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مقدمة

واالنتماء  الوالء  قيم  تر�سخ  الوطنية  اخلدمة   «

واالن�ضباط  النظام  روح  تزرع  كما  ال�ضباب  لدى 

والت�ضحية فيهم مبا ميكنهم من خدمة الوطن على 

اأف�ضل وجه«.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي

ميّثل �سدور القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2014 ب�ساأن اخلدمة 
الوطنية واالحتياطية خطوة مهمة يف تاريخ دولة االإمارات العربية 
القانون،  هذا  جاء  فقد  الوطنية،  م�سريتنا  نوعيًة يف  ونقلًة  املتحدة، 
�ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة،  قيادتنا  من  مدرو�سًة  ا�ستجابًة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، للتحديات 
اال�سرتاتيجية التي متوج بها منطقة ال�سرق االأو�سط واخلليج العربي؛ 
اإذ يدرك اأّي متابٍع للتطورات االإقليمية احلا�سلة مْن حولنا اأّن حجم 
التحديات االأمنية وال�سيا�سية واالقت�سادية يتزايد، واأّن اأمن الدول 
اأبنائها  من  والتعاون  التكاتف  من  مزيداً  يتطلب  بات  وا�ستقرارها 
كافة، كما يتطلب تعزيز روح الوالء واالنتماء للقيادة والوطن اأي�ساً.
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قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

اإن قانون اخلدمة الوطنية ميثل ترجمة �سادقة للنموذج الفريد من الرتابط والتما�سك 
بني ال�سعب والقيادة، كما يعّد خطوة فاعلة ترتجم حْر�س املواطنني على االإ�سهام يف 

رفعة هذا الوطن والذود عن مكت�سباته التنموية واحل�سارية.

ولقد لقي هذا القانون ترحيباً �سعبّياً ور�سمّياً واإعالمّياً وا�سع النطاق، حيث تناف�س 
هذا  اعتبار  اإلى  يدعونا  ما  التاريخّي،  القرار  هذا  اإيجابيات  عن  التعبري  يف  اجلميع 
القانون نافذًة ا�ستثنائيًة للتعبري عن طاقات هائلة من احلّب والوالء واالنتماء ت�سعى 

اإلى خدمة وطننا وقيادتنا الر�سيدة. 

واإذا كانت اخلدمة الوطنية مدر�سًة لبناء ال�سخ�سية الوطنية و�سقلها، و�سناعة اأجياٍل 
متوالية من الرجال يف مدر�سة �سناعة الرجولة وتر�سيخ القيم واملبادئ، وهي قواتنا 
والتحديات  الوطنية،  بالق�سايا  �سبابنا  لتعزيزوعي  اأي�ساً  فاإنها مرحلٌة مهمٌة  امل�سلحة، 
اال�سرتاتيجية التي تواجه م�سرية بناء م�ستقبل هذا الوطن العزيز، وحتقيق طموحات 

�سعبنا وقيادتنا الر�سيدة.

احل�سا�سة،  التاريخية  املرحلة  هذه  يف  االأمان  �سمام  هي  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  اإن 
من  بات  واملوؤامرات،وحيث  للخطط  هدفاً  وا�ستقرارها  االأوطان  اأمن  اأ�سبح  حيث 
ال�سرورّي اأْن ت�ستوعب اأجيالنا اجلديدة ما يحيط بنا مْن حتدياٍت ج�ساٍم. ونحن نثق 
ترتكز  التي  خططها  ويخدم  التنموية،  م�سريتنا  �سيعّمق  الوطنية  اخلدمة  قانون  باأّن 
على مقولة املغفور له، باإذن اهلل تعالى، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وهي »اأّن 
الذي يحميها من  وال�سياج  و�سيفها،  االأمة  وهْم درع  احلقيقية،  الرثوة  ال�سباب هم 

اأطماع الطامعني«. 
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مقدمـــة

الأبنائها  العلمي  التطور  يواكب  اأن  على  امل�سلحة  القوات  من حر�س  واإنطالقاً 
م�سرية التطور التكنولوجي والتقني يف جمال الت�سليح وغريه، وترجمة خلطط 
التمكني،  مرحلة  �سمات  اأبرز  اإحدى  تعد  التي  الطموحة  الب�سرية  التنمية 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  بقيادة 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل، ياأتي اإ�سدار هذا الكتاب “قانون 
�سناع  اأبرز   من  نخبة  فيه  ي�سارك  اخلدمة الوطنية وتعزيز الهوية” الذي 

القرار واالأكادمييني والباحثني واالإعالميني.

االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  حممد  معايل  ورقة  عربت  وقد 
بعنوان »التحديات التي تواجه الهوية الوطنية يف الإمارات العربية 
املتحدة« عن اأهمية ق�سية الهوية الوطنية  التي تعد واحدة من اأهم الق�سايا 

الوطنية يف ظل التحديات املتعاظمة التي تواجه ا�ستقرار االأوطان، ومناء ال�سعوب، 
وا�ستثمار طاقات الدولة ومواردها الب�سرية واالقت�سادية. 

حيث اأكد معاليه اأن �سدور القانون االحتادي ب�ساأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
االإيجابية.  الوطنية  والتن�سئة  واالنتماء،  والوالء،  الوطنية،  لقيم  عاك�ساً  جاء 
وحمققاً رغبة اأبناء الوطن يف حتمل امل�سوؤولية امل�سرتكة، وتنمية قدراتهم الذاتية 
هذا  اأن  كما  الوطن.  هذا  تراب  يهدد  طامع  اأو  مغر�س،  اأو  مرتب�س،  كل  جتاه 
الت�سامن  معاين  باأ�سمى  وامل�سري  العي�س  يف  الوطنية  الوحدة  يحقق  القانون 
وامل�ساركة االإيجابية. باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن مفهوم املواطنة املنتجة ال ميكن اأن 
نلم�س م�سمونه، اأو نتائجه اإال من خالل اخلدمة الوطنية التي تعد و�سام �سرف 
لكل منت�سب اإليها؛ الأنها هي االأكرث قدرة على جت�سيد العمل اجلماعي يف نطاق 
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قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

امل�سلحة العامة املجتمعية. كذلك فاإن هذا القانون يعد ترجمة عملية وواقعية ملا قاله 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باأن »هذه 
ال�سباب و�سواعدهم«. وها هي  الطيبة حتر�سها عناية اخلالق وجتمعها عزائم  االأر�س 
ذي عزائم �سباب االإمارات تتوحد جميعاً يف ن�سق وطني م�سرتك مبقت�سى اأحكام 

هذا القانون للذود عن هذا الوطن م�سلحة بالتاأهيل والتدريب واخلربة العملية. 

ويف ورقة اللواء الركن طيار اأحمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
واالحتياطية، وهي بعنوان »اخلدمة الوطنية تكليف وت�سريف وم�سوؤولية« 
احلق،  وتنا�سر  باحلريات،  توؤمن  دولة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اأن  اإلى  اأ�سار 
�سيادة  على  املحافظة  يف  بحقها  وتتم�سك  واالجتماعية،  االإن�سانية  الق�سايا  وتدعم 
على  يقوم  را�سخ  نهج  ولديها  اهلل،  قدر  ال  اعتداءات،  اأي  من  وحمايتها  اأرا�سيها 
االتزان واالعتدال، باالإ�سافة اإلى اأنها دولة موؤثرة يف االقت�ساد العاملي ب�سبب موقعها 

اال�سرتاتيجي املهم، وما متتلك من موارد وثروات مادية وب�سرية.

اأنه  متا�سياً مع النهج احلكومي الذي يرتكز على حق الدولة يف حماية  اإلى  واأ�سار 
اأرا�سيها وتعزيز قدراتها الدفاعية واال�ستثمار االأمثل للعن�سر الب�سري، �سدر القانون 
االحتادي رقم )6( ل�سنة 2014 ب�ساأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية، والذي جاء بعد 
درا�ساٍت عميقة واطالٍع وا�سع على ممار�سات الدول الرائدة يف تطبيق نظام اخلدمة 
للخدمة  بنموذج  للخروج  املمار�سات  مقارنة بني هذه  واالحتياطية، وعمل  الوطنية 
الوطنية يتالءم مع روؤية الدولة وتطلعاتها امل�ستقبلية واالأهداف املن�سودة من امل�سروع.
م�سيفاً، باأن الدولة تبني اآمااًل كثرية على م�سروع اخلدمة الوطنية والدور الفعال الذي 
�سيقوم به لرت�سيخ قيم الوالء واالنتماء والت�سحية يف نفو�س ال�سباب للوطن وللقيادة، 
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�سلوكيات حقيقية  اإلى  وم�ساعٍر وجدانية  وهتافات  رّنانة  �سعارات  وحتويلها من 
واإيجابية، موؤكداً اأّن هذه القيم الوطنية موجودة ومتاأ�سلة يف نفو�سنا جميعاً �سيباً 
اإلى  القيم  هذه  لرتجمة  احلقيقية  الفر�سة  متثل  الوطنية  اخلدمة  لكن  و�سباباً، 
التي  واالأمنية  والدينية  الوطنية  التدريبية  املناهج  و�ست�ساعد  فعلية،  �سلوكيات 
مت و�سعها على اأيدي متخ�س�سني يف حتقيق ذلك، كما �ستعزز التمارين االأمنية 
التي �ضيمار�ضها املجندون االن�ضباط  اليومية  الع�ضكرية واالأن�ضطة  والتدريبات 
وااللتزام واحل�س االأمني لديهم، و�ستقوي انتماءهم ووالءهم للوطن وللقيادة، 
و�ستحفزهم لبذل املزيد من العطاء، و�ستكر�س مفهوم املواطنة ال�ساحلة لديهم، 
باعتبارها التطبيق العملي لوطنيتهم، وبعد انتهاء املجند من اأداء اخلدمة الوطنية 
�سي�سبح لديه ر�سيد كبري من قيم املواطنة ال�ساحلة التي جت�سد والءه وانتماءه 
واإدراكه  والتقاليد،  والعادات  واالأنظمة  القوانني  كاحرتام  للوطن  احلقيقي 
حلقوقه والتزاماته، واحلفاظ على ممتلكات الوطن، وحماية مقدراته ومكت�سباته 
واال�ستعداد للت�سحية يف �سبيله، وبالتايل �سيدرك املجند اأن قيم الوالء واالنتماء 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل عمل خمل�س دوؤوب نافع ومفيد للوطن.

لقانون  »التاأثريات الجتماعية والثقافية والرتبوية  ورقتها حول  ويف 
اخلدمة الوطنية بدولة الإمارات العربية املتحدة« قالت معايل الدكتورة 

النائب االأول لرئي�س املجل�س الوطني االحتادي، ع�سو املجل�س  اأمل القبي�سي 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي، مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم، لقد اأتيح يل فهم 
القانون من خالل النقا�سات املو�سعة يف املجل�س الوطني االحتادي متهيداً الإقرار 
القانون، وكذلك اأتيح يل النظر اإلى االنعكا�سات املجتمعية كوين رئي�سة جلنة 

مقدمـــة
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قطاع التنمية االجتماعية باملجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، كما اأتيح يل االطالع 
على التاأثريات الرتبوية للقانون َكْوين مديراً عاماً ملجل�س اأبوظبي للتعليم؛ نظراً اإلى 

اهتمام املجل�س باالآثار العملية الرتبوية، ولي�س اأدواتها واآلياتها فقط.

الهوية  معاين  اإلى  وا�سح  ب�سكل  اأ�سارت  القانون  اأهداف  ن�سو�س  اإن  واأ�سافت، 
اإلى مفهوم  الوطنية وقيمها، وما يتفرع عنها من مفاهيم الوالء، واالنتماء باالإ�سافة 
وا�سحة  اإ�سارة  املواطنة  ومقومات  الوطنية  الهوية  قيم  على  التاأكيد  وي�سري  املواطنة. 
اإلى اأن اأهداف اخلدمة الوطنية تتجاوز تطوير القدرات واالإمكانات الع�سكرية لدولة 
االإمارات اإلى تبني مفهوم بناء االأمة وال�سخ�سية. فاخلدمة الوطنية، هي كما �سميت، 
للوطن.  خدمة  ونواجتها  واأهدافها  فاأ�سا�سها  ع�سكرية،  خدمة  ولي�ست  وطنية  خدمة 
لذلك، فاإننا حني ننظر اإلى اجلانب الدفاعي والع�سكري من اخلدمة الوطنية، على 
اأهميتهما، يجب اأال نغفل عن جميع جوانب بناء االأمة وبناء �سخ�سية اأبنائها التي 
اأنها  قد تكون اأحد اأبرز جتارب بناء �سخ�سية  ت�سمها اخلدمة الوطنية وتعززها، كما 

االأمة وتر�سيخ قيمها يف منطقتنا.

واأكدت معاليها اأن جمل�س اأبوظبي للتعليم، يعتزم تنظيم �سل�سلة من برامج التوعية 
للطلبة، وال�سيما طلبة احللقة الثالثة من اأجل اإعدادهم للخدمة الوطنية، و�سوف نوفر 
قبل  الطلبة  اإلى  املطلوبة  االإر�سادات  من  وغريها  الوظيفي  واالإر�ساد  الدعم  برامج 
االأمور  واأولياء  الطلبة  مع  وثيقاً  تعاوناً  نتعاون  و�سوف  وبعدها،  الوطنية  اخلدمة  اأداء 
وموؤ�س�سات التعليم العايل للتاأكد من عدم تعطل الطلبة الذين يرغبون يف موا�سلة 

تعليمهم العايل بعد اأداء اخلدمة الوطنية. 
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مقدمـــة

ويف ورقة حول »اخلدمة الوطنية: التاأثريات الأمنية والع�سكرية« قال 
باأن  ال�سعدي قائد كلية الدفاع الوطني،  اللواء الركن طيار ر�ساد حممد �سامل 
�سهر يونيو 2014 �سهد حدثاً تاريخياً يف  دولة االإمارات العربية املتحدة، متثل 
يف اإ�سدار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة- حفظه اهلل-، القانون االحتادي رقم )6( ب�ساأن اخلدمة 
ال�سرائح يف  جميع  من  كبرياً  ترحيباً  القانون  لقي  وقد  واالحتياطية.  الوطنية 
اإلى  االإماراتي  ال�سباب  تطلعات  ليلبي  القانون  جاء  فقد  جمتمع االإمارات؛ 
اأنه اأ�سهم  خدمة وطنهم والتعبري عن احلب الكبري للقيادة والوطن، ف�ساًل عن 
يف تعزيز ثقة االإماراتيني كافة بقيادتهم الر�سيدة التي ت�ست�سرف امل�ستقبل دائماً، 
تلقي  التي  الكبرية  التحديات  وجه  يف  وحت�سينها  الدولة  متكني  اإلى  وت�سعى 

بظاللها على منطقتنا كلها.

التي  امل�سروعات اال�سرتاتيجية  اأهم  من  الوطنية يعد  اخلدمة  قانون  باأن  موؤكداً 
ت�ستطيع حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية للدولة. وقد حقق احتاد االإمارات ال�سبع 
حتت راية دولة االإمارات العربية املتحدة اإجنازات كثرية وم�سهودة خالل العقود 
وحت�سد كل  االإجنازات،  من  مزيد  اإلى  تتطلع  دولتنا  تزال  وما  املا�سية،  االأربعة 
يوم ثمار هذه االإجنازات من خالل ال�سهادات الدولية الكثرية التي تثني على 
الدولة، ومن خالل احتاللها مراتب متقدمة يف كثري من التقارير والت�سنيفات 

الدولية متفوقة على دول عريقة عدة.
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م�سيفاً باأنه من املهم هنا اأن نوؤكد اأن اإ�سدار قانون اخلدمة الوطنية يف دولة االإمارات 
طارئ، الأن وجود  حدث  اأو  حمددة  حالة  على  فعل  رّد  يكن  مل  املتحدة  العربية 
التحديات يف م�سرية اأي دولة اأمر طبيعي، وهذه التحديات حدثت من قبل، وحتدث 
يف وقتنا احلايل، و�ستظل م�ستمرة. ولكن القرار جاء تتويجاً لدرا�سات ومناق�سات طويلة 

على مدى �سنوات عدة.

ويف ورقه حول »اخلدمة الوطنية وتعزيز القوة ال�ساملة للدولة« قال الدكتور 
الوطنية  اخلدمة  قانون  اإن  املتحدة،  العربية  االإمارات  جامعة  مدير  النعيمي  علي 
واالحتياطية يعد عنواناً ملرحلة جديدة يف م�سرية البناء والتمكني يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة؛ الأن هذا القانون جاء ب�سيغة �ساملة ليج�سد ما ينبغي اأن يتوافر لدى 
اأبناء الوطن وبناته من وعي وانتماء وميول واجتاهات جتعلهم فاعلني وموؤدين الأدوار 
اإيجابية يف بناء الوطن واملحافظة على مكت�سباته وحماية منجزاته. وكّلنا يدرك اأهمية 
اأن يتم ا�ستيعاب ال�سباب يف برنامج وطني يزودهم باملعارف واملهارات التي ت�سنع 

منهم جنوداً قادرين على الوفاء بكل ما قد يطلبه الوطن منهم.

