًامتداد ًما شيخًقادتنا
زايدً"رحموًاهللً"ًوصاحبًالسموًالشيخًخميفةًبنًزايدًآلًنييانًرئيسًالدولةً"حفظوً

ً.(5112,ً)المحرزيً.اهللً"ًخيرًخمفًلخيرًسمفًفقدًسارًعمىًنيجًوالدهًالمؤسس

ًتمًوضعًاستراتيجيةًالمواطنًالصالحً ولًديةًالًرالتيًتبنىًبيدفًاستمراكما
ًواالزدىارًويجبًعمىًالمواطنًأ ًوالتقدم ًبحملًاليوية ,ًيةاإلماراتنًيعىًمنًخالليا

,ًفحبًالوطنًيقتضيًأنًيكونًالمواطنًبكلًالفئاتًالعمريةًمتفانينًفيًخدمةًالوطن
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ًوااللتزامً ًالتطوير ًعمى ًوالعمل ًوالبناء ًبالتعمير ًيكون ًإليو ًواالنتماء ًبالوطن فالتعمق
ً.(5112,ًزيالمحًر)ً.برؤيةًالوطنًورسالتوًوأىدافوًفيًتحقيقًالمواطنةًالصالحة

يًأمرًفيًغايةًاألىميةًفيًاإلماراتأنًتفعيلًوثيقةًقيمًوسموكياتًالمواطنً
فالًيكفىًفقطًأنًتكتبًالوثيقةًوكثيرًمنً,ًسبيلًإيجادًاستراتيجيةًالمواطنًالصالح

ًشيئًً ًعنيا ًيعمم ًال ًالمدارسًوالجامعاتًًاالمواطنين ًتدرسًفي ًالمفترضًأن ًمن بل
ًالشيخًً.واألندية ًمشاعرًالنورًوسرناًفاستراتيجية ًحممنا ًبنًسمطانً"رحموًاهللً" زايد

ً ًوازدىرتًاألوطان ًفتوحدتًبالدنا ًعمىًىدييا ًأنً‘ ًإال ًيمتمكًالممكن ًمواطن فكل
ً.ًالمواطنًالصالحًىوًالذيًيحركًطاقاتوًباتجاهًوطنوًبحسنًاألداء

 :تحقيق التوازن -9
ً ًمنًالدولًالتيًاإلماراتتحتفظًدولة معياًًتشاركتًبعالقاتًوثيقةًمعًعدد

والتيًتقضيًبالحفاظًعمىًبيئةًإقميميةًًبتاريخًطويلًمنًالصداقةًوالمصالحًالمشتركة
ًاالنفتاحًواالستقرار ًإلىًذلكًيسودىا ًباإلضافة ,ً عمىًًاتبقىًدومًًًاإلماراتفأنًدولة

االستعدادًلمنظرًفيًإقامةًشراكاتًمعًالدولًالتيًلمًتكنًفاعمةًفيًالمنطقةًمنًذيً
,ًمنًالدولًالناشئةًكالعبةًمسؤولةًوجديرةًبالثقةًعمىًالصعيدًالدوليًقبلًأوًغيرىا
ً ًدولة ًالدولًاإلماراتوتتعاون ًتمك ًمع ًوثيق ًنحو ًحولًًعمى ًالتعاون ًذلك ًفي بما
لتحقيقًمصالحًمشتركةًتقومًعمىًقيمًمشتركةًبغيةًالوصولًًاسعيًً,ًالقضاياًاألمنية

ًً(5112,ً)قرقاش.المنطقةًتوازنًمستقرًلمقوىًفيإلىًىدفًمشتركًيضمنًتحقيقً
ًبينًالشعبً ًالقائمة ًالفريدة ًالركيزةًاإلماراتأنًالمحمة ًتعد ًالحكيمة يًوقيادتة

كماًأنً,ًلوًنظيرًنًواستقرارالكبرىًلكلًماًنممسوًفيًواقعناًاليومًمنًتقدمًورفاهًوأم
ًعمىً ًتقتصر ًال ًالوطن ًربوع ًفي ًودائم ًشامل ًنحو ًعمى ًوتحقيقو ًاألمن مسؤولية