واأكد النعيمي لقانون اخلدمة الوطنية فوائد واأهمية كبرية يف حياة ال�سباب االإماراتي، 
اإلى  ويدفعهم  نفو�سهم،  يف  اجلدية  مفاهيم  وير�سخ  االلتزام  معاين  يعمق  حيث 
االإح�سا�س بامل�سوؤولية والتحلي بها يف حياتهم العملية، فاخلدمة الوطنية فخر و�سرف 
لكل مواطن. وهي ت�سب يف م�سلحة الوطن، وحتقق االأمن واالأمان لهذه الدولة التي 
تعمل جاهدة على توفري احلياة الكرمية ل�سعبها، حيث اإنها تعمل على حتفيز ال�سباب 
واملبادئ  القيم  غر�س  اإلى  وتوؤدي  اجلميع،  لدى  الوطنية  امل�ساعر  وتعميق  للمبادرة 
وم�ساحله  اأمنه  حماية  و�سرورة  الوطن  باأهمية  واعية  اأجيال  واإعداد  لتهيئة  الوطنية 

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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الوطنية. اإن توجيهات القيادة الر�سيدة حتر�س دائماً على اإ�سراك اأبناء الوطن يف 
الدفاع عنه، وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكت�سباته.

التطبيق والروؤية  »اخلدمة الوطنية والحتياطية بني  ويف ورقته حول 
االإمارات  هيئة  الدكتور علي حممد اخلوري مدير عام  اأكد  ال�سرتاتيجية« 

للهوية، اأن كل جمتمع يحتاج اإلى حماية حا�سره وم�ستقبله ومكت�سباته الوطنية، 
وهي مهمة ال تقع على عاتق من ميتهن العمل الع�سكري فقط، بل متتد لت�سمل 
اأبناء املجتمع كافة، وال�سيما اأّن االأمن بات مطلباً اأ�سا�سياً لتحقيق التنمية، الأن 
اإن  اأي  االأمن؛  مقومات  توافر  وثيق مبدى  ب�سكل  يرتبطان  واال�ستقرار  التنمية 
فاعلية االأفراد يف جمتمعاتهم، تعتمد على مدى �سعورهم بالطماأنينة �سواء على 
اأنف�سهم واأ�سرهم اأو على ممتلكاتهم. وقد اأ�سدرت دولة االإمارات العربية املتحدة 
يف مايو 2014 قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية، باالعتماد على املادة 43 من 
الدفاع عن االحتاد فر�س مقد�س على كل  اأن  التي تن�س على  الدولة  د�ستور 

مواطن، واأن اأداء اخلدمة الع�سكرية �سرف للمواطنني ينظمه القانون.

واأ�ساف، باأن قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ي�سكل حلظة م�سيئة يف تاريخ 
االإمارات و�سرورة ق�سوى يف ظل ما ي�سهده العامل اليوم من اأحداث اأ�سبح من 
ال�سعب علينا كاأفراد اأو موؤ�س�سات اأو متخ�س�سني فهمها ب�سكل �سحيح. كما 
اأن هذا القانون ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات ا�سرتاتيجية اإذا ما مت التخطيط لها 
وا�ستهدافها، فاإن االأهداف اال�سرتاتيجية االأ�سمى لهذا القانون تتمثل يف مفهوم 
حماية الدولة واملحافظة على ا�ستقاللها و�سيادتها، وتعزيز قدرات قواتنا امل�سلحة 
يف  تتمثل  املذكور  للقانون  اأخرى  اإيجابية  انعكا�سات  هناك  اأّن  كما  وكفاءتها. 

مقدمـــة



18

الثقة، واحرتام الذات، وبناء �سخ�سية  ال�سباب، وتعزيز  الوطنية لدى  الروح  اإذكاء 
ال�سباب، وال�سلوك املن�سبط.

ويف ورقته حول »ركائز الهوية الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة«  
رئي�س  نائب  �سمو  مبكتب  واالإعالمي  الثقايف  امل�ست�سار  متيم  بن  علي  الدكتور  اأ�سار 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، اأمني عام جائزة ال�سيخ زايد للكتاب، رئي�س حترير 
الروؤية  وليد  كان  الذي  الوطنية  اخلدمة  قانون  اأهمية  اأن  اإلى  االإخباري،   24 موقع 
الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
اهلل، وقال اإن هذا واحٌد من االأمثلة امل�سيئة التي نلتقي فيها روؤية احلاكم مع تطلعات 
هذه  من  جعال  الهوية  مفهوم  وتطور  واملجتمع  الدولة  تطور  اإن  حيث  االإماراتيني، 
اخلطوة اأمراً بديهياً، فا�ستقبله ال�سباب وهم املعنيون باالأمر بلهفة و�سعادة، اإذ �سعروا 
باأنه باتت لهم فر�سة اأكرب للم�ساهمة يف بناء الوطن، واإذا اأ�سفنا اإلى ذلك التحديات 
اأبعادها  اأن الهوية بكل  الكبرية التي تع�سف بعاملنا على النحو الذي نراه ف�سنجد 

ومعانيها كافة هي اأكرث ما نحتاج اإليه يف هذا ال�سياق.

اأجنز  بالهوية، ولن نحافظ على ما  التم�سك  ارتقينا واأجنزنا من خالل  واأ�ساف، لقد 
من دون املزيد من الت�سبث بالهوية الوطنية التي هي م�سدر قوتنا وثباتنا ووحدتنا. 
وقد راأينا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية وعرب ما �سهدته منطقتنا من اأحداث ج�سام 
اأن  ذلك  وتعددت؛  اآفاقها  مور�ست  وكيف  االإماراتية،  الهوية  مفاهيم  جتلت  كيف 
تعني  بل  والت�سدد،  االنغالق  تعني  ال  فيه  نعي�س  الذي  العامل  يف  الوطنية  الهوية 
االنفتاح واالنخراط يف التفاعل مع القيم العربية والعاملية، وذلك ال ي�ضرها يف �ضيء، 

بل يح�سنها، فالهوية تعرف ذاتها عن طريق االختالف.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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ويف ورقة حول »الأ�سا�س الديني للخدمة الوطنية« قال الدكتور فاروق 
حمادة، امل�ست�سار الديني بديوان ويل عهد اأبوظبي اإن خدمة الوطن والدفاع عنه 
واحلفاظ على مكت�سباته، وال�سعي الدائم اإلى ترقيته ورفعته، من االأمور اجلوهرية 
يف الدين االإ�سالمي؛ الأنها مرتبطة بالوجود وم�ستندة اإلى الفطرة. فمن الفطرة 
التي فطر اهلل النا�س عليها حّب الذات والوجود واال�ستمرار، وهذا اأ�سٌل حلب 

االأهل والقبيلة والوطن، وهذا احلب ي�ستلزم احلفاظ عليهم والدفاع عنهم.

واأكد اأن خدمة الوطن وحرا�سته فر�س يف دين االإ�سالم على الرجال والن�ساء 
من القادرين وغري القادرين؛ الأنهم على قلٍب واحد ويتوجهون لهدٍف واحد هو 
حماية وجودهم وم�ستقبلهم، واأن قانون اخلدمة الوطنية يف دالالته ومقا�سده، 
ينبثق من كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، وهديه، واأن 
اال�ستجابَة لقانون اخلدمة الوطنية - كلٌّ بح�سب موقعه - واجب ديني، وقيام 

بحقٍّ عظيم من حقوق اهلل تعالى، وعبادة من اأعظم العبادات.

للدول:  الوطنية  الهوية  دعم  يف  امل�سلحة  »القوات  بعنوان  ورقة  ويف 
جوهاين  ماركو  متقاعد  الفريق  اأكد  منوذجًا«  ال�سعبية  فلندا  جمهورية 

فنلندا  اأن  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  امل�ست�سار مبكتب �سمو  كويل، 
عن  للدفاع  للغاية  قوية  باإرادة  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات  اأو�ضاط  يف  جيداً  تتميز 
خدمتهم  يوؤدون  الذين  الذكور  املواطنني  ن�سبة  فاإن  ذلك،  موازاة  ويف  الوطن. 
اأوروبا. وهذه هي احلال حتى  الع�سكرية القائمة على التجنيد هي االأعلى يف 
عندما تكون هناك خدمة مدنية بديلة، والتي قد يختارها اأي فرد يف اأي وقت من 

االأوقات، قبل اخلدمة الع�سكرية اأو يف اأثنائها اأو بعدها. 

مقدمـــة
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واأ�ساف، اإن اخلدمة الوطنية تبني الثقة يف ال�سلطات االأمنية، حيث يدرك ال�سباب 
واأقرانهم  باأنف�سهم  يثقون  كانوا  واإن  القومي،  االأمن  تركيبة  يف  مهمة  اأجزاء  اأنهم 
وروؤ�سائهم، فباإمكانهم اأن يثقوا بالكيان بكامله. كما اأنها �سوف ت�سهم الثقة يف تعزيز 
اأجيال  الأجل  وكذلك  وجناحه،  وا�ستقراره  الوطن  اأمن  على  واملحافظة  القيم  اأهم 

امل�ستقبل، وهذا هو االإرث الرئي�سي للخدمة الوطنية.

امل�ستفادة  الدرو�س  الع�سكرية الإلزامية: بع�س  ويف ورقة حول »اخلدمة 
من التاريخ« اأكد الدكتور ناثان جورج تورونتو ع�سو هيئة التدري�س بكلية الدفاع 

الوطني اأن يف ع�سر تتخلى فيه معظم الدول عن التجنيد، فاإنه من دواعي االإ�سادة 
كان  واإذا  الوطنية.  الع�سكرية  اخلدمة  قانون  �سنها  االإمارات  لدولة  االبتكار  بروح 
التاريخ دلياًل هنا، فمن املرجح اأن تكون ثمة حتديات، ولكنها لي�س ع�سية على احلل. 
الع�سكرية  اخلدمة  تاريخ  درا�سة  ومن خالل  الربنامج.  تفا�سيل  يف  املفتاح  ويكمن 
والتقاليد  الثقافة  مع  يتنا�سب  برنامج  بناء  الوطنية  اخلدمة  ملنظمي  االإجبارية، ميكن 

واالأهداف الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة. 

وقيادتنا  لوطننا  اأوفياء  دوماً  �سنظل  االإماراتية  امل�سلحة  القوات  يف  فنحن  وبعد: 
ب اأعيننا، مقولة �سيدي الفريق اأول �سمّو ال�سيخ حممد بن  الر�سيدة، وا�سعني ن�سْ
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، والتي قال  اآل نهيان، ويّل عهد  زايد 
فيها: »اإننا مدعوون االآن للعمل �سوياً ملواجهة التحديات والتهديدات املرتب�سة باأمننا 
با�سرتاتيجيتنا  والتم�سك  مكت�سباتنا،  على  للحفاظ  اجلهد  كّل  وبذل  وا�ستقرارنا، 
ووطننا  لقيادتنا  بوالئنا  وااللتزام  قيادتنا،  حول  وااللتفاف  امل�ستدامة،  للتنمية 
هذا  يف  �سركاء  جميعاً  فنحن  وترابطنا،  ومتا�سكنا  وحدتنا  على  حفاظاً  وجمتمعنا، 

قانون الخدمة الوطنية
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الوطن، نتعا�سد كالبنيان املر�سو�س ي�سّد بع�سه بع�ساً«.

كما اأننا يف جملة »درع الوطن« نرى اأن هذا االإ�ضدار ما هو اإال امتداد لن�ضاط 
بحثي علمي ن�سعى ملوا�سلته وتعميقه، تعزيزاً لدور االإعالم الع�سكري وتاأكيداً 
على اهتمام قواتنا امل�سلحة باجلانب العلمي واالأكادميي يف اأداء ر�سالتها الوطنية 
ال�سامية، اإننا ناأمل اأن ي�سهم هذا الكتاب يف ن�سر الوعي املعريف واإثراء النقا�سات 

العلمية يف هذا املو�سوع.

وختاماً، يطيب لهيئة حترير جملة »درع الوطن« اأن تتقدم بكل ال�سكر والتقدير 
لكل من اأ�سهم يف �سدور هذا الكتاب، ولكل العاملني يف االإعالم الع�سكري 
اإ�سدار هذا الكتاب على النحو الذي نرجو  على ما بذلوه من جهد مّقدر يف 

وناأمل، ومبا يليق بانتمائنا الذي نفخر به اإلى دولة االإمارات العربية املتحدة.

                                                         يو�سف جمعه احلداد

                                                          رئيــ�س التحريــــر

مقدمـــة



23

 التحديات التي 
تواجه الهوية 
الوطنية في 

اإلمارات العربية 
المتحدة
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يف هذه املرحلة التاريخية، التي تتزايد فيها اأبعاد املخاطر والتحديات املهددة ل�سالمة 
وطننا ومنطقتنا اخلليجية وعاملنا العربي، ما اأحوجنا اإلى البحث يف كل ما يح�سن 
الدولة  اأمن  على  للحفاظ  كافة،  املوؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  واإلى  وجمتمعنا،  دولتنا 

وا�ستقرارها. 
الوطنية يف ظل  الق�سايا  اأهم  تعد واحدة من  الوطنية  الهوية  ق�سية  اأن  وال�سك يف 
التحديات املتعاظمة التي تواجه ا�ستقرار االأوطان، ومناء ال�سعوب، وا�ستثمار طاقات 

الدولة ومواردها الب�سرية واالقت�سادية. 
الوطنية،  الهوية  باأبعاد  اأ�سا�سياً  اهتماماً  االجتماعية  والعلوم  الدرا�سات  اأبدت  وقد 
والفل�سفية  واالقت�سادية  والثقافية،  الرتبوية،  للقيم  الرئي�سي  املدخل  واعتربتها 
الوطنية  الهوية  جتذر  مبدى  رهني  االأمم  وتقدم  واالأمن،  فاال�ستقرار،  جمتمع.  الأي 
اأهداف النماء  يف مواطنيها، وقدرتهم على التالحم ال�سيا�سي واملجتمعي لتحقيق 

والتطور.
والعطاء  واالإخال�س،  والوالء،  االنتماء،  يعني  اجتماعي  كمفهوم  الوطنية  والهوية 
املبذول من املواطنني، كلٌّ يف موقع عمله وفق ا�ستثمار اأف�سل القدرات لرفعة �ساأن 
الوطن. وهذا املفهوم هو الذي تفرع عنه مفهوم املواطن امل�سوؤول، اأو املواطنة املنتجة. 
امل�سامني  يحمل  اأن  دون  من  ما  دولٍة  اإلى جن�سية  االإن�سان  ينت�سب  اأن  يكفي  فال 
الثقافية، والعقائدية، واللغوية، وال�سيا�سية لهذه الدولة، ويعمل على تعظيمها واإعالء 

�ساأنها يف كل عمل، اأو منا�سبة.
واالأوطان ال تبنى فقط بامل�ساعر، واالأحا�سي�س، والعواطف. وهو ما يعرب عنه باجلانب 
النف�سي يف الهوية الوطنية، واإمنا البد من اقرتانها بطاقات واإمكانات يتم ت�سخريها من 
كل مواطن. وهو ما يعرب عنه باجلانب العملي للهوية الوطنية. فالهوية الفطرية التي 

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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ي�سري اإليها علماء االجتماع باأنها امل�ساعر االإيجابية للفرد جتاه اأ�سرته، اأو ع�سريته 
اأو قبيلته البد اأن يالزمها الهوية الوطنية التي ت�سمو فيها امل�ساعر واالأحا�سي�س 

اإلى الوالء واالنتماء للوطن.
التي  املوؤ�س�ساتية،  بالهوية  العملية تعني االإميان  الوطنية يف تطبيقاتها  الهوية  اإن 
تعني بذل كل جهد ممكن وكل طاقة متاحة يف موؤ�س�سات الدولة اأو يف اأعمال 
والوطنية  املواطنة،  مفهوم  بني  يفرق  ما  وهذا  الدولة.  ل�سالح  وت�سخريه  الفرد 
اللذين هما جناحا مفهوم الهوية. فاملواطنة تعني االنت�ساب اإلى الدولةـ يف حني 
اأن الوطنية تعني العمل والفعل ال�سالح للدولة. ومن ثم فاإن املواطنة يقرتن بها 
االنتماء اأي االنتماء اإلى االأ�سرة، اأو القبيلة، اأو الع�سرية، واأخرياً اإلى الدولة، يف 
حني اأن الوطنية يقرتن بها الوالء، وتعني تغليب م�سلحة الوطن على م�سلحة 
الفرد وفق امل�سلحة امل�سرتكة وامل�سري الواحد. فالفرد يف الوالء يدرك اأن م�سريه، 

وم�سلحته، وتقدمه مقرتٌن بنماء الوطن وا�ستقراره وتنميته.