ًا ًفقطالمؤسسات ًوالشرطية ًلعسكرية ًالمدنيةً, ًوالمؤسسات ًالقطاعات ًكافة ًإن بل
ًمعني ًبينًمختمفًالمكوناتًلتحقيقًوالخاصة ًيتطمبًتنسيقًدائم ًاألمرًوىذا ًبيذا ة

 .ًالمنجزًالعامًوذلكًلتقويةًركائزًاألمنًواالستقرار
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 :لمتعددة األطراف والتعاون الدوليالمنظمات ا -9

ًاألطرا ًالمتعددة ًالعالقات ًأمرًًإن ًتعتبر ًوالفعالة ًإقامةًًامفصميًًًاف لضمان
ولضمانًوجودً,ًعالقاتًسميمةًبينًالشعوبًودعمًالمعاييرًالقانونيةًالدوليةًالمشتركة

فيًالعديدًمنًالمنظماتًًفعاالًًًادورًًًاإلماراتتمعبًدولةً,ًنظامًفعالًمتعددًاألطراف
ً.واألممًالمتحدة,ًعاونبماًفيًذلكًجامعةًالدولًالعربيةًومجمسًالت,ًمتعددةًاألطراف
كماًتشاركياًفيًالعملً,ًإلىًتعزيزًقدرةًتمكًالصراعاتًوحمياًاإلماراتوتسعىًدولةً

ً(5112,ًوبشكلًفعالًفيًالمسائلًالمتعمقةًباإلزماتًاإلقميميةً)قرقاش

العربيةًالمتحدةًًاإلماراتلقدًحرصتًقيادتناًالرشيدةًعمىًالعملًلموصولًبدولةً
والنيوضًبإسياماتًدولتناًفيًتقديمً,ًدًتعزيزًالتنميةًالدوليةعمىًصعيألرقىًالمراتبً

ً.أسمىًصورًالتالحمًاإلنسانيًودعمًأشقائناًفيًاإلنسانيةًفيًبقاعًالعالمًكافة

ًونتائجيا ًالفمسفة ًتمك ًأجمع ًالعالم ًنرىًويريًمعنا ًبالًشك ًأننا ًزالتً, وما
ًكلًيومًبالجديدًعمىًصعيدًاالنجازاتًالنوعيةًالت ومنًخاللً,ًيًتحققياتؤتيًأكميا

جيودًقيادتناًالرشيدةًالقيامًبترسيخًمكانةًالدولةًالمحوريةًعمىًصعيدًالتنميةًالدوليةً
ً.االنسانيةًوليذاًفالًغرورًأنًنجدًكلًذلكًالتقديرًالعالميًالمتناميًلمكانةًدولتنا

منًجانبًآخرًفأنًالعددًالمتزايدًمنًمؤسساتناًاإلنسانيةًوالتنمويةًوالجياتً
ًالمان ًبدولة "ً ًوخيرية ًتنموية ًكمساعدات ًالخارجية ًلممساعدات العربيةًًاإلماراتحة

ًالمؤسساتًوتكاملً ًىذه ًبدورًمحوريًفيًجيود ًالوزاراتًالقيام ًيتطمبًمن المتحدة
اونًتعاىتماماتناًفيًوزارةًالتنميةًوالًوىذاًاألمرًيدفعناًلكيًنضعًعمىًصدارة,ًأدوارىا

ًتعاًو ًتعزيز ًالحرصًعمى ًالمؤسساتًوالجياتًمًانًًالدولي ًمن ًشركائيم يةًاإلماراتع
ًالمساعداتًالخارجية ًلقطاع ًإيضًًً.الداعمة ًالرشيدة ًتحرصًالقيادة ًتوثيقًًالذا عمى

جيودًجميعًالجياتًالحكوميةًمنًخاللًالتعاونًمعًالمؤسساتًوالمنظماتًالخارجيةً
ًاالقتصاد ًالتعاون ًلمنظمة ًالتابعة "ً ًاإلنمائية ًالمساعدات ًب"لجنة ًوالتنميةًمتمثمة ي
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وىيًالجيةًالدوليةًالتيًتعملًعمىًتصنيفًدولًالعالمًعمىًصعيدًمنحًالمساعداتً
بالدخلًالقوميًاإلجماليًلمدولًمماًيسيمًبدورةًبتقويةًدعائمًًاالخارجيةًالرسميةًقياسًً
ً.ًاألمنًالوطنيًفيًالدولة