الهوية الوطنية واال�ضتقرار

اإن ملفهوم الهوية الوطنية دوراً كبرياً يف تر�سيخ ا�ستقرار املجتمعات ومنائها، االأمر 
الذي يتطلب العمل على مواجهة املخاطر املتنامية، والتحديات املتزايدة التي 
املفهوم. وهي بطبيعتها حتديات وخماطر مل تكن معهودة من قبل  تواجه هذا 
نظرَا اإلى ا�سطراب اأو�ساع االإقليم العربي، وتعقد ال�سيا�سات الدولية، و�سيادة 
العوملة الثقافية، واحل�سارية والعلمية التي حتاول اأن تنزع عن االأوطان خ�سائ�سها 

وثوابتها الرئي�سية مل�سلحة معتقدات ُيدعى اأنها عاملية.
 ودولتنا ال�سابة مل تن�ساأ من فراغ، واإمنا قامت على تاريخ عريق و�سعب اأ�سيل 

 التحديات التي تواجه الهوية الوطنية يف اإلمارات
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واأ�س�س را�سخة من الثوابت والقيم والتقاليد املوروثة، باالإ�سافة اإلى ما اأك�سبنا اإياه 
االآباء املوؤ�س�سون لهذه الدولة، وعلى راأ�سهم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، من قيم الوطنية والتفاين يف العمل والت�سحية بكل ما هو نفي�س مل�سلحة 
املجموع من اأجل بناء دولة قوية م�ستقرة ي�سار اإليها بالبنان يف الرقي والتقدم، وهي 
امل�سرية التي يرعاها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل، واإخوانه حكام االإمارات.

اخلدمة الوطنية: قيم واآمال وطموحات

لقيم  عاك�ساً  جاء  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة  ب�ساأن  االحتادي  القانون  �سدور  اإن 
اأبناء  الإدراكات  وحمققاً  االإيجابية.  الوطنية  والتن�سئة  واالنتماء،  والوالء،  الوطنية، 
اأو  الذاتية جتاه كل مرتب�س،  قدراتهم  وتنمية  امل�سرتكة،  امل�سوؤولية  الوطن يف حتمل 
مغر�س، اأو طامع يهدد تراب هذا الوطن. كما اأن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية 
يف العي�س وامل�سري باأ�سمى معاين الت�سامن وامل�ساركة االإيجابية. باالإ�سافة اإلى ذلك 
خالل  من  اإال  نتائجه  اأو  م�سمونه،  نلم�س  اأن  ميكن  ال  املنتجة  املواطنة  مفهوم  فاإن 
اإليها؛ الأنها هي االأكرث قدرة  التي تعد و�سام �سرف لكل منت�سب  الوطنية  اخلدمة 
فاإن هذا  العامة املجتمعية. كذلك  على جت�سيد العمل اجلماعي يف نطاق امل�سلحة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قاله  ملا  وواقعية  عملية  ترجمة  يعد  القانون 
الطيبة حتر�سها عناية اخلالق  االأر�س  باأن »هذه  الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان  اآل 
تتوحد  االإمارات  �سباب  عزائم  وها هي ذي  و�سواعدهم«.  ال�سباب  عزائم  وجتمعها 
جميعاً يف ن�سق وطني م�سرتك مبقت�سى اأحكام هذا القانون للذود عن هذا الوطن 

م�سلحة بالتاأهيل والتدريب واخلربة العملية.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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حتديات داخلية وخارجية

وطنية،  بتحديات  تواجه  واالأمم  االأوطان  م�سريات  ك�سائر  �ساأن  م�سريتنا،  اإن 
واإقليمية ودولية. فعلى ال�سعيد الوطني، وعلى الرغم من اأن املوؤ�سرات واملعايري 
الدولية ت�سع دولتنا يف اأولى مراتب دول العامل من حيث ال�سعادة، والتنمية 
ت�سع  الدولية  الت�سنيفات  هذه  فاإن  املتعددة،  مبجاالتها  واالقت�سادية  الب�سرية 
علينا م�سوؤولية م�سرتكة يف بذل املزيد من اجلهد، والتفاين، واالإخال�س يف اأداء 
ما نكلف به. ولعل اأول التحديات يف هذا ال�ساأن هو االرتقاء بقدراتنا العلمية 
احتياجات  تلبي  وطنية  قدرات  هناك  تكون  بحيث  والتكنولوجية  والثقافية 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية الوطنية ومتطلباتها كافة. 
التحدي الثاين الذي اأريد اأن اأ�سري اإليه هو مواجهة الت�سدد والغلواء الفكري 
يحقق  الذي  الوطني  للوالء  ال�سانعة  الوطنية هي  الهوية  كانت  فاإذا  والديني. 
ا�ستقرار املجتمع وتقدمه، فاإن االأديان ال�سماوية، واالأفكار االإن�سانية حتمل بني 
االأفكار  تلك  من  واالحرتا�س  التنبه  وعلينا  االأوطان.  لبناء  اخلري  جوانبها كل 
اأهاليها،  وتفرق  االأوطان،  تهدم  التي  والدينية  الفكرية  واالدعاءات  املغلوطة، 
ينخر يف  الذي  كال�سو�س  االدعاءات  فمثل هذه  طوائفها وجماعاتها،  وت�ستت 

متا�سك االأوطان فيحيلها اإلى ه�سيم حمت�سر.
وقيمها  وعاداتها،  بتقاليدها  املوروثة  القيم  على  احلفاظ  هو  الثالث  التحدي 
اإمنا  باملا�سي  ال�سلة  يقطع  الذي  والتطور  فالتقدم  االأ�سيلة.  العربية  االإ�سالمية 
هو تطور ه�س ال يعرب عن تطور �سخ�سية االإن�سان. فاحلداثة يف مفهومها العلمي 
تعني االنتقال باملجتمعات من مرحلة اإلى اأخرى على اأن حتمل كل مرحلة تالية 

اخل�سائ�س االإيجابية للمرحلة التي �سبقتها. 

 التحديات التي تواجه الهوية الوطنية يف اإلمارات
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اأما على ال�سعيد االإقليمي، فلعلنا جميعاً ندرك طبيعة اال�سطراب يف عاملنا العربي، 
وما متخ�س عنها من تفتت االأوطان، وت�سريد االأهايل، باالإ�سافة اإلى مئات االألوف 
اجلماعات  انت�سار  ذلك  كل  و�ساحب  واالأيتام.  والثكالى  واجلرحى  القتلى،  من 
دولنا  يهدد  الذي  االأمر  لها،  وماأوى  اأر�س  اإيجاد  اإلى  ت�سعى  التي  املتطرفة  الدينية 

العربية كافة.
ونحن ل�سنا مبناأى عن اإقليمنا العربي، ولذلك فنحن اليوم يف اأم�س احلاجة اإلى اإحياء 
باأمان من هذه االأنواء العا�سفة  مفاهيم الهوية الوطنية وثوابتها الرا�سخة حتى نعرب 
التي تهب على منطقتنا العربية. فهويتنا الوطنية هي �سالحنا االأقوى للتغلب على 

كل ما يجنب الوطن من اآثار ونتائج ما ت�سهده الكثري من دولنا العربية.
بتاآزر  اأبرز مفاهيم الهوية الوطنية، فلن�سطّف جميعاً  اإن تالحمنا ال�سيا�سي يعد من 
وتكاتف خلف قيادتنا الر�سيدة، وحكومتنا الوطنية يف كل قراراتها و�سيا�ساتها؛ الأنها 

هي االأقدر على التعبري عن ال�سمري الوطني العام، وامل�سلحة الوطنية امل�سرتكة. 
وال �سك يف اأن والءنا الوطني الذي نعلي فيه م�سلحة الوطن العليا على كل م�سلحة 
ذاتية اأو �سخ�سية قد مت جت�سيده يف قانون اخلدمة الوطنية االإلزامية الذي ميثل رافداً 

مهماً لتعزيز الوالء الوطني.
مفاهيم  اأهم  وهي  الوطني،  والوالء  واالجتماعي،  ال�سيا�سي  التالحم  فاإن  ثم  ومن 
الهوية الوطنية تعد ال�سد املنيع لدرء كل �سر اأو اأثر غري مرغوب فيه جراء اال�سطرابات 

املنت�سرة يف العامل العربي.
اأما على ال�سعيد الدويل فقد اختلطت املبادئ القانونية الدولية امل�ستقرة وتداخلت، 
على  ال�سيقة  امل�سالح  لغة  من  اأعلت  التي  الدولية  ال�سيا�سات  تخبط  اإلى  اأدى  ما 
همٍّ  اأي  وجود  حال  يف  جمدياً  يعد  مل  ولذا  امل�سرتكة.  الدولية  االإن�سانية  امل�سلحة 

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة



29

الدولية  املوؤ�س�سات  اإلى  باللجوء  معه  التعامل  يتم  اأن  للوطن  تهديد  اأو  وطني، 
فقط، اأو ا�ستدعاء فكرة االأمن اجلماعي الدويل الذي تعرب عنه االأمم املتحدة. 
واإمنا اأبناء الوطن هم وحدهم املعنّيون بالذود عن وطنهم يف مواجهة اأي تهديد، 
اأو حتقيق اأي م�سلحة. ودليلنا على ذلك االإخفاق الذريع للموؤ�س�سات الدولية 
واالإقليمية يف حل اأزمات دول العامل مما ترتب عليه �سياع ال�سعوب، ومقدرات 

االأوطان، ومكت�سبات االأجداد.
اإن يقظة �سبابنا وتاأهبهم الدائم للدفاع عن الوطن، والتم�سك بوحدتنا الوطنية 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  تبقى  لكي  لنا،  ال�سمان  هي  االإيجابية  وقيمنا 
دائماً  تبذل  التي  الر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف  واال�ستقرار،  والرخاء  واالأمن  دولة 

الغايل والنفي�س يف �سبيل عز وجمد ورفعة وطننا احلبيب و�سعبنا الكرمي.

 التحديات التي تواجه الهوية الوطنية يف اإلمارات
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الخدمة الوطنية 
تكليف وتشريف 

ومسؤولية
اللواء الركن طيار 

أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

إلتحق بالقوات املسلحة يف عام 	 

.1991

تخــرج من كليـــة ساندهريسـت 	 

العسكرية امللكية الربيطانية.

حصل عىل درجة البكالـوريوس 	 

يف التخطيط واإلحصــاء من 

جامعة اإلمارات.

حصل عىل درجة املاجستري يف 	 

العالقات الدولية واألمن الدويل 

من جامعـــة تافتس بالــواليات 

املتحدة األمريكية باإلضافة إىل 

ماجستري يف إدارة املوارد.
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قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

بف�سل  وذلك  وعاملياً،  اإقليمياً  مرموقة  مكانة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  احتلت 
ال�سيا�سة املتوازنة واحلكيمة التي تنتهجها احلكومة الر�سيدة بقيادة �سيدي �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
حفظه اهلل ورعاه، واأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات، و�سيدي الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، والتي جعلتها حمل 
تقدير واحرتام من قبل املجتمع الدويل، فدولة االإمارات العربية املتحدة دولة توؤمن 
باحلريات، وتنا�سر احلق، وتدعم الق�سايا االإن�سانية واالجتماعية، وتتم�سك بحقها يف 
اأرا�سيها وحمايتها من اأي اعتداءات، ال قدر اهلل، ولديها نهج  املحافظة على �سيادة 
را�سخ يقوم على االتزان واالعتدال، باالإ�سافة اإلى اأنها دولة موؤثرة يف االقت�ساد العاملي 

ب�سبب موقعها اال�سرتاتيجي املهم، وما متتلك من موارد وثروات مادية وب�سرية.
على  �ساهد  وخري  له،  وداعية  لل�سالم  حمبة  دولة  املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة 
االإن�سانية  ومبادراتها  والعامل،  اأ�س�ستها مع دول اجلوار  التي  الطيبة  العالقات  ذلك 
واالجتماعية التي �سملت القا�سي والداين يف �ستى دول العامل، وهذا نهج را�سخ 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  تعالى  باإذن اهلل  له  املغفور  الر�سيدة عن  القيادة  توارثته 

نهيان، �سانع تاريخ اأجماد االأمة وبانيها.
التنمية  م�سرية  يف  واأثره  اخلارجي  العامل  على  االنفتاح  باأهمية  الدولة  وتوؤمن 
امل�ستدامة، وتدرك اأّن هذا االنفتاح يرتتب عليه العديد من التحديات، ومنها التاأثري 
يف ال�سلوكيات والقيم والهوية الوطنية، لذا نراها تنتهج مبداأ املوازنة بني االنفتاح - 
وما يقابله من تطور وتقدم يف النواحي االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سة - وبني 
التنمية  واأدوات  احل�سارية  وموروثاتها  تاريخها  على  املحافظة  يف  مب�سوؤولياتها  الوفاء 

التي متتلكها، والتي ي�سكل ال�سباب الن�سبة الكبرية منها.
فالدولة على يقني تام باأّن العن�سر الب�سري هو اأداة التنمية ال�ساملة، وهدفها الرئي�سي، 
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لذا ركزت على الكيفية التي ت�ستطيع من خاللها ا�ستثمار طاقات هوؤالء ال�سباب 
احلميدة  باأخالقياتهم  للوطن  �سفراء  وجعلهم  وتطويرهم،  ومتكينهم  وتنميتهم 
و�سلوكياتهم االإيجابية. من هنا جاءت فكرة اخلدمة الوطنية التي ُينتظر اأن حتقق 
وال�سيا�سية،  واالجتماعية  واالقت�سادية  واالأمنية  الوطنية  االأهداف  العديد من 
مراآة  تعتربهم  الأنها  املواطن  بال�سباب  املتمثل  الب�سري  العن�سر  على  تركز  واأن 
الوطن وقادة امل�ستقبل، وجناحهم ومتيزهم �سيعزز مكانة الدولة و�سريفع من �ساأنها 

ويرتقي بها.

املحاور الرئي�ضية

االعتبارات اال�سرتاتيجية للقانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 2014 ب�ساأن اخلدمة 
الوطنية واالحتياطية

متا�سياً مع النهج احلكومي الذي يرتكز على حق الدولة يف حماية اأرا�سيها وتعزيز 
القانون  موؤخراً  �سدر  الب�سري،  للعن�سر  االأمثل  واال�ستثمار  الدفاعية  قدراتها 
االحتادي رقم )6( ل�سنة 2014 ب�ساأن اخلدمة الوطنية واالحتياطية، والذي جاء 
بعد درا�ساٍت عميقة واطالٍع وا�سع على ممار�سات الدول الرائدة يف تطبيق نظام 
اخلدمة الوطنية واالحتياطية، وعمل مقارنة بني هذه املمار�سات للخروج بنموذج 
للخدمة الوطنية يتالءم مع روؤية الدولة وتطلعاتها امل�ستقبلية واالأهداف املن�سودة 
من امل�سروع، فاخلدمة الوطنية مبفهومها الع�سكري موجودة منذ قيام دولة االحتاد 
وهذا ما توؤكده املادة )43( من د�ستور الدولة والتي تن�س على اأّن »الدفاع عن 
الع�سكرية  الحتاد فر�ٌس مقد�س على كل مواطن، واأداء اخلدمة 

اخلدمة  فر�س  اأّن  نوؤكد  اأن  نود  لذا  القانون«،  ينظمه  للمواطنني  �سرٌف 

الوطنية يف هذا الوقت حتديداً ال يعني بال�سرورة وجود اأخطار اأمنية حالية حُتدق 
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بالدولة، بالرغم من اأّن االإعداد الع�سكري حق م�سروع لها، واإمنا ي�ستند يف �سدوره 
على  املحافظة  مب�سوؤولياتها يف  ومت�سكها  الدولة  منها: حر�س  اأخرى،  اعتبارات  اإلى 
�سيادتها وكيانها، واملكانة املرموقة والتقدير الدويل اللذين حظيت بهما، واالإجنازات 
وغريها،  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  حققتها  التي  العظيمة 
م�سرية  يف  دوره  وتعزيز  وتطويره  املواطن،  ال�سباب  متكني  جتاه  مل�سوؤولياتها  وتاأكيداً 
التنمية ال�سمولية، واحتوائه واملحافظة على هويته الوطنية. فاخلدمة الوطنية مبادرة 
وال�سحة  والتعليم  الب�سرية  التنمية  جمال  يف  احلكومية  التوجهات  �ستدعم  احتادية 
واالأمن وامل�سئولية املجتمعية، و�ستعزز الروابط االجتماعية، االأمر الذي �سي�سهم يف 

ازدهار الدولة وتقدمها، وزيادة قوة املجتمع االإماراتي ومتا�سكه.

اخلدمة الوطنية ودورها الفّعال يف تر�ضيخ قيم الوالء واالنتماء 

والت�ضحية لدى ال�ضباب املواطن

و�سعت الدولة اآمااًل كثرية على م�سروع اخلدمة الوطنية والدور الفعال الذي �سيقوم 
وللقيادة،  للوطن  ال�سباب  نفو�س  يف  والت�سحية  واالنتماء  الوالء  قيم  لرت�سيخ  به 
حقيقية  �سلوكيات  اإلى  وجدانية  وم�ساعٍر  وهتافات  رّنانة  �سعارات  من  وحتويلها 
واإيجابية، وال ننكر اأّن هذه القيم الوطنية موجودة ومتاأ�سلة يف نفو�سنا جميعاً �سيباً 
و�سباباً، لكن اخلدمة الوطنية متثل الفر�سة احلقيقية لرتجمة هذه القيم اإلى �سلوكيات 
و�سعها على  التي مت  واالأمنية  والدينية  الوطنية  التدريبية  املناهج  و�ست�ساعد  فعلية، 
والتدريبات  االأمنية  التمارين  �ستعزز  كما  ذلك،  حتقيق  يف  متخ�س�سني  اأيدي 
الع�ضكرية واالأن�ضطة اليومية التي �ضيمار�ضها املجندين االن�ضباط وااللتزام واحل�س 
االأمني لديهم، و�ستقوي انتماءهم ووالءهم للوطن وللقيادة، و�ستحفزهم لبذل املزيد 
العملي  التطبيق  باعتبارها  لديهم،  ال�ساحلة  املواطنة  مفهوم  و�ستكر�س  العطاء،  من 
كبري  ر�سيد  لديه  �سي�سبح  الوطنية  اخلدمة  اأداء  من  املجند  انتهاء  وبعد  لوطنيتهم، 
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من قيم املواطنة ال�ساحلة التي جت�سد والءه وانتماءه احلقيقي للوطن كاحرتام 
القوانني واالأنظمة والعادات والتقاليد، واإدراكه حلقوقه والتزاماته، واحلفاظ على 
ممتلكات الوطن، وحماية مقدراته ومكت�سباته واال�ستعداد للت�سحية يف �سبيله، 
وبالتايل �سيدرك املجند اأن قيم الوالء واالنتماء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل عمل 

خمل�س دوؤوب نافع ومفيد للوطن.

وتطلعاتها  الدولة  بروؤية  ال�سباب  تعريف  �ساأنها  من  الوطنية  اخلدمة  اأّن  كما 
وتوجهاتها امل�ضتقبلية واأهدافها ال�ضامية والدور املناط بهم لتحقيقها، و�ضرت�ضخ 
يف اأذهانهم ووجدانهم اأن خدمة الوطن �سرف عظيم وو�سام يجب اأن يتناف�س 
اجلميع لنيله، و�سيدرك ال�سباب اأّن اخلدمة الوطنية هي حلظة الرب باالأوطان؛ الأن 
االأمن واال�ستقرار والعي�س الكرمي والرفاهية التي ننعم بها اليوم مل تكن وليدة 
امل�سادفة بل هي ثمرة العمل امل�سني واجلهد الدوؤوب و�سل�سلة الت�سحيات التي 
من  والنفي�س  الغايل  قدموا  الذين  املخل�سون  املوؤ�س�سون  الوطن  رجال  قدمها 
اأجلنا نحن. لذا، فنحن ملزمون اأخالقياً اإن اأردنا احلياة الكرمية االآمنة وامل�ستقرة 
مقدراته  على  ونحافظ  الوطن،  نحمي  باأن  بعدنا  من  القادمة  ولالأجيال  لنا 

ومكت�سباته، ونذود عن حماه، ونتناف�س يف �سناعة م�ستقبل واعٍد وم�سرٍق له.
 

اخلدمة الوطنية ودورها يف غر�س منظومة قيم متكاملة لدى ال�ضباب 

املواطن، والتن�ضئة الوطنية ال�ضليمة

اإّن املتمعن يف هذا امل�سروع الوطني واأهدافه ال�سامية، يدرك باأّن ال�سالح مبفهومه 
الع�سكري لي�س االأداة الوحيدة للدفاع عن الوطن، بل هناك اأ�سلحة اأكرث تاأثرياً 
وفاعلية يف دعم املنظومة االأمنية واحلفاظ على املكت�سبات واملقدرات الوطنية، 
فالتن�سئة الوطنية ال�سليمة، واإعداد جيل من ال�سباب املواطن القوي الواثق بنف�سه 
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االأ�سلحة،  من  غريهما  يفوقان  �سالحان  والتزاماته  بحقوقه  والواعي  بقدراته  املوؤمن 
�ستعمل  ا�سرتاتيجية  اأداة  يعترب  والذي  الوطنية،  اخلدمة  م�سروع  �سيحققه  ما  وهذا 
من خالل مناهج التدريب النظري والعملي على غر�س منظومة قيم متكاملة لدى 
ال�سباب، جتعلهم اأكرث قدرة على الوفاء بالتزاماتهم جتاه اأنف�سهم واأ�سرهم وجمتمعهم 
وقياداتهم، هذه املنظومة �سرت�سخ لديهم مبداأ امل�ساركة والعمل بروح الفريق الواحد 
ملا فيه تقدم البالد، و�ستزيد الروابط االجتماعية قوة ومتانة، و�ستجعلهم اأكرث احرتاماً 
للوقت، واأكرث تقديراً لوالديهم وروؤ�سائهم وقادتهم، و�سي�سبحون بذلك منوذجاً يحتذى 
اإنارة عقولهم وتو�ضيع  به يف االن�ضباط والتنظيم وااللتزام، كما �ضت�ضهم اخلدمة يف 
مداركهم ال�ستقبال احلقائق وقراءة الواقع الذي تعي�سه دولتهم والعامل من حولهم 
بعقالنية، و�ستمكنهم بالتايل من التعامل مع التحديات مبختلف اأنواعها )اقت�سادية، 
كما  ومنطق،  بحكمة  معها  والتعامل  متزنة،  بطريقة  و�سيا�سية(  ثقافية،  اجتماعية، 
ال�سباب  على حت�سني  الغر�س  لهذا  اأعدت خ�سي�ساً  التي  االأمنية  املواد  �ست�ساعد 
التي تدعو يف  املتطرفة  الدينية  الهدامة واملعتقدات  الفكرية  التيارات  املواطن �سد 
فاخلدمة  واملواطن،  للوطن  املكيدة  باطنها  وتخفي يف  والكمال،  الدين  اإلى  ظاهرها 
التي  والهدامة  البناءة  االأفكار  بني  التمييز  كيفية  املواطن  ال�سباب  �ستعلم  الوطنية 
تنطوي على االإ�ساءة للوطن وللقيادة واالحتاد، وتهدف اإلى زعزعة االأمن واال�ستقرار 

واإ�سغال ال�سباب عن دورهم احلقيقي جتاه الوطن ورفعته وتقدمه وازدهاره. 

اخلدمة الوطنية واال�ضتثمار االأمثل للعن�ضر الب�ضري

َتعترب دولة االإمارات العربية املتحدة العن�سر الب�سري هدف التنمية الرئي�سي، وثروة 
الوطن احلقيقية التي من خاللها ميكن اال�ستفادة من جميع املوارد االأخرى املتاحة، 
والتي ال قيمة لها من دون وجود الكادر الب�سري املوؤهل واملدرب. واخلدمة الوطنية 
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تدريب  على  �ستعمل  عليه  ت�ستمل  الذي  التخ�س�سي  التدريب  خالل  من 
�سباب الوطن، وتاأهيلهم وتطويرهم، و�سقل مواهبهم، واإك�سابهم املهارات التي 
القيادية  املنا�سب  لتويل  واإعدادهم  فّعالة،  بناء  اأدوات  اإلى  حتويلهم  �ساأنها  من 
يف الدولة، كما �ستمكنهم من نقل املعارف واخلربات التي اكت�سبوها يف اأثناء 
اخلدمة الوطنية اإلى موؤ�س�ساتهم االأم اأو للوظائف التي �سيلتحقون بها م�ستقباًل، 
كافة؛  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  يف  التوطني  عمليات  يدعم  الذي  االأمر 
فاخلدمة الوطنية تعترب رافداً اأ�سا�سياً للعن�سر الب�سري املتميز بقدرته على البذل 
والعطاء يف ال�سلم واحلرب، ويف اأي ظرف ا�ستثنائي اأو طارئ، ال قدر اهلل، كما 
�ست�سمن اخلدمة دعم ا�ستمرارية االأعمال يف القطاعات احليوية يف الدولة باأيٍد 

وطنية اأمينة على م�سالح الوطن.
على  يقت�سر  الب�سري ال  العن�سر  با�ستثمار  الدولة  اهتمام  اأن  هنا  التاأكيد  ونود 
و�سائل التمكني والتطوير والتدريب، بل يتعدى ذلك من خالل الرتكيز على 
منتجاً  عن�سراً  ليكون  للمواطن  ال�سليمة  والنف�سية  وال�سحية  البدنية  التن�سئة 
وموؤثراً وقادراً على العطاء بكفاءة واقتدار، ومن املتوقع اأن تعمل اخلدمة الوطنية 
ال�سحية  احلياة  اأ�ساليب  على  املجندين  تعويد  خالل  من  اجلانب  هذا  على 
للياقة  نظام  باتباع  وذلك  ال�سيئة،  الغذائية  العادات  عن  واالبتعاد  ال�سليمة، 
البدنية ومنظومة غذائية متكاملة والتمارين والتدريبات الريا�سية التي �سيخ�سع 
لها املجندون بالتدريج وفقاً للخطط املعدة لذلك، والتي �ست�سهم يف رفع م�ستوى 
االأمرا�س  من  للعديد  و�ستت�سدى  لديهم،  والنف�سية  وال�سحية  البدنية  اللياقة 
و�سي�سهم  ال�سيئة،  الغذائية  العادات  عن  الناجمة  وال�سكري  كال�سغط  املزمنة 

ذلك يف تخفيف االأعباء التي تتكبدها الدولة لتطوير خدماتها الطبية.
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الوالء للوطن وللقيادة »كلٌّ ال يتجزاأ«، وطاعة ويل االأمر واجب ديني 

واأخالقي اأكدته تعاليم ديننا احلنيف

واالجتماعية  االأ�سرية  الروابط  قوة  االإماراتي  للمجتمع  املميزة  ال�سمات  اأهم  من 
عليها،  وتربوا  ن�سوؤوا  التي  والتقاليد  والعادات  بالقيم  املواطنني  ومت�سك  ومتانتها، 
واعتزازهم بجذورهم التاريخية االأ�سيلة. ويظهر ذلك جلياً يف التفافهم حول القيادة 
الر�سيدة يف كل الظروف واملنا�سبات، ومنبع ذلك اإميانهم االأكيد باأّن هذا الرتابط من 
�ساأنه تعزيز مكانة الدولة واملحافظة على اأمن الوطن وا�ستقرارهم وا�ستمرارية عجلة 

التقدم والنماء.
فاالأ�سرة االإماراتية ومنذ القدم لعبت دوراً حمورياً يف غر�س مبداأ الطاعة لويل االأمر 
اأي احلاكم  اأواًل هلل وللر�سول، ومن ثم لويل االأمر  اأبنائها؛ فالطاعة تكون  يف نفو�س 
الذي ي�سري �سوؤون البالد والعباد. وقد ا�ستندت يف زرع هذه القيمة اإلى تعاليم ديننا 
احلنيف، وقوله تعالى: »يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل االأمر 
والطاعة  الوفاء  يعي معنى  اأثمرت جياًل �ساحلاً  الفطرية  ال�سلوكيات  منكم«. وهذه 
والوالء، جياًل يفزع ب�سجاعة وب�سالة وقت النداء، جياًل يوقر الكبري ويطيع حاكمه 
ووالة اأمره والقائمني على ت�سريف �سوؤون البالد؛ الأنه على ثقة تامة باأنهم يريدون 

العزة والرفعة والكرامة له وللوطن.
وال ننكر اأّن التطور واالنفتاح على العامل اخلارجي بكل مزاياه واإيجابياته اأثر �سلبياً 
اأبناء  من  قليلة جداً  فئة  لدى  الوطنية  القيم  و�سوه  اجلوانب االجتماعية،  بع�س  يف 
الوطن، االأمر الذي ا�ستلزم تكاتف جميع اجلهود على امل�ستوى الوطني للت�سدي 
لهذه ال�سلوكيات الغريبة عنا وعن �سيمنا واإعادة هذه الفئة املغرر بها اإلى جذورها 
ومبادئها الوطنية. وتعترب اخلدمة الوطنية اإحدى املبادرات الوطنية التي �ست�سهم - 
من خالل املواد والتدريبات واالأن�سطة واملحا�سرات االأمنية والتوعوية التي �سيخ�سع 

قانون الخدمة الوطنية
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لها املجندين- يف ت�سحيح هذه املفاهيم، واإعادة ربط ال�سباب بوطنهم، وزيادة 
التالحم بينهم، وتغليب م�سلحة الوطن على اأي م�سالح �سخ�سية اأخرى؛ الأن 
الوالء للوطن »كٌل ال يتجزاأ«، وال نقبل باأن يكون والوؤنا لوطننا ولقيادتنا ق�سية 

ن�ساوم عليها اأبداً.

ر�ضالة اإىل �ضباب الوطن ال�ضرفاء االأمناء

يف  جهداً  تاأُل  مل  الدولة  باأّن  املخل�سني  االأوفياء  ال�سرفاء  الوطن  �سباب  اأذكر 
�ساأنه  من  ما  كل  وتقدمي  الكرمية،  واحلياة  واال�ستقرار  االأمن  مقومات  توفري 
وعقدت  فيكم،  الغالية  ثقتها  و�سعت  اأنها  كما  وتطويركم،  ومتكينكم  دعمكم 
عليكم االآمال حلمل راية الوطن، فكونوا رجااًل كما عهدناكم وحتملوا امل�سوؤولية، 
وا�ستو�سوا باأوطانكم خرياً؛ الأن ما �ستزرعونه اليوم �سيقطف ثماره غداً اأبناوؤكم 

واأحفادكم فاأح�سنوا ال�سنيع مع الوطن واجعلوه االأول دائماً.
اأيها ال�سباب كونوا اأقوياء، وت�سلحوا بالعلم واملعرفة تهابكم االأمم، كونوا اأقوياء 
بفكركم واإجنازاتكم ووالئكم، واإياكم اأن ت�سعفوا اأمام اأي تيارات هدامة؛ الأنها 
عزائمكم  ي�سعف  �سيء  الأي  تلتفتوا  وال  وال�سوء،  ال�سر  وبوطنكم  بكم  تريد 
واإرادتكم اأو ي�سغلكم عن ر�سالتكم وواجبكم جتاه الوطن، واأكملوا م�سرية البناء 

والتطوير واالإعمار؛ الأنها طريقكم نحو م�ستقبلكم امل�سرق.
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  وحفظ  الوطن،  اهلل  حفظ  واأخرياً، 
الذي  االإمارات  �سباب  على  معقودة  واالآمال  الدولة.  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد 
�سيج�سدون يف م�سروع اخلدمة الوطنية النموذج الذي ُيحتذى به يف االأخالق 

والقوة والعزمية واالإ�سرار والتحدي. 

الخدمة الوطنية تكليف وترشيف ومسؤولية
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التأثيرات 
االجتماعية 

والثقافية 
والتربوية

لقانون الخدمة 
الوطنية بدولة 

اإلمارات

معايل الدكتورة أمل القبييس

النائب األول لرئيس املجلس الوطني االتحادي

عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم

دكتوراه يف الهندسة املعامرية	 

        بدرجة امتياز من اململكة    

        املتحدة 2000.

بكالـــوريـوس يف الهندســــــــة 	 

املعامريــة بدرجـــة امتيــاز من 

جامعة اإلمارات 1993.

خربة أكادميية ومهنية يف مجال 	 

التعليم ملدة 18 عاما.

 حاصلة عىل جائزة أبوظبي  لعــام 	 

2008 وعىل وســام رشف أبوظبي.

حاصلة عىل جائزة الرشق األوسـط 	 

للتمـيز للقــــيادات النسائية.

حاصلة عىل جائزة راشد للتفوق 	 

العلمي عام 2000.
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اأ�سدرت دولة االإمارات قانونا ب�ساأن اخلدمة الوطنية االحتادية يفر�س خدمة وطنية 
ع�سكرية اإلزامية على جميع مواطنيها بني �سن 18 و30 عاماً، و�سمح للفتيات من 
اأن دواًل عديدة يف العامل  اإلى اخلدمة. ويف حني  باالن�سمام  العمر نف�سه اختيارياً 
تفر�س اخلدمة الوطنية الع�سكرية االإجبارية على مواطنيها فاإن حداثة التجربة يف 
الدولة فتحت حواراً اإيجابياً يف املجتمع حول خمتلف تاأثريات القانون االجتماعية 
والثقافية والرتبوية، ووجد القانون ترحيباً كبرياً بني املواطنني، وال�سيما اأن �سعب 
االإمارات اأثبت اأنه اأحد اأ�سد ال�سعوب الت�ساقاً بقيادته وبوطنه. واإن تكري�س مبادئ 
ترجمة  هو  الوطنية  الواجبات  اأ�سمى  واأحد  مقد�س  كواجب  الدولة  عن  الدفاع 

�سادقة لهذا االلتحام بني ال�سعب وقيادته وحبه لوطنه.