 :إدارة األزمات-8

ً ًالمفيوم ًيإن ًأن ًشأنو ًمن ًاألزمات ًإلدارة ًالتخطيطًاالستراتيجي وجو
االستراتيجيًعمىًالمستوىًالوطنيًلضمانًاالنسجامًالعممياتيًمعًالظروفًواألزماتً
يبينًالفكرةًالعممياتيةًأوًالمفيومًالعامًكماًيفيموًالمعنيونًعمىًالمستوىًاالستراتيجيً

ً.الذيًيقعًعمىًعاتقيمًالتخطيطًإلدارةًاألزماتًالوطنية

عًاألزمةًالًيمكنًالحصولًعميوًإالًمنًإنًاالنسجامًالعممياتيًفيًالتعاملًم
لالستجابةًوالذيًيحددًمفاىيمًاإلدارةًلألزمةًًخاللًتحديدًالمفيومًاالستراتيجيًالوطني

فالمفيومًاالستراتيجيًإلدارةً,ًوالمنسجةًمعًالبيئةًالعممياتيةًالسائدةًفيًموقفًاألزمة
ًإل جراءاتًاالستجابةًاألزماتًعمىًالمستوىًالوطنيًىوًاإلطارًاالستراتيجيًالناظم

ً ًأنواعياالوطنية ًاختالف ًعمى ًلإلزمات ًتدخاًلً, ًتتطمب ًالمستوياتًًوالتي ًقبل من
الحكوميةًالمختمفةًمنًخاللًالخططًالمنسقةًوالمحددةًحسبًنوعًاألزمةًأوًالتيديدً

ًالمتوقع ًالبيئةً, ًنشاطات ًمع ًلمتعامل ًفاعل ًبشكل ًالوطنية ًالجيود ًتوظف والتي
ً ًحالة ًلتحقيق ًوقتًاألزموية ًبأقل ًلمدولة ًالمقبول ًاالستراتيجي ًوالتكيف ًالتوازن من

ً.(5112,ًالمناصير).ممكن

يعتبرًمفيومًالعممياتًالوطنيةًلالستجابةًلألزماتًىوًاإلطارًالعامًالستجابةً
وكيفيةًتنظيمًإجراءاتًاالستجابةًالتيًتبذلياًالحكومةًالمركزيةًلمتعاملًمعً,ًالحكومة

ًالعم ًالخطط ًخالل ًمن ًالوطنيةًاألزمات ًلمقدارات ًالشامل ًلالستخدام ًالناظمة مياتية
ًالمتاحة ,ً ًالحكومية ًالمستويات ًبين ًالعممياتية ًالعالقات ًوتنظيم ,ًالمركزية)وتحديد

ًواإلقميمية ًتخطيطًًً(والمحمية, ًالمستويات ًىذه ًاالستراتيجيًًاوتتمثل ًالمستوى في
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األزماتًعمىًاختالفًًحيثًإنًاإلداراتًالمخولةًلمتعاملًمع,ًوالتكتيكيوالعممياتيً
ًمنيا ًالطبيعية ًاإلنسانًأو ًكانتًمنًصنع ًسواء ًأنواعيا وفيًًمتكاماًلًًاوتمعبًدورًً,

ًمفيومً ًبدون ًبأعماليا ًالقيام ًيستطيع ًوال ًلألزمات ًلالستجابة ًاختصاصاتيا حدود
ًعمىًاألزمة ًلمسيطرة ًالمبذولة ًالواجباتًوينسقًالجيود ًعممياتًوطنيًيحدد بحيثً,

عمىًالسياساتًًمياتًالتوازنًالدقيقًفيًاستجابةًأجيزةًالدولةًبناءًًيضمنًمفيومًالعم
ً.(5112,ًالمناصير)زمةًنفسياًوالتشريعاتًالناظمةًوطبيعةًاأل