اخلدمة الوطنية: بناء االأمة وبناء ال�ضخ�ضية

لقد اأتيح يل فهم القانون من خالل النقا�سات املو�سعة يف املجل�س الوطني االحتادي 
كوين  املجتمعية  االنعكا�سات  اإلى  النظر  اأتيح يل  وكذلك  القانون،  الإقرار  متهيداً 
كما  اأبوظبي،  الإمارة  التنفيذي  باملجل�س  االجتماعية  التنمية  قطاع  جلنة  رئي�سة 
اأتيح يل االطالع على التاأثريات الرتبوية للقانون َكْوين مديراً عاماً ملجل�س اأبوظبي 
اأدواتها واآلياتها  اإلى اهتمام املجل�س باالآثار العملية الرتبوية، ولي�س  للتعليم؛ نظراً 

فقط.

مفهوم اخلدمة الوطنية

واالحتياطية،  الوطنية  اخلدمة  ب�ساأن   2014 ل�سنة   6 رقم  االحتادي  القانون  �سدر 
له يف  اأ�سري  �سريح  د�ستوري  واجب  هو  الوطن  الدفاع عن  واجب  اأن  اإلى  واأ�سار 

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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املادة رقم 43 من د�ستور دولة االإمارات التي تن�س على »اأن الدفاع عن االحتاد 
فر�س مقد�س على كل مواطن، واأداء اخلدمة الع�سكرية �سرف للمواطنني ينظمه 

القانون«.
وقد و�سع د�ستور دولة االإمارات العربية املتحدة االأ�س�س الوا�سحة ملفهوم اخلدمة 

الوطنية االإلزامية على النحو االآتي:

يف  تاأكيده  مت  ما  وفق  و�سيادتها  الدولة  ا�ستقالل  على  احلفاظ  �سرورة  اأوًل: 

املادة )10( من الباب االأول من الد�ستور، والذي يتطلب اال�ستعداد واجلهوزية 
الدائمة وفق العن�سر االأول.

مفهوم  وهو  الوطني،  واالأمن  الوطن  اأمن  مفهوم  على  الد�ستور  تاأكيد  ثانيًا: 

فالدرا�سات  الداخلي،  االأمن  على  يقت�سر  ال  حيث  املختلفة  باأبعاده  مت�سعب 
ال�سيا�سية احلديثة توؤكد تو�سع مفهوم االأمن لي�سمل االأمن االقت�سادي واالأمن 
وجود  بدوره  يتطلب  الذي  العام،  الوطني  االأمن  اأدق  بتعبري  اأو  االجتماعي، 

مواطن قوي ومدرب وجاهز للدفاع عن متطلبات حتقيق هذا االأمن.
عدوان خارجي،  اأي  �سد  الوطن  كيان  عن  الدفاع  اإلى  الد�ستور  اأ�سار  ثالثًا: 

وهو ما مت االعتماد عليه يف تكوين قوات احتياط، وهو ما ينقل مفهوم اخلدمة 
الوطنية االإلزامية من جمرد التدريب اأو اال�ستعداد للقتال اإلى مفهوم اجلهوزية 
الع�ضكرية واالنخراط املبا�ضر يف العمليات املتطلبة ل�ضد اأي تهديد اأو دفع اأي 

عدوان عن كيان الوطن.
فباملقارنة  االإلزامية.  الع�سكرية  بتاأكيد اخلدمة  تنفرد  االإمارات مل  اأن دولة  غري 
بواجب  متعلقة  مواد  على  تن�س  الد�ساتري  غالبية  فاإن  العامل  دول  د�ساتري  مع 

التأثريات االجتامعية والثقافية والرتبوية

لقانون الخدمة الوطنية بدولة اإلمارات
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املواطنني يف الدفاع عن بالدهم �سد اأي عدوان خارجي، وهو ما ي�سمى »التجنيد 
االإجباري«، واإن كانت بع�س بلدان العامل اتفقت على ترك تنظيم امل�ساألة للقوانني، 
االإجباري يف د�ضاتريها.  بالتجنيد  املتعلقة  النقاط  بع�س  اأخرى و�ضعت  فاإن دواًل 
ومن بني )188( دولة متلك د�ستوراً يف العامل، هناك )117( دولة ن�ست د�ساتريها 
اخلدمة  تتبنى  دول  و)9(  ملواطنيها،  االإجباري  التجنيد  واجب  على  بو�سوح 
بني  املواطن  يخري  نظاماً  تتبنى  دولة  و)14(  معاً،  والطوعية  االإلزامية  الع�سكرية 

اخلدمة الع�سكرية واملدنية.

�سوي�سرا يف  وا�سع كان يف  نطاق  اإلزامي على  تدريب ع�سكري  اأول  اأن  ويف حني 
فاإن  دولتهم،  عن  للدفاع  املواطنني  اإعداد  بغر�س  امليالدي،  ع�سر  ال�ساد�س  القرن 
قانون دولة االإمارات العربية املتحدة قد احتفظ بتلك االأهداف واإن كان قد اأ�ساف 

لها الكثري.

اإن النظر يف اخلدمة الوطنية االإلزامية ب�سقها العملي، واملتمثل يف توفري جيل قادر 
عن  نغفل  يجعلنا  اأال  يجب  الوطن،  حيا�س  عن  والذود  الدولة  عن  الدفاع  على 

هدف رئي�سي انطوى عليه القانون، وهو مفهوم بناء االأمة وبناء ال�سخ�سية.

اإن ن�سو�س اأهداف القانون اأ�سارت ب�سكل وا�سح اإلى معاين الهوية الوطنية وقيمها، 
وما يتفرع عنها من مفاهيم الوالء، واالنتماء باالإ�سافة اإلى مفهوم املواطنة. وي�سري 
التاأكيد على قيم الهوية الوطنية ومقومات املواطنة اإ�سارة وا�سحة اإلى اأن اأهداف 
اخلدمة الوطنية تتجاوز تطوير القدرات واالإمكانات الع�سكرية لدولة االإمارات اإلى 

تبني مفهوم بناء االأمة وال�سخ�سية.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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اخلدمة الوطنية وبناء االأمة

 Nation االأمة  بناء  يف  الع�سكرية  الوطنية  اخلدمة  اإ�سهام  اإلى  النظر  ميكن 
Building من خالل املحاور االآتية:

اأوًل: يركز بناء االأمة على اجلهود املكر�سة لبناء الهوية الوطنية بتطوير اأهداف 

م�سرتكة حتقق الوحدة بني اأفراد املجتمع. ومن هذا املنطلق فاإن اخلدمة الوطنية 
ت�سكل رافداً معززَا لقدرة القوات امل�سلحة وكفاءتها، والتي تتبناها روؤية االإمارات 
2021 من خالل مبداأ »احتاد قوي يجمعه م�سري واحد«. والذي يت�سمن احتاداً 

منيعاً ومتكاماًل يحمي االإماراتيني. ومن هذا املنطلق فاإن اخلدمة الوطنية جتمع 
كل �سباب الوطن من جميع اإماراته على هدف واحد، وهو حماية الدولة، ما 
االأمة يف  وبناء  الوطنية  الوحدة  بناء  برامج  اأف�سل  اأحد  الوطنية  اخلدمة  يجعل 
اأ�سا�سية  قاعدة  بناء  هو  الوطنية  اخلدمة  اأهداف  اأهم  اأحد  فاإن  وبالتايل  الدولة. 

لرت�سيخ القيم املجتمعية التي ت�سوغ هوية الدولة.
ل�سياغة  برنامج حمدد  و�سع  يت�سمن  االأمة  بناء  فاإن  اأخرى،  ناحية  ثانيًا: من 

قيم وطنية تو�سح اأبرز ما تقوم عليه تلك القيم. وقد اأكد قانون اخلدمة الوطنية 
هذا الهدف ب�سكل وا�سح، حيث اإن الرتكيز على قيم الوالء واالنتماء ومفهوم 
املواطنة يحدد اأ�س�س القيم الوطنية للدولة، التي تنبع من تكوينها التاريخي ومن 

قيمها االجتماعية، وت�ستند اإلى قيمها الدينية واملجتمعية.
على  الدولة  قدرة  مقومات  اأحد  تعد  �سريعة  ا�ستجابة  قدرات  بناء  ثالثًا: 

اال�ستدامة وال�سمود �سد مهددات اأمنها.
اأن موؤ�سر الكفاءة التنظيمية  اإلى  اإحدى درا�ساته  اأ�سار معهد وا�سنطن يف  وقد 

التأثريات االجتامعية والثقافية والرتبوية
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»مدى  املوؤ�سر  هذا  ويقي�س  للدول،  الع�سكرية  القوة  تقييم  موؤ�سرات  اأهم  اأحد  هو 
وجود نظام للتجنيد االإلزامي والتعبئة العامة لقوات اجلي�س واالحتياط يف الدولة«. 
اإ�سدار الدولة لقانون اخلدمة الوطنية يتما�سى مع موؤ�سرات الكفاءة  فاإن  وبذلك، 
التنظيمية لتقييم القوة الع�سكرية، من حيث وجود نظام للتجنيد االإلزامي، كما اأنه 

يتما�سى مع موؤ�سرات قدرة الدولة على ال�سمود.
رابعًا: �ست�سهم اخلدمة الوطنية يف �سبط ال�سلوك ال�سوي لدى معظم ال�سباب من 

خالل التدريب الع�سكري، اإذ اإن التحاقهم بالقطاعات الع�سكرية �سي�ساعد على 
تخريج جيل من ال�سباب ملتزم يف عمله و�سلوكياته ومطيع لروؤ�سائه، ويغر�س فيهم 
الثقة وحب الوطن واحرتام الوقت، مع اكت�ساب مهارات تهيئ ال�سباب لالعتماد 
على النف�س، والقدرة على حتديد خياراتهم امل�ستقبلية بناء على التجارب التي مّروا 

بها يف فرتة التدريب.
خام�سًا: �سي�سهم التدريب على املعدات احلديثة يف القوات امل�سلحة يف تكوين 

من�سة لربط التقنية املتقدمة باحلياة اليومية، وتلّقي مواطني الدولة التدريب على 
ا�ستخدام اأف�سل التقنيات واأحدثها يف جمال العمل الع�سكري، ما يجعل اخلدمة 
الوطنية من اأف�سل من�سات نقل التقنية احلديثة الأفراد املجتمع، و�سيوؤدي ذلك اإلى 
ارتفاع ن�سبة التعامل مع التقنية احلديثة بني جممل اأ�سر دولة االإمارات، ما يحقق 
اخرتاقاً اأكرب للتقنية املتقدمة، وهو اأحد الروافد االأ�سا�سية لتحقيق االقت�ساد املبني 

على املعرفة.

اخلدمة الوطنية وبناء ال�ضخ�ضية

اخلدمة  وتعّد  ال�سخ�سية.  بناء  على  يعتمد  االأمة  هوية  بناء  فاإن  اأخرى  ناحية  من 

قانون الخدمة الوطنية
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االن�ضباط  حيث  من  وال�ضيما  ال�ضخ�ضية،  بناء  اأدوات  اأبرز  من  الع�ضكرية 
وااللتزام والعمل امل�سرتك، ف�ساًل عن املهارات التكتيكية والتقنية التي ينطوي 
العمل  وزارة  وقد حددت  متقدمة.  اآليات  مع  والعمل  اجلماعي  العمل  عليها 
يكت�سبها  التي  املهارات  اأهم  يعملون«،  اأمريكا  »اأبطال  برنامج  عرب  االأمريكية، 

العاملون يف اجلي�س والتي ميكن اأن تنتقل اإلى بيئة العمل، ومنها:
• القدرة على تعلم مهارات ومفاهيم جديدة.	
• القدرات القيادية يف توجيه الفريق وحتمل م�سوؤوليته.	
• املرونة يف العمل ب�سكل انفرادي اأو العمل �سمن فريق.	
• مهارات 	 وتنمية  خلفيات خمتلفة،  من  اأ�سخا�س  مع  التعامل  على  القدرة 

التوا�سل الب�سري.
• العمل 	 ب�ضغوط  تت�ضم  بيئة  يف  و�ضريع  فعال  ب�ضكل  العمل  على  القدرة 

الكبرية.
• احرتام االإجراءات، وتقبل اإجراءات املحا�سبة.	
• قدرة كبرية على العمل يف التقنية، ويف بيئة عاملية، وتطوير قدرات االبتكار، 	

وحل امل�سكالت.
• ثقافة عمل عالية ترتكز على مبادئ االإخال�س والتفاين والعمل اجلماعي.	
• وحماية 	 ال�سالمة  اإجراءات  على  والتاأكيد  امل�سوؤولية،  حتمل  على  القدرة 

املمتلكات.
• الرتكيز على اإمتام املهمة واالإ�سرار على حتقيق الن�سر يف الظروف كافة.	

اإن جميع تلك ال�سفات جتعل من اخلدمة املدنية برناجماً متكاماًل لبناء ال�سخ�سية 
بني ال�سباب، وهي جميعها �سفات تخدم وحدة الدولة واأهداف تنمية املوارد 

الب�سرية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
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االنعكا�ضات االإيجابية االجتماعية والثقافية والرتبوية لقانون اخلدمة 

الوطنية على دولة االإمارات

اإن جمتمع االإمارات، كغريه من املجتمعات العربية واالإ�سالمية، يتميز بخ�سائ�س 
و�سمات جتمع بني اأفراد هذا املجتمع، مت توارثها جياًل بعد جيل، فمجتمع االإمارات 
الدينية  الوحدة  مثل:  واحدة،  اجتماعية  خ�سائ�س  اأفراده  تربط  قبلي  جمتمع 

والوحدة الوطنية والهوية امل�سرتكة ويتميزون ب�سمات كالتعاون واحرتام القانون. 
غري اأن وجود برنامج حمدد ينخرط فيه جميع �ضباب الدولة، وبع�ضهم من الفتيات، 
�سيخلق تاأثرياً كبرياً يف املجتمع وبع�س املمار�سات ال�سائدة فيه، والتي ميكن حتديد 

اأهمها يف االآتي:
• ومنائها، 	 الدولة  ا�ستقرار  اأ�سا�س  الوطنية  الوحدة  تعّد  الوطنية:  الوحدة  تر�سيخ 

وهي اأ�سا�س قيام اأي دولة حديثة، ويرتكز مفهوم الوحدة الوطنية على ركيزتني 
اأ�سا�سيتني: الركيزة االأولى معنية )باجلانب املعنوي اأو ال�سيكولوجي القيمي( 
الروابط: االنتماء  واأ�سا�س هذه  باملواطنني ووحدتهم ومتا�سكهم.  يرتبط  الذي 
)باجلانب  ُتعنى  الثانية  والركيزة  امل�سرتك.  العي�س  يف  والرغبة  الوطن  وحب 
املادي االإقليمي والقانوين(: الذي يرتبط بوحدة الدولة وتكاملها، وقيام نظم 
قانونية ود�ستورية وموؤ�س�سية تكفل احلفاظ على وحدة ال�سعب ومتا�سكه وترابط 
مقوماته وعوامل وجود الوطن، وبالتايل فاإن انخراط ال�ضباب يف اخلدمة الوطنية 
الع�سكرية �سري�سخ لديهم ح�س الوطن الواحد الذي يدافع عنه ويخدمه جميع 
مواطني الدولة من جميع اإماراتها وقبائلها، وعلى خمتلف مذاهبهم وتوجهاتهم 
الفكرية. كما اأن التزام ال�سباب بتلبية نداء الواجب اعتماداً على د�ستور الدولة 
ير�ّسخ دور د�ستور  الد�ستور جزءاً ال يتجزاأ من فهمم للوطن، ما  يجعل ذلك 
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دولة االإمارات بو�سفه مكّوناً اأ�سا�سياً من مكونات فهمهم الكامل للدولة.
• �سرف 	 يف  ت�سارك  باأن  االإماراتية  للفتاة  القانون  �سمح  الفر�س:  تكافوؤ 

اال�ستعداد للذود عن الوطن وحتمل م�سوؤولية الدفاع عنه. و�ستوؤدي هذه 
اإلى تعزيز مفاهيم تكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني  الفر�سة التي متنح للفتيات 
التي اأقرتها القوانني يف االإمارات، �سواء يف التعليم اأو العمل، ب�سكل اأكرب من 
خالل العمل على حماية الدولة. اإن من �ساأن م�ساركة الفتيات يف اخلدمة 
وقدراتهن  باأنف�سهن  ثقتهن  م�ستوى  رفع  من  �سخ�سياً  متكينهن  الع�سكرية 
على اأداء اأي نوع من االأعمال، ولكن �سيكون له تاأثري اأكرب يف النظرة اإلى 
املراأة يف املجتمع، ويف رفع م�ستوى التكافوؤ يف الفر�س بني اجلن�سني، وهو 
املراأة يف املجتمع، وا�ستفادة  اإمكانيات  اإطالق  تغيري جمتمعي �سي�سهم يف 

الدولة منها ب�سكل اأكرب.
• من 	 العديد  فيه  اأ�سبحت  الذي  الوقت  يف  املجتمعية:  الروابط  تعميق 

التوا�سل  و�سائل  انت�سار  اإلى  نظراً  افرتا�سية،  االجتماعية،  العالقات 
االجتماعي، فاإن »رفقة ال�سالح »comradery توفر فر�سة منا�سبة الإيجاد 
من  االإماراتي  ال�سباب  اإن  حيث  املجتمع،  فئات  خمتلف  بني  العالقات 
و�سيت�ساركون  جنب،  اإلى  جنباً  معاً  �سيتدربون  الدولة  اإمارات  خمتلف 
االأفكار والطموحات، ويتجاوزون امل�ساعب �سوياً، وقد ال يكون اأمام هوؤالء 

ال�سباب فر�سة لاللتقاء معاً اإال من خالل خدمة العلم. 
• تعميق روح املواطنة: اإن قانون اخلدمة الوطنية يعد اأداة مهمة لبناء املواطنة 	

ملفهوم  توؤ�س�س  الوطنية  اخلدمة  اإن  اإذ  االإماراتي،  ال�ساب  لدى  ال�ساحلة 
خدمة العلم وبذل النف�س، وهي خطوة مهمة يف بناء روح املواطنة عن طريق 
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بذل الغايل والنفي�س للوطن. اإن اخلدمة الع�سكرية �ستوؤ�س�س لروح مواطنة حقة 
توؤكد دور االأفراد ك�سركاء رئي�سيني يف الدفاع عن الوطن وخدمته وبنائه.