ًتخطيطيةً ًوتكتيكات ًآليات ًاستخدام ًعمى ًاألزمة ًإدارة ًاستراتيجية وتتوقف
ًمفا ًمنًخالل ًوالقدراتًالمتاحة ًلألزمة ًتتناسبًوالظروفًالموضوعية ىيمًوعممياتية

والمفيومً,ًعممياتًقادرةًعمىًوقفًالتدىورًوالخسائرًوتأمينًوحمايةًالمصالحًالوطنية
االستراتيجيًإلدارةًاألزماتًىوًاإلطارًالعامًلمتحركًلتحقيقًاألىدافًاألساسيةًوالذيً
ًاألزماتًعمىًالمستوىً ًاالستراتيجيًإلدارة ًفالمفيوم ًالسموكًالعممياتيًويوجيو يحكم

ً ًاإلطار ًلألزماتًعمىًالوطنيًىو ًالوطنية ًإلجراءاتًاالستجابة االستراتيجيًالناظم
 .اختالفًأنواعياًالذيًبدورهًيسيمًفيًالحفاظًعمىًاألمنًالوطني

 :ميددات األمن الوطني

قبلًالتطرقًإلىًالتيديداتًوالفرصًالتيًقدًتواجيياًاألجيزةًاألمنيةًالبدًمنً
دارةًاًالتعرضًلبعض عنًشيءًًالحدثًىوًعبارة,ًألزمةالمفاىيمًمثلًالحدثًاألزمةًوا 

واألزمةًً.حدثًوانفضىًأمرهًوانمحىًأثرهًوىوًخملًفيًمكونًأوًوحدةًأوًنظامًأكبر
ييددًاالفتراضاتًالرئيسيةًًكماًأنو,ًعمىًالنظامًكموًاماديًًًاعبارةًعنًخملًيؤثرًتأثيرًً

عياًقبلًوتوصفًاألزمةًبأنياًتحدثًفجأةًدونًتوقعًأوًتمًتوقً.قومًعميياًالنظامالتيًي
وكذلكًقدًتسببً,ًوقوعياًبفترةًقصيرةًبماًالًيسمحًباتخاذًاإلجراءًالمناسبًلمواجيتيا

ً.فيًانييارًالنظامًأوًتيديدًأىدافوًوعادًماًتسببًفيًوقوعًخسائرًماديةًأوًبشرية
ً.(5112,ًالشامسي)
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ً:فيماًيتعمقًبالتيديداتًفيمكنًتحديدىاًفيماًيمي

ً.متغيراتًمحميةًواقميميةًودوليةاتساعًمفيومًاألمنًوارتباطوًبً-

ًوليسًً- ًلمطائفة ًالوالء ًاإليديولوجياتًحيثًأصبح ًوصراع الحروبًاإلقميمية
ً.لمدولة

ً.الضعفًفيًالقدراتًالعسكريةًواألمنيةًواالقتصاديةًلمدولةً-

ًلدىًً- ًاألمني ًالوعي ًلبعضًمكوناتًالشعبًبسبب ًاإلدراك ضعفًمستوى
ً.الشعب

ً.حةًوزيادةًالفوارقًالطبقيةتدنيًمستوىًالتعميمًوالصً-

ًالتركيبةًً- ًوطبيعة ًاالجتماعي ًالنسيج ًفي ًوالخمل ًالشعبي ًالتماسك ضعف
ً.السكانيةًلممجتمعًمنًأىمًالعواملًالميددةًوالمؤثرةًفيًعملًاإلجيزةًاألمنية

يديدًبعضًدولًالجوارًالجغرافيًكورقةًضغطًعمىًتماسكًاإلجيزةًاألمنيةًتً-
ً.دًفيًالعراقمثلًجنوبًالسودانًواألكرا

ً.قيامًتحالفاتًوتكتالتًخارجيةًتتعارضًمعًأىدافًالدولةً-

ًلألجيزةًً- ًتيديد ًأكبر ًيشكل ًالحدودية ًالمناطق ًفي ًالسكانية ًالكثافة ضعف
ً.األمنية

ً.الحربًالنفسيةًمنًدولًخارجيةً-

ًً:وفيماًيتعرضًبالفروضًفييًكالتاليً

ًاً- ًوالتالحم ًاالجتماعي ًالتماسك ًوتعزيز ًالفئاتًاالستثمار ًجميع ًبين لوطني
ً.المكونةًلممجتمع

ًوالكمياتًاالستفادً- ًوالمعمومات ًوالدراسات ًالبحوث ًمراكز ًمخرجات ًمن ة
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ً.المتخصصةًفيًمجالًاألمنًوالدفاعًالوطني

ً.االستثمارًفيًاالزدىارًوالنموًاالقتصاديً-

ً.االستثمارًفيًالوالءًواالنتماءًلموطنًوالقيادةً-

ً.(اإلمارات)الدبموماسيةًالفاعمةًالتيًتمتمكياًالدولةًاالستثمارًفيًاألدواتًً-

ًالتيًً- ًاألجيزة ًوبقية ًاألمنية ًاألجيزة ًومنيا ًالمجتمع ًمكونات ًبين التجانس
ً.(5112,ًالشامسي).تشكلًمنظومةًاألمنًالوطني

 :ياإلماراتأبرز التيديدات التي تواجو األمن الوطني 

فيةًوسياسيةًواقتصاديةًصاحبًمنًمميزاتًجغراًاإلماراتنتيجةًلماًتتمتعًبوً
ًً:ومنًأبرزًىذهًالتحدياتًماًيمي,ًذلكًوجودًتيديداتًتواجوًأمنياًالوطني

احتمالًاندالعًحربًإقميميةًوماًينتجًعنًذلكًمنًتأثيراتًسمبيةًعمىًاالقتصادًً-
ً.الوطنيًوحركةًالسياحةًوالتجارة

ً.خملًالتركيبةًالسكانيةً-

ً.لثقافيةًلألجيالًالناشئةالتيديداتًالتيًتواجوًاليويةًاً-

ً.اليجماتًاإللكترونيةًالتيًيمكنًأنًتتعرضًلياًالبنىًالتحتيةًوالمنشآتًالنفطيةً-

ً.بيئةًاالضطرابًاإلقميميًالناجمةًعنًتناميًالطموحاتًالنوويةًاإليرانيةً-

ً.غيابًاالستقرارًعنًدولًإقميميةًمثلًالعراقًوسورياً-

ً.مثلً"القاعدةًفيًشبوًالجزيرةًالعربيةً"ًخطرًتنظيمًالقاعدةًوفروعًالتنظيمً-

,ًوتراجعًنسبًفرصًالعملًلممواطنين,ًشبابًالمواطنينالتناميًمعدالتًالبطالةًبينًً-
ً.عمىًالرغمًمنًالمقدرةًالمتزايدةًلالقتصادًالوطنيًعمىًتوليدًفرصًعملًجديدة
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,ًمخدراتوانتشارًال,ًتحدياتًمجتمعيةًثانويةًتيددًاألمنًالمجتمعيًمثلًاإلدمانً-
ًالشباب ًبين ًالعنف ًوممارسات ًالعنوسة, ًوكذلك ًوالطالق, ًمنً, ًالزواج و

 .(5112,ً)درعًالوطن.وغيرىا,ًوتزايدًاالعتمادًعمىًالخادمات,ًأجنبيات

 :ياإلماراتحماية األمن الوطني 

ًاستراتيجيةًدولةً ًالقائمةًعمىًأنًالتنميةًًاإلماراتيمكنًفيم ًالمتحدة العربية
ألحداثًمفاىيمًاألمنًالوطنيًفقدًقامتًًاوفقًً,ًوجيانًلعممةًواحدةًواألمنًالوطنيًىما

ً ًبتأسيسًالمجمسًاألعمىًلألمنًًاإلماراتدولة ًالسنواتًاألخيرة ًفي ًالمتحدة العربية
ًالوطني ,ً ًالثم ًييئة ًإلدارة أصدرًصاحبًًوقدً.والكوارثًواألزماتًارئالطًوالوطنية

ًلةالسموًالشيخًخميفةًبنًزايدًآلًنييانًرئيسًالدًو بقانونًرقمًًامرسومًً,ًحفظوًاهلل,
وتيدفًالمادةًالرابعةًمنً,ًبإنشاءًالييئةًالوطنيةًلألمنًاإللكتروني,5115ً(ًلسنة2ً)