• دعم 	 يف  مبا�سر  تاأثري  الوطنية  اخلدمة  جلهود  �سيكون  التوطني:  جهود  دعم 
يف  املبكر  االنخراط  عتبة  على  االإماراتي  ال�ضباب  �ضيكون  حيث  التوطني، 
اأعمال خمتلفة، بع�سها يعادل العمل اليدوي، وهو ما �سيجعل مواطني  اأداء 
الدولة يتجاوزون اإحدى العقبات املجتمعية التي تقلل من قيمة االأعمال غري 
االإدارية. كما اأن جمموعة املهارات التي �سيكت�سبها ال�سباب والثقافة املجتمعية 
اإلى �سوق العمل و�سرتفع من  ت�سهم يف ت�سهيل انتقال ال�سباب من املدر�سة 
اأ�سواق العمل  قدراتهم على االلتحاق ب�سوق العمل، وكذلك جاذبيتهم يف 
حيث تعترب ق�سية تطوير املوارد الب�سرية االإماراتية يف القطاع اخلا�س اأحد اأبرز 

التحديات التي تواجه دولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة ب�سكل عام.
و�ست�سهم اخلدمة الوطنية يف تغيري الفكرة ال�سائدة يف اأذهان �سباب اليوم يف 
جمتمعنا، وهي اأن فر�س العمل تعني العمل يف املكاتب، ولي�س يف وظائف 
االإنتاج يف امل�سانع، وال �سيء اأجنح من اخلدمة الوطنية يف تغيري عقلية انتظار 
احل�سول على احلقوق واملزايا وتقوية عزم ال�سباب، ومن �ساأن اخلدمة الوطنية 
واأن  الواقعية،  غري  ت�سوراتهم  تغرّي  اأن  واخل�سونة  باجلدية  تت�سم  ما  غالباً  التي 
االآخرين،  والتعاون مع  العمل  مهارات  وتك�سبهم  بالتوا�سع،  يتحلون  جتعلهم 
وتعّلمهم كيفية ارتقاء �سلم النجاح خطوة بخطوة على مدار م�سريتهم املهنية 
واحلياتية، وهي املواقف وال�سلوكيات االأ�سا�سية نف�سها التي ت�سعى اإليها جهات 
اخلريجني  من  ال�سباب  منح  الوطنية يف  اخلدمة  و�ست�سهم  الدولة.  العمل يف 
متعددة  جماالت  يف  اخلدمة  على  القدرة  الوطن  واجب  اأداء  يف  املنخرطني 
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جماالت  من  تقرتب  جماالت  يف  خدمة  وهي  امل�سلحة،  القوات  داخل 
يتطلبها  التي  املنا�سبة  العملية  اخلربة  لهم  �سيوفر  ما  العملي،  تخ�س�سهم 
من  اإعطاء  على  �سراحة  القانون  ن�س  وقد  اخلريجني.  من  اخلا�س  القطاع 
اأنهى اخلدمة الوطنية االأولوية عند تعيني املوظفني يف اجلهات احلكومية يف 
الدولة، وهو ما �سي�سهم ب�سكل كبري يف توفري فر�س عمل اأف�سل لعدد كبري 

من ال�سباب، ما �سي�سهم يف حتقيق جهود التوطني.
• الوطنية يف 	 �ست�سهم اخلدمة  العامة كقيمة جمتمعية:  مبداأ اخلدمة  تر�سيخ 

لت�سبح  احلكومة  م�سوؤوليات  من  جزءاً  كونه  من  العامة  اخلدمة  مبداأ  نقل 
طاقات  ا�ستخدام  يف  ذلك  وي�سهم  املجتمع.  اأفراد  م�سوؤوليات  من  جزءاً 
الدولة،  م�سوؤولية  يف  ال�سباب  واإ�سراك  للمجتمع  خدمات  لتقدمي  املجتمع 
وهي خطوة اأ�سا�سية جتاه رفع م�ستوى امل�ساركة لدى ال�سباب وتطوير اأدوارهم 
العامة  اخلدمة  مبادئ  تعزز  الوطنية  اخلدمة  اإن  املجتمع.  البناءة يف خدمة 
�ساأن  ومن  نفو�سهم.  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  ثقافة  وتر�سخ  ال�سباب،  لدى 
ا�ضرتاط اأداء اخلدمة الوطنية اأن ي�ضاعد ال�ضباب املواطنني على ا�ضتيعاب 
امل�سوؤوليات املرتتبة على االنتماء اإلى املجتمع واحرتامها، ولي�س االقت�سار 
على التمتع مبزايا ذلك االنتماء فقط. ومن املطلوب اأن ي�سهم ال�سباب يف 
اخلدمة العامة بالدرجة املطلوبة من الوعي واجلاهزية لتمكني احلكومة من 

اأداء مهامها. 
• االإمارات 	 دولة  بينها  ومن  البلدان،  من  العديد  يف  ال�سحية:  الثقافة  ن�سر 

العربية املتحدة، متثل م�ساألة البدانة بني االأطفال واملراهقني م�سكلة كبرية 
اأ�سباب هذه امل�سكلة عدم ممار�سة التمارين الريا�سية  لل�سحة العامة. ومن 
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فاإن  ال�سادرة عن هيئة ال�سحة-اأبوظبي  الر�سمية  لالإح�ساءات  بانتظام، ووفقاً 
م�سحية حديثة  درا�سة  ك�سفت  بينما  ن�سبة البدانة بني املواطنني تبلغ 36%، 
�سملت 1440 طالباً مواطناً يف املدار�س احلكومية باإمارة اأبوظبي اأن %34 من 
االأطفال واملراهقني املواطنني يعانون زيادة الوزن اأو البدانة. واأ�سارت الدار�سة 
اإلى اأن ذلك الو�سع رمبا يكون ناجتاً عن االنخفا�س ال�سديد يف معدالت ممار�سة 
االأن�سطة البدنية لدى طلبة املدار�س، وانعكا�س ذلك على موؤ�سر كتلة اجل�سم. 
و�سي�سهم اأداء اجلميع للخدمة الوطنية يف تر�سيخ اأهمية اللياقة البدنية وال�سحية 
ملحوظ  انخفا�س  حدوث  يف  �سي�سهم  كما  الدولة،  خدمة  مقومات  كاأحد 
للمعدالت الكبرية احلالية للبدانة وغريها من امل�سكالت ال�سحية واالأمرا�س 
من  البدنية  لياقتهم  على  احلفاظ  اجلميع  من  مطلوباً  اأ�سبح  الأنه  كال�سكري، 
اأجل اأداء الواجب الوطني، وال يخفى علينا جميعاً اأن احلكومة تتكبد تكاليف 
باهظة �سنوياً لعالج البدانة ومر�س ال�سكري، ومن هنا يربز دور اخلدمة الوطنية 

يف تعزيز ال�سحة العامة والقوة البدنية ل�سبابنا. 

اخلال�ضة

اإن اخلدمة الوطنية، هي كما �سميت، خدمة وطنية ولي�ست خدمة ع�سكرية، فاأ�سا�سها 
الدفاعي  اجلانب  اإلى  ننظر  حني  فاإننا  لذلك،  للوطن.  خدمة  ونواجتها  واأهدافها 
والع�سكري من اخلدمة الوطنية، على اأهميتهما، يجب اأال نغفل عن جميع جوانب 

بناء االأمة وبناء �سخ�سية اأبنائها التي ت�سمها اخلدمة الوطنية وتعززها. 
اأبرز جتارب بناء �سخ�سية االأمة وتر�سيخ قيمها يف  اأحد  فاخلدمة الوطنية قد تكون 

منطقتنا.
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اإنني كع�سوة يف املجل�س الوطني االحتادي وم�سوؤولة عن قطاع الرتبية والتعليم 
يف اأبوظبي اأتوقع اأن ت�سهم اخلدمة الوطنية يف فتح االآفاق لتحرير طاقات �سباب 
للتحديات  وللت�سدي  عليهم  املعقودة  االآمال  لتحقيق  وجمتمعها،  االإمارات 

النا�سئة.
واإننا، يف جمل�س اأبوظبي للتعليم، نعتزم تنظيم �سل�سلة من برامج التوعية للطلبة، 
نوفر  الوطنية، و�سوف  للخدمة  اإعدادهم  اأجل  الثالثة من  وال�سيما طلبة احللقة 
الطلبة  اإلى  املطلوبة  االإر�سادات  من  وغريها  الوظيفي  واالإر�ساد  الدعم  برامج 
قبل اأداء اخلدمة الوطنية وبعدها، و�سوف نتعاون تعاوناً وثيقاً مع الطلبة واأولياء 
االأمور وموؤ�س�سات التعليم العايل للتاأكد من عدم تعطل الطلبة الذين يرغبون 

يف موا�سلة تعليمهم العايل بعد اأداء اخلدمة الوطنية. 
و�سوف يقوم املجل�س يف امل�ستقبل بدرا�سة خيارات تنفيذ برامج �سبابية اأخرى 
كربنامج اخلدمة املجتمعية الطالبية يف اإطار ا�سرتاتيجيات تطوير مهارات الطلبة 
والرامية اإلى تر�سيخ الوحدة الوطنية وتعميق االأوا�سر بني املواطنني. واإننا نوؤمن 
اإمياناً را�سخاً باأن التعليم يجب اأن ي�سهم دائماً يف حتقيق رفاهية املواطنني واملجتمع 

ب�سورة م�ستدامة.
جتاهها  جميلها  ال�سباب  يرد  اأن  يجب  �سبابها  ترعى  التي  الدولة  فاإن  واأخرياً، 
اأف�سل من  الدولة  الدوام، وهل هناك من طريقة لدى  بحمايتها و�سونها على 
تزويدهم باملهارات والو�سائل الالزمة لفعل ذلك؟ يف ظل التغريات املتوا�سلة 
التعريف  الإعادة  فر�سة  الوطنية  اخلدمة  متثل  �سوف  تواجهنا  التي  والتحديات 
اأن يعي اأجيال امل�ستقبل  اإماراتي«، والتاأكد من  بجوهر ما تعنيه كلمة »مواطن 
الوطنية  اخلدمة  فاإن  هنا  ذكرت  وكما  تواجهها.  �سوف  التي  التحديات  جيداً 

التأثريات االجتامعية والثقافية والرتبوية
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الرابط بني حقوق املواطنة  بناء  اأكرب، واإعادة  ميكنها تر�سيخ الهوية الوطنية ب�سورة 
وواجباتها، وا�ستغالل طاقات ال�سباب ومواهبهم من اأجل حتقيق االأولويات الوطنية.
ال�سباب  ي�ستفيد  ف�سوف  االأخرى  والتدريبية  التعليمية  الربامج  يخ�س  فيما  اأما 
يذكر  كما   - له  يكون  �سوف  اأي  الع�سكري،  التدريب  من  وجماعات  فرادى 
تاأثريات خارجية. وعلى امل�ستوى الفردي �سوف ي�ستفيد ال�ساب  االقت�ساديون - 
من تعزيز �سحته البدنية والعقلية، وذلك عالوة على تعويد االأجيال ال�سابة على 
التوحد والنظام واالن�ضباط وتنمية قدراتهم االجتماعية والنف�ضية، واالأهم هو ما 
�سوف يتحقق للمجتمع العام واملجتمعات املحلية التي من املتوقع اأن يطراأ عليها 
حت�سينات كبرية مقبلة. ومن هذه الزاوية، ينبغي النظر اإلى اخلدمة الوطنية على اأنها 
دورة الإعداد مواطنني موؤهلني يت�سمون بال�سخ�سية القوية القادرة، لذلك فهي نوع 

من اأنواع التعليم امل�ستمر.

ا�سرتاتيجية  عامة  �سيا�سة  الوطنية هي  اخلدمة  اأن  لدّي يف  �سك  فاإنه ال  واإجمااًل، 
وفاعلة، و�سوف يكت�سب ال�سباب من خاللها الثقة وال�سعور بالفخر بوطنهم واحتاده.
تقت�سر  ال  العمل  �سوق  يف  املواطنني  ح�سة  �سغر  على  ترتتب  التي  النتائج  اإن 
على االآثار اجل�سيمة التي تقع على �سوق العمل فح�سب، بل ت�سمل الت�سبب يف 
يت�سبب  البطالة  انت�سار  اأي�ساً؛ الأن  �سيا�سية  وثقافية وخماطر  اختالالت اجتماعية 
ب�سفة خا�سة يف م�ساعر عدم الر�سا التي قد تتحول �سريعاً اإلى قالقل اجتماعية. 
اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط على  اأمثلة عديدة ظهرت حديثاً يف خمتلف  وهناك 

االأخطار املرتتبة على عدم اإيجاد فر�س عمل كافية لل�سباب. 

ويف ظل التوقعات باأن ت�ستد ظروف �سوق العمل بالن�سبة اإلى املواطنني يف �سوء 
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�سقف  لديهم  الذين  ال�سباب  من  الدولة  مواطني  اأعداد  يف  ال�سريعة  الزيادة 
توقعات مرتفع، فاإن هناك حاجة اإلى معاجلة م�ساألة البطالة وت�سغيل ال�سباب اإذا 
اأرادت الدولة اأن ت�سبح م�ستدامة ذاتياً على املدى البعيد، حيث اإن اأي تنمية 
اقت�سادية اأكرث ا�ستدامة بالدولة يجب اأن ت�ستند اإلى كوادر مواطنة فاعلة متتلك 

املهارات الالزمة والقدرات املطلوبة. 
العمل  عن  العاطل  ال�سباب  الوطنية  اخلدمة  ُتخرج  اأن  ميكن  احلال،  وبطبيعة 
الوطنية رمبا ال تكمن  اأهمية اخلدمة  اأن  الزمن، غري  البطالة فرتة من  من دائرة 
�سوق  اإلى  املدر�سة  من  ال�سباب  انتقال  ت�سهيل  ولكن يف  الوظائف،  اإيجاد  يف 

العمل.

التأثريات االجتامعية والثقافية والرتبوية
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�سهد �سهر يونيو 2014 حدثاً يف تاريخ دولة االإمارات العربية املتحدة، متثل يف اإ�سدار 
اآل نهيان، حفظه اهلل، القانون االحتادي رقم  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
القانون ترحيباً كبرياً من جميع  الوطنية واالحتياطية. وقد لقي  ب�ساأن اخلدمة   )6(
االإماراتي  ال�سباب  ليلبي تطلعات  القانون  ال�سرائح يف جمتمع االإمارات؛ فقد جاء 
اأنه اأ�سهم  اإلى خدمة وطنهم والتعبري عن احلب الكبري للقيادة والوطن، ف�ساًل عن 
دائماً،  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  التي  الر�سيدة  بقيادتهم  كافة  االإماراتيني  ثقة  تعزيز  يف 
وت�سعى اإلى متكني الدولة وحت�سينها يف وجه التحديات الكبرية التي تلقي بظاللها 

على منطقتنا كلها.
وقد عرّب مواطنو دولة االإمارات العربية املتحدة عن �سعادتهم بهذا القانون، وال اأدّل 
على ذلك مما ُن�سر على مواقع التوا�سل االجتماعي، اإ�سافة اإلى ما ر�سدته و�سائل 
االإعالم التقليدية من فرح غامر بالقانون. وال ي�سعنا يف هذا املقام اإال اأن نعرب عن 
يج�سد  احلكيم الذي  القرار  هذا  احل�سيفة على  لقيادتنا  وال�سكر  االمتنان  عميق 
النظرة الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل.
ونحاول يف هذه الورقة اإلقاء ال�سوء على هذا القانون من خالل ثالثة حماور، هي:

 1(االأمن والتنمية والعالقة بينهما.
 2( دور املوؤ�س�سة الع�سكرية )القوات امل�سلحة ( يف التنمية. 

3( اأثر اخلدمة الوطنية يف القوات امل�سلحة لدولة االإمارات يف العملية التنموية 
مبفهومها ال�سمويل.

ُيناط باجليو�س دور كبري ومهم جداً يف عملية تقدم االأمم، وذلك من خالل دعم عمليات 
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البحث والتطوير، وا�ستثمار الثورة التقنية وال�سناعات املتطورة التي كانت، وال 
تزال، عاماًل مهماً يف تطوير اجليو�س. وال ي�ستطيع اأي متابع التغا�سي عن الدور 
معيار  اأن  يف خمتلف املجاالت، وال�سيما  الع�سكرية  للموؤ�س�سات  التنموي 

الكرثة العددية مل يعد املعيار االأ�سا�سي لتقييم قوة اجليو�س.
وعلى مدى قرون طويلة �سهدت الب�سرية كثرياً من احلروب وال�سراعات، وقد 
م�سى االآن اأكرث من مئة عام على اندالع احلرب العاملية التي كانت اجليو�س 
دوا بكثري من العتاد  ت�ستند فيها اإلى ح�سد االأعداد الكبرية من اجلنود الذين زوِّ

واالأ�سلحة املتنوعة.
ثم تتالت التطورات و�سهدت اجليو�س كّماً كبرياً من عمليات البحث والتطوير، 
 R of Mil( »الع�سكرية ال�سوؤون  يف  »الثورة  عليه  مع ظهور اأطلق  وال�سيما 
 Military Technical( »الع�سكرية التقنية  Affairs(، وكذلك«الثورة 

Revolution(، اللتني اأ�سهمتا، وال تزاالن، ب�سكل كبري يف تعزيز قوة اجليو�س.

لقد كانت هذه الثورة التقنية اإحدى نتائج تقدم الدول ال�سناعية؛ اإذ ن�سطت 
كبرية  عمل  اإيجاد فر�س  يف  واأ�سهمت  وال�سناعة،  والتطوير  البحث  عمليات 
التنمية، وكان ذلك كله  اأعمال  الب�سري يف  املال  راأ�س  توظيف  لل�سعوب، ومت 

�سبباً مبا�سراً لظهور االإنرتنت يف الن�سف الثاين من القرن املا�سي.
الذي حدث  التقني  للتقدم  �سريعاً  ر�سداً  ميثل  العجالة  هذه  ذكرناه يف  ما  اإن 
يف �سفوف اجليو�س، ويظهر مدى احلاجة امل�ستمرة اإلى تطوير القوات امل�سلحة 
امل�سالح اال�سرتاتيجية  وحتقيق  الدول  عن  للذود  اجلهوزية  اأمت  يف  تظل  حتى 

واحليوية لها. وياأتي »االأمن« يف مقدمة هذه االحتياجات.
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وتو�سيح مفهومي  املتزايدة لالأمن،  احلاجة  حول  اختالفاً  هناك  اأن  ال اأظن 
اجلميع على  اهتمام  االأمن حمّل  غدت ق�سايا  الوطني«، فقد  »االأمن«و«االأمن 

م�ستوى العاملكله، �سواء يف الدول العظمى اأو ال�سغرية.
لقد كان »االأمن« على الدوام الهاج�س االأكرب للدول واملجتمع واالأفراد، ورمبا يجدر 
بنا هنا اأن ن�سري اإلى االهتمام الكبري الذي اأواله الدين االإ�سالمي احلنيف لالأمن، 
ْوِف  اخْلَ اأَِو  االأَْمِن  ِمَن  اأَْمٌر  َجاَءُهْم  قوله تعالى: {َواإَِذا  التنزيل  حمكم  يف  جاء  فقد 
َي�ْسَتْنِبُطونَُه  ِذيَن  اَلّ َلَعِلَمُه  ِمْنُهْم  ْمِر  االأَ اأُويِل  َواإَِلى  �ُسوِل  الَرّ اإَِلى  وُه  َرُدّ َوَلْو  ِبِه  اأََذاُعوا 
ويِنّ يِف اهلِل َوَقْد  اُجّ ُه َقْوُمُه َقاَل اأحَُتَ ِمْنُهْم})الن�ساء:83(، وكذلك قوله تعالى: {َوَحاَجّ
َهَداِن َواَل اأََخاُف َما ُت�ْسِرُكوَن ِبِه اإِاَلّ اأَْن َي�َساَء َرِبّي �َسْيًئا َو�ِسَع َرِبّي ُكَلّ �َسْيٍء ِعْلًما اأََفاَل 
ْل ِبِه  نَُّكْم اأَ�ْسَرْكُتْم ِباهلِل َما مَلْ ُيَنِزّ ُروَن * َوَكْيَف اأََخاُف َما اأَ�ْسَرْكُتْم َواَل َتَخاُفوَن اأَ َتَتَذَكّ
ِذيَن اآَمُنوا َومَلْ َيْلِب�ُسوا  ْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن * اَلّ ُيّ اْلَفِريَقنْيِ اأََحُقّ ِباالأَْمِن اإِ َعَلْيُكْم �ُسْلَطانًا َفاأَ
قوله  يف  وجاء  ُمْهَتُدوَن})االأنعام:80-82(ـ  َوُهْم  االأَْمُن  َلُهُم  اأُوَلِئَك  ِبُظْلٍم  اإِميَانَُهْم 
االأَْر�ِس  ُهْم يِف  اِت َلَي�ْسَتْخِلَفَنّ احِلَ ال�سَّ َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ اهلُل  تعالى: {َوَعَد 
ُهْم  َلَنّ ى َلُهْم َوَلُيَبِدّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم اَلِّذي اْرَت�سَ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ َكَما ا�ْسَتْخَلَف اَلّ
الَبْيِت الذي  ربَّ هَذا  تعالى:{فلَيْعبُدوا  اأَْمًنا})النور:55(، وقال  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن 
تعالى:{ُهَو الذي  » وقال   .)4-3 )قري�س:  ِمن َخْوف}.  ُجوٍع واآَمَنُهْم  مْن  اأَْطَعَمهْم 
ذلك  اإِميَاِنِهْم}. )الفتح:42(. ويف  اإميَاناً َمع  ُقُلوِب املُوؤمننَي لَيْزداُدوا  كينَة يف  اأنَزَل ال�سَّ
املجتمعي«، فقد  الوطني  الغذائي« و«االأمن  اإلى اأهمية »االأمن  وا�سحة  اإ�سارة  كله 
كانت االإ�سارة �سريحة اإلى اأن االأمن والغذاء من اأهم ما حباه اهلل تعالى قري�ساً. فاملكان 
اإبراهيم  االآمن هو نعمة كبرية من املولى عز وجل، وهذا ما جعل اأول دعاء للنبي 



61

اآِمًنا})البقرة:126(، وقد  َبَلًدا  َهَذا  اْجَعْل  َرِبّ  اإِْبَراِهيُم  َقاَل  ال�سالم: {َواإِْذ  ليه 
ا�ستجــاب لـه املولـى عز وجل، وذكـر قـوم اإبراهيـم مبـا مّن به عليهـم، فقــال: 
اأي�ساً:{وَمْن َدَخَله  وقال  اآِمًنا})العنكبوت:67(،  َحَرًما  َجَعْلَنا  اأَنَّا  َيَرْوا  {اأََوَلْ 

كاَن اآِمًنا} . )اآل عمران:79(.
اإن الدفاع عن الوطن اأمر واجب تن�ص عليه د�ساتري الدول وقوانينها من خالل 
ِنها مواد ون�سو�ساً ذات �سلة باخلدمة الع�سكرية )الإلزامية( من اأجل تاأطري  ت�سمُّ
عملية الدفاع عن الوطن. وثمة دول كثرية يف خمتلف اأنحاء العال تقر اخلدمة 
الإلزامية، فيما تخلت عنها بع�ص الدول مثل جمهورية اأملانيا الحتادية، ف�ساًل عن 
اأن هناك دوًل اأوجدت »نظام التطوع« ليحل حمل اخلدمة الإلزامية، وهو اأ�سلوب 
اأجل زيادة  من  احلروب،  اأيام  ول�سيما يف  القدم،  منذ  الدول  اإليه  تلجاأ  كانت 

عدد مقاتليها يف الظروف احلرجة التي تتطلب تكاتف اأفراد املجتمع كافة.
اآلية  تختلف  اإذ  الإلزامية؛  للخدمة  ثابتة  قواعد  توجد  ل  اإنه  القول  وميكن 
تطبيقها من دولة اإلى اأخرى تبعاً ملا متتلكه كل دولة من مقومات جيو�سيا�سية 
واقت�سادية وع�سكرية وتقنية. اإ�سافة اإلى اأن تعداد ال�سكان يف كل دولة ون�سبة 
ال�سباب الذين ي�ستطيعون اأداء اخلدمة الإلزامية من العوامل املهمة التي حتكم 
اآلية تطبيق اخلدمة وكيفيتها، الأمر الذي يجعل الدول تتبنى �سيا�سات خمتلفة 

يف تطبيق اخلدمة الإلزامية.
اإلى اأن عدد الدول التي متلك د�ساتري هو مائة وثماين وثمانون   وجتدر الإ�سارة 
188 دولة، ن�ست د�ساتري 117 دولة منها على اإلزامية التجنيد ملواطنيها، فيما 

اأن  يعني  ما  املدنية،  اأو  الع�سكرية  اخلدمة  بني  ع�سرة دولة مواطنيها  اأربع  تخرّي 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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اإمكانية تطبيق اخلدمة االإلزامية تظل اأمراً حمتماًل يف هذه الدول.
العنا�سر  االأخرى ومالحظة  الدول  جتارب  قراءة  االإمارات على  وحتر�س دولة 
االإيجابية وال�سلبية يف كل جتربة، وت�سع ذلك يف ح�سبانها حني تفكر يف اأي جتربة 
النجاح  اأ�سباب  كل  توخي  على  القيادة  حر�س  يظهر  حكيم  نهج  وهذا  مماثلة، 
عند �سناعة القرار التي تتم يف الدولة وفق معايري واأ�س�س قانونية وعلمية بعيداً عن 
الت�سرع، ولذا تقوم الدولة بدرا�سة دقيقة و�ساملة، وجتري نقا�سات قانونية وتن�سيقية 
باأهداف  االأمر  يتعلق  حني  احلقيقية، وال�سيما  الدميوقراطية  وت�ساورية، جت�سد روح 
ال�سخ�سية« و«تعزيز الهوية  االأمة« و«بناء  مثل: »بناء  اأ�سا�سية  ومفاهيم  وطنية كبرية 

الوطنية«.

تتلم�س  املتحدة  االإمارات العربية  دولة  يف  امل�سلحة  كانت القوات  الدوام،  وعلى 
التي  الر�سيدة، وت�ستجيب �سريعاً لتوجيهاتها يف تنفيذ اجلزئيات  الدولة  قيادة  روؤى 
تخ�سها واملهام املنوطة بها باأح�سن م�ستوى ممكن، انطالقاً من اإميانها باأن اأي م�سروع 
ناجح تقوم به يعود باخلري العميم على الدولة واملجتمع، واأن الثقة بتحقيق النجاح 

اأمر �سروري جداً يف الو�سول اإليه.

قيادتها  را�سخاً بحر�س  اإمياناً  توؤمن  االإماراتية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اإن 
بالنفع  باأن برامج اخلدمة الوطنية �ستعود  الر�سيدة على امل�سلحة العامة، وهي واثقة 
ال�سباب  فعطاء  عامة،  االإمارات  وجمتمع  خا�سة  االإماراتي  ال�سباب  على  الكبري 
�سوف يكرب ويت�ساعف، و�ستكون اأمامهم فر�س كبرية للنهو�س بامل�سوؤوليات واملهام 
اأنهم �ضيخ�ضعون لتدريب وتاأهيل بدين ونف�ضي ومعريف،  ُتناط بهم، وال�ضيما  التي 
ما يجعلهم يف اأهبة اال�ستعداد الأداء الدور املطلوب منهم، وال�سيما يف هذا الظرف 
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الع�سيب الذي تعي�سه املنطقة كلها يف ع�سر ي�سهد متغريات كثرية، وتت�سابك 
على  مميزة  قدرات  يتطلب  الذي  االأمر  التحديات،  فيه  وتزداد  امل�سالح،  فيه 

م�ستوى االأفراد واملجتمع.

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية والتنمية

على  ويحر�س  واملجتمع،  الدولة  يحمي  الذي  ال�سياج  امل�سلحة  القوات  متثل 
امل�سلحة  القوات  يجعل  الذي  االأمر  الوطنية،  غاياته  وحتقيق  ال�سعب  �سيادة 
حمل اعتزاز وفخر كبريين من �سعوبها. غري اأن دور املوؤ�س�سات الع�سكرية يف اأي 
دولة بالتنمية، لي�س ذا طبيعة واحدة يف كل الدول؛ اإذ يختلف من دولة اإلى 
اأخرى، ف�ساًل عن اأثر العامل الزمني يف ذلك، وطبيعة التحديات التي تواجهها 

كل دولة.
له  تتعر�س  تهديد  يف مواجهة اأي  احلقيقية  القوة  امل�سلحة  القوات  وت�سكل 
والوطنية، �سواء  الثقافية  وقيمها  الدولة وثرواتها  مي�س وحدة  خطر  الدولة، واأي 
كانت تلك التهديدات خارجية اأو داخلية . وتوؤثر طبيعة النظام ال�سيا�سي الأي 
هذه  يف  الع�سكرية  ودور املوؤ�س�سة  وال�سعب،  ال�سلطة  بني  بناء العالقة  دولة يف 
العالقة، كما ي�سهم تاريخ اأي دولة وتاريخ قواتها امل�سلحة يف �سوغ تلك العالقة 
وبنائها. وال يخفى على اأحد اأن ال�سدى الذي ترتكه القوات امل�سلحة يف نفو�س 
اأبناء ال�سعب يوؤثر كثرياً يف طبيعة العالقة بني القوات امل�سلحة و�سعب دولتها، 

فاإذا كان هذا ال�سدى طيباً تغدو العالقة بينهما اإيجابية، والعك�س �سحيح.
املميزة التي  املكانة  يف  نفخر  اأن  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  لنا  ويحق 
يزيد  الذي  وال�سعب، االأمر  القيادة  من  كل  امل�سلحة لدى  قواتنا  بها  حتظى 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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يف تالحمنا الوطني، والذي يوؤثر بدوره يف الُبعدين االأمني والتنموي.
ويف عاملنا املعا�سر، باتت املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سنف �سمن االأدوات الرئي�سية لقوة 
وهي  مهاّم حمددة،  بها  املوؤ�ض�ضة باأنها ذات طبيعة خا�ضة تناط  وتتميز هذه  الدولة، 
اأن  توؤدي دورها من خاللها، كما  ولها اأدواتها التي  موؤ�س�سة متتلك ثقافتها وهيبتها، 
لها قيمها و�سلوكياتها التي تلتزم بها، وهي تعمل بال كلل اأو ملل على الدوام من 
اأجل تاأمني حماية البلد وموارده، على امتداد الدولة براً وبحراً وجواً، كما تقوم بردع 
مب�سوؤولية  وتنه�س  العدو،  مع  اأو �سراع  اأي خالف  االأمر يف  العدوان و�سّده، وتبّت 

ا�ستعادة احلقوق واالأرا�سي املحتلة يف حاالت.
ويتميز اأفراد القوات امل�سلحة باالإيثار والت�سحية من اأجل الوطن، وتغليب امل�سالح 
الوطنية العليا على اأي م�سالح فردية اأو فئوية. وهي تعمل جاهدة من اأجل حتقيق 
اال�ستقرار االأمني، واإيجاد البيئة االآمنة التي ال ميكن اأن حت�سل التنمية من دونها، 
كانت  وكلما  اإليها.  املال  اال�ستثمار وراأ�س  جذب  يف  مهماً  ت�سكل عاماًل  والتي 

القوات امل�سلحة قوية وفاعلة زادت فر�س البناء والنماء والرخاء.
ون�ستطيع اأن نقول بكل فخر واعتزاز اإن القوات امل�سلحة االإماراتية متثل منوذجاً رائداً 
�ست�ستقبل  هذه املوؤ�س�سة، التي  باأن  واثقني  يجعلنا  الذي  االأمر  ذكرناه،  ما  كل  يف 
عن  الدفاعية  اال�سرتاتيجية  من  كجزء  الإعدادهم  وبناتنا  �سبابنا  من  قريباً اأعداداً 

الوطن، �ست�سهم ب�سكل فاعل وموؤثر يف حتقيق اال�سرتاتيجية الوطنية.