وتطويرًوتعديلً,ًالقرارًإلىًتنظيمًحمايةًشبكةًاالتصاالتًونظمًالمعموماتًفيًالدولة
ًفيًمجالًاألمنًاإللكتروني ًالوسائلًالالزمة ًواستخدام فعًكفاءةًوىيًتعملًعمىًًر,

ًالجياتًبالدولة ًلدىًجميع ًالمعموماتًوتبادليا ًطرقًحفظ ًعنًطريقًنظمً, وسواء
,ًوحددتًالمادةًالخامسةًتخصصاتًالييئةً.المعموماتًأوًأيًوسيمةًإلكترونيةًأخرى

وتنفيذىاًبعدًاعتمادىاً,ًوالتيًتشملًاقتراحًسياسةًالدولةًفيًمجالًاألمنًاإللكتروني
واإلشرافً,ًالكفيمةًبتوفيرًاألمنًاإللكترونيًفيًالدولةًووضعًالمعايير,ًمنًالمجمس
عدادًخطةًوطنيةًلمواجيةًأيًأخطارًأوًتيديداتًأوًاعتداءاتًعمىًًو,ًعمىًتنفيذىا ا 

والتأكدًمنًفاعميةًعملًأنظمةًحمايةً,ًاألمنًاإللكترونيًبالتنسيقًمعًالجياتًالمعنية
ًاالتصاالت ًشبكة ًالحكومية, ًالجيات ًلدى ًالمعمومات ًفيًًونظم ًالعاممة والخاصة

واإلشرافًعمىًمدىًالتزامًالجياتًالمعنيةًبتنفيذًمتطمباتًاألمنًاإللكترونيً,ًالدولة
ًتنفيذىا ًومتابعة ًالييئة ًعن ًالصادرة ًوالشبكةً, ًاآللي ًالحاسب ًجرائم ومكافحة

ًأنواعيا ًاختالف ًعمى ًالمعمومات ًوتقنية ًالمعموماتية ًالمعنيةً, ًالجيات ًمع والتنسيق
ً ًالييئةواإلقميمية ًعمل ًبمجال ًيتعمق ًفيما ًوالدولية ًواالستشاريً, ًالفني ًالدعم وتقديم
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ًالدولة ًفي ًالمعنية ًالجيات ًلجميع ًباألمنً, ًالمتعمقة ًوالمقترحات ًالشكاوي وتمقي
ًالدولة ًفي ًاإللكتروني ًالدراس, ًوتمويل عداد ًاألمنًوا  ًلتطوير ًالالزمة ًوالبحوث ات

ًلمتطورًالعالميًوت,ًاإللكترونيًبالتنسيقًمعًالجياتًالمعنية ًالييئةًمواكبة عتبرًىذه
ً.(5112,ً)درعًالوطن.فيًمجالًاألمن

ًال ًأولت ًوقد ًاألمنية ًالقطاعات ًحفظًًمماثاًلًًااىتمامًًدولة ًفي ًبدورىا لتقوم
يةًالمخمصةًمنًأنًاإلماراتفتمكنتًتمكًالسواعدً,ًوتحقيقًاالستقرار,ًاألمنًالداخمي

ًالرشيدة ًحسنًظنًالقيادة ًتكونًعند ًالذيًًتوأصبح, ًلألمنًواالستقرار ًواحة دولتنا
مماًلوًدورًكبيرًفيًتعزيزًوترسيخًًينعمًبوًكلًمنًيعيشًعمىًىذهًاألرضًالطيبة
ً.دعائمًاألمنًالوطنيًووسيمةًمنًوسائلًالحماية

فيًإطارًماًسبقًطرحوًتشيرًالباحثةًإلىًأنوًثمةًعالقةًقويةًوفَعالةًفيماً
ًالم ًوقضاياىا ًاالجتماعية ًالرعاية ًبين ًاألمن ًتأصيل ًوبين ًدولةًًالوطنيختمفة في

ً.العربيةًالمتحدةًاإلمارات

ً
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