اخلدمــة الوطنيــة يف دولـة االإمــارات العربية املتحدة: اأبعاد القرار

وال�سعب،  للدولة  العام  الن�سيج  مهماً من  جزءاً  دولة  امل�سلحة يف اأي  متثل القوات 
للدفاع  جاهزين  ليكونوا  بتدريبهم واإعدادهم  وتقوم  الوطن،  ت�ستقطب اأبناء  فهي 
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بالقيم االإيجابية وال�سلوكيات  بالعلم واملعرفة، ومتحّلني  عن وطنهم، مت�سلحني 
ال�سليمة.

امل�سروعات اال�سرتاتيجية  اأهم  من  الوطنية يعد  اخلدمة  اأن قانون  يف  �سك  وال 
احتاد  حقق  للدولة. وقد  اال�سرتاتيجية  اأهداف الدولة  ت�ستطيع حتقيق  التي 
كثرية  اإجنازات  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  راية  حتت  ال�سبع  االإمارات 
اإلى مزيد من  املا�سية، وما تزال دولتنا تتطلع  العقود االأربعة  وم�سهودة خالل 
االإجنازات، وحت�سد كل يوم ثمار هذه االإجنازات من خالل ال�سهادات الدولية 
الكثرية التي تثني على الدولة، ومن خالل احتاللها مراتب متقدمة يف كثري 

من التقارير والت�سنيفات الدولية متفوقة على دول عريقة عدة.
القريب  املدى  على  خططاً  لنف�سها  االإماراتية  امل�سلحة  القوات  و�سعت  وقد 
والبعيد لت�ستطيع النهو�س باملهاّم امللقاة على عاتقها، وكان هناك اأولويات يف تلك 
اخلطط واال�سرتاتيجيات، مثل االهتمام بت�سكيل القوات، وتنظيمها وتوحيدها، 
وياأتي  وتطويرها.  وحتديث القدرات  التحتية،  البنى  وتطوير  للقيادات،  وتوطني 
قانون اخلدمة الوطنية لي�سع لبنة مهمة يف طريق بناء القوات امل�سحة االإماراتية 

وتطويرها.
وتعّد القوة الع�سكرية اأداة رئي�سية للدفاع، وحتى ت�ستطيع هذه القوة اأداء دورها 
على اأكمل وجه ال بّد من حتقيق اجلهوزية القتالية لهذه القوة، والتي ميكن قيا�سها 

واحلكم عليها من خالل معايري وعنا�سر عدة، واأ�س�س وموؤ�سرات خمتلفة.
وقد عملت القوات امل�سلحة االإماراتية على رفع الكفاءة التنظيمية والتدريبية، 
وتعزيز الروح املعنوية، وتوفري االإعداد البدين والنف�سي الأفرادها، اإمياناً منها باأن 
بامل�سوؤوليات  واأ�سا�سي للقيام  امل�سلحة هي عامل مهم  للقوات  العالية  اجلهوزية 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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امللقاة على عاتقها، واأداء الدور املنوط بها على اأكمل وجه.
اإن من املهم هنا اأن نوؤكد اأن اإ�سدار قانون اخلدمة الوطنية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة مل يكن رّد فعل على حالة حمددة اأو حدث طارئ، الأن وجود التحديات 
يف م�سرية اأي دولة اأمر طبيعي، وهذه التحديات حدثت من قبل، وحتدث يف وقتنا 
لدرا�سات ومناق�سات طويلة  تتويجاً  جاء  القرار  م�ستمرة. ولكن  و�ستظل  احلايل، 
نائب  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأّكد  وقد  عدة.  �سنوات  مدى  على 
رئي�س الدولة، رعاه اهلل، هذا االأمر يف كلمته مبنا�سبة الذكرى الـ 38 لتوحيد القوات 
امل�سلحة حيث قال: »لقد كان مو�سوع اخلدمة الوطنية االإلزامية حا�سراً منذ �سنوات 
وكانت  الوطني،  اأعمالنا  جدول  على  مطروحاً  وكان  الر�سمية،  مداوالتنا  يف  عدة 
تبا�سري تطبيقه يف برنامج »بيارق« التعليمي يف املدار�س الثانوية الذي �سمل الرتبية 
كبرياً.. وكان قرار  جناحاً  وحقق  احلياتية،  واملهارات  ال�سرطية  والعلوم  الع�سكرية 
العمل بنظام اخلدمة الوطنية معلقاً فقط على التوقيت؛ فجدارة اأي قرار ال تكمن 
فقط يف م�سامينه فقط، واإمنا يف توقيت �سدوره وتاأمني متطلبات تنفيذه على اأح�سن 

وجه اأي�ساً«.
اإن العامل ي�سهد يف هذه االآونة تراجع التهديدات الع�سكرية للدول من قبل اجليو�س 
ذلك  يف  مبا  حدتها،  املختلفة وتزيد  االأمنية  التهديدات  تت�ساعد  فيما  االأجنبية، 
بتحديث �سيا�ساتها  الدول االهتمام  على  يرّتب  الذي  امل�سلحة، االأمر  التهديدات 
االأمنية والع�سكرية وتطويرها، واإن كانت التهديدات الع�سكرية للدول ال تزال قائمة.
وتواجه الدول يف م�سريتها جمموعة من التهديدات واملخاطر والتحديات، ما يجعلها 
حري�سة على ر�سد هذه املخاطر وتوقعها وو�سع اخلطط املنا�سبة ملواجهتها، وال �سك 
اإلى  التحديات تختلف من دولة  الوطني وخطط مواجهة  االأمن  ا�سرتاتيجيات  يف 
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تت�سم  هذه اال�سراتيجيات ال  اأن  كما  واملخاطر،  التحديات  لنوع  تبعاً  اأخرى، 
باجلمود، بل تكون قابلة للتغيري والتعديل والتحديث لتكون قادرة على التعامل 
مع اأي حدث طارئ. وعادة ما يتطلب هذا التغيري اإعادة النظر يف ح�ساب املوارد 
املتاحة، وحتديث الت�سريعات واالإجراءات، ف�ساًل عن اإمكانية تغيري التحالفات.

البيئة اال�ضرتاتيجية: الواقع واملاأمول

تتطلب درا�سة البيئة اال�سرتاتيجية حتليل خمتلف العوامل املكانية والزمانية التي 
واالأمنية  واملعلوماتية  والع�سكرية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  يف  توؤثر 
وال�سناعية،... اإلخ. وهذه الدرا�سة �سرورية جداً ملتخذ القرار الأنها ت�ساعده على 
اتخاذ القرار املنا�سب يف التوقيت ال�سليم. وميكن القول اإنه من دون فهم عميق 

و�سامل للبيئة اال�سرتاتيجية ال ميكن بناء ا�سرتاتيجية لالأمن الوطني.
ونحاول هنا اأن نلقي ال�سوء على اأبرز �سمات البيئة اال�سرتاتيجية:

الدويل،  القانون  اأو  العاملي  للنظام  وا�سحاً  اليوم غياباً  ي�سهد العامل   .1
علماً  لل�سعوب،  االأممية  والعدالة  الدويل  حتقيق االأمن  يف  عليه  املعول  وهو 
املتحدة  االأمم  اأهداف  من  واحد  هو  الدوليني«  واالأمن  ال�سلم  »حفظ  باأن 

املن�سو�س عليها يف ميثاق االأمم املتحدة.
االأمن  يحقق  اأن  ميكن  للنظام اجليو�سيا�سي الذي  ثمة غياب وا�سح   .2

الوطني بفاعلية قادرة على حتقيق اال�ستقرار يف منطقتنا.
3. ت�سهد املنطقة اليوم اأزمة كبرية عابرة للحدود، ونرى تداعياتها يف كثري 
ال�سومال،  فل�سطني، �سوريا،  اليمن،  العراق،  )اأفغان�ستان،  املنطقة  دول  من 
د الق�سايا االإقليمية، وتعار�س امل�سالح  ليبيا ..( ، ومما يزيد يف هذه االأزمة تعقُّ

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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التي  لالأزمات املعقدة  حلول  بوادر  يوؤدي اإلى غياب  ما  املنطقة،  يف  الدولية 
تعانيهااملنطقة، وبالتايل يزداد االإحباط العام يوماً بعد يوم.

4. ال يبدو اأن هناك رغبة �سادقة يف حل اأزمات املنطقة، �سواء من قبل املجتمع 
الدويل اأو االأطراف املحلية املعنية باحللول، ما يجعل االأزمة م�ستمرة، بل اإنها تزداد 

تعقيداً، ويتوّلد منها اأزمات جانبية وتداعيات �سلبية �سيا�سية واقت�سادية واأمنية.
اأي  على  ال�سعب  من  وبات  وال�سعوب،  بالدول  املحدقة  تزداد املخاطر   .5
اإذا  اخلطر  هذا  م�سدر  �سيهددها، ومعرفة  الذي  القادم  توّقع اخلطر  دولة �سعوبة 
ما كان خارجياً اأو داخلياً، وطبيعة هذا اخلطر اإذا كان بيئياً اأو �سحياً اأو اقت�سادياً، 
وو�سع  والتحديات ،  االأخطار  ملواجهة جميع  يتطلب اال�ستعداد  الذي  االأمر 
القادرة  العمليات  غرف  واإعداد  املوارد،  اجلهود  وتاأمني  بذلك،  الكفيلة  اخلطط 

على اإدارة االأزمات.
6. يتطلب وجود م�سكالت اأمنية حقيقية يف عدد من دول املنطقة قدراً كبرياً من 

املرونة العالية و�سرعة اال�ستجابة يف التعامل مع املتغريات املت�سارعة.

اإقرار اخلدمة الوطنية: االأبعاد والدوافع

ميكن القول اإنه ال يوجد تهديد حقيقي مبا�سر لدولة االإمارات العربية املتحدة، ولكن 
ت�سافر  وتتطلب  ونوعاً،  الدفاعية كماً  داخلية ت�ستدعي تطوير القدرات  ثمة عوامل 
جهود املوؤ�س�سات واالأفراد من اأجل احلفاظ على اأمن دولة االإمارات العربية املتحدة 
وا�ستقرارها حتى نظل ننعم باحلياة االآمنة التي نعي�سها ويغبطنا عليها القا�سي والداين.
ثمة عوامل خارجية اأي�ساً فر�ست واقعاً ينبغي اأن نتعامل معه وفق اإمكاناتنا املتاحة، 
وتلبية احتياجات  املتغريات  التعامل مع  قادرين على  نطور قدراتنا حتى نكون  واأن 
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احلا�سر، وال�سيما يف ظل وجود بيئة عاملية معقدة، وبيئة اإقليمية غري م�ستقرة.
اإن ظروفاً مثل هذه الظروف تفر�س اإيجاد نوع من حتقيق التوازن اال�سرتاتيجي 
بني متطلبات االأمن والدفاع من جهة، والقوات امل�سلحة من جهة اأخرى، من 
دون اأن نهمل امل�سّي يف عمليات التنمية يف اإطار اخلطط املو�سوعة لها، وال�سيما 
اأن قيادتنا الر�سيدة و�سعت خططاً ا�سرتاتيجية لتحقق »روؤية احلكومة 2021« ، 
و«روؤية اأبوظبي2030«.  وال �سك يف اأن اخلدمة الوطنية �ستكون اأحد العوامل 
كبري على  �ستعود بنفع  اخلطط. فاخلدمة الوطنية  هذه  تنفيذ  على  امل�ساعدة 
اأهمها  اإلى  ن�سري  اأن  واأمنية واجتماعية، ميكن  �سيا�سية  الوطن، وبفوائد عظيمة، 

يف النقاط االآتية:
على  االحتاد  قيام  منذ  كبرياً  اهتماماً  الر�سيدة اأبناءها  قيادتنا  اأولت  لقد  •	
حمبة  تفي�س  كلماته  كانت  زايد الذي  تعالى، ال�سيخ  اهلل  له، باإذن  املغفور  يد 
عامرة الأبناء دولته، والذي كان حري�ساً يف توجيهاته غلى اإعطاء ال�سباب دورهم 
الالئق يف احلياة، وهو القائل: »ال�سباب هم الرثوة احلقيقية . . وهم درع االأمة 
و�سيفها، وال�سياج الذي يحميها من اأطماع الطامعني«. وقد تابع �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، نهج الوالد املوؤ�س�س، 
ال�سباب  يف  يكمن  للوطن  الفعلي  واملك�سب  احلقيقية  اأن الرثوة   “ موؤكداً 
خاللهما  من  ي�سعى  ومنهجاً  و�سيلة  باعتبارهما  واملعرفة،  بالعلم  يت�سلح  الذي 
هذا  والبناء«.  العطاء  مواقع  من  موقع  كل  يف  منعته،  وتعزيز  الوطن،  بناء  اإلى 
على ذلك  اأدل  ولي�س  قواًل،  ال  فعاًل  ال�سباب  على  قيادتنا احلري�س  هو نهج 
تلبي احتياجات  وامل�سروعات املتوالية التي  والت�سريعات  ال�سيا�سات  من 
ووطنهم.  بدورهم جتاه جمتمعهم  وقيامهم  ا�ستقرارهم  وت�سمن  ال�سباب كافة، 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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ويجدر بنا هنا االإ�سارة اإلى »وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن االإماراتي« التي اعتمدها 
جمل�س الوزراء يف 27 نوفمرب 2012، والتي القت �سدى كبرياً لدى املواطنني، مبا 

عك�سته من موروث القيم االأ�سيلة التي متيز �سعب االإمارات.
جداً يف �سبط �سلوك ال�سباب، وجعلهم اأكرث  كبري  الوطنية دور  	•�سيكون للخدمة 

التزاماً باأداء الدور املنوط بهم يف خدمة بلدهم بكل ثقة وفخر.  
قيم  من  ال�سباب  نفو�س  يف  تغر�سه  ما  خالل  من  الوطنية  اخلدمة  �ست�سهم  •	
اأو التي  العوملة  التقليل من االآثار ال�سلوكية ال�سلبية التي تفرزها  يف  �سامية  ومبادئ 
تفد اإلى جمتمعنا من الثقافات الدخيلة، والتي قد تت�سبب يف ت�سوي�س اأفكار بع�س 
املواطنني. لقد كان للعوملة، على الرغم من اآثارها االإيجابية، جوانب �سلبية ال ميكن 
قبولها، وجمتمعنا يف حاجة اإلى حت�سني نف�سه يف مواجهة هذه االآثار ال�سلبية، وال �سك 
اأي �سلوك يخالف  اأن احلفاظ على ال�سلوك املجتمعي ال�سليم للن�سء، ومواجهة  يف 
القيم والتقاليد، هما م�سوؤولية جماعية، و�سوف ت�سهم اخلدمة الوطنية كثرياً يف هذا 

املجال وت�سد اأي نق�س يف عمل االأ�سر وبقية املوؤ�س�سات يف الدولة.
وعلى  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  التعليم  فاإن  ال�سخ�سي،  راأيي  ويف  •	
الرغم من مواكبته بع�س املتطلبات املعا�سرة، بقي عاجزاً عن الوفاء مبتطلبات ذات 
�سلة بق�سايا جمتمعية ووطنية واأمنية معا�سرة، ومل يتمكن من اإيجاد احللول ال�ساملة 

التي �ستظل مطلباً مهماً ملجتمع دولة االإمارات العربية املتحدة.
املتحدة من اخلدمة الوطنية  العربية  االإمارات  دولة  �ستجنيها  التي  الفوائد  	•اإن 
تلم�سها،  ن�ستطيع  حتى  �سنوات  اإلى  نحتاج  فقد  التحقق،  فورية  تكون  ال  رمبا 
يوؤدي  الذي  االأمر  امل�سلحة،  للقوات  احتياطية  قوة  �ستوفر ت�سكيل  اأنها  ذلك  ومن 
والع�سكرية  الدفاعية  القدرات  خالل تعزيز  من  اجلميع  نفو�س  يف  الثقة  زرع  اإلى 
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للدولة حتى تكون قادرة على التعامل مع اأي حتديات متوقعة اأو مفاجئة. كما 
اإذ  اأنها �ست�ستكمل اجلانب الذي رمبا كان ميثل جانباً من ال�سعف يف املا�سي؛ 
عملية  ت�سهيل  خالل  للتطوع، من  الوطنية البديل االأف�سل  اخلدمة  �ستكون 
الوقت  عامل  الب�سرية، وا�ستثمار  القوة  من  ومتكني اال�ستفادة  العامة،  التعبئة 

املهم جداً يف االأزمات.
من  الع�سكري،  اأو  االأمني  والتوازن  الردع  الوطنية مفهوم  �ستعزز اخلدمة  •	
خالل اإدراك املرتب�سني بنا واحلاقدين علينا وال�ساعني اإلى التخريب مدى قوة 

عنا�سر االأمن يف الدولة.
املواطنني جميعاً  لدى  الع�سكرية  الثقافة  يف ن�سر  الوطنية  اخلدمة  �ست�سهم  •	
بعد  املوؤ�س�سات  التدريب ويف  فرتات  يف  الع�سكريني  خالل تعاي�سهم مع  من 
من  را�سخة  على قيم  الع�سكرية تقوم  اأن الثقافة  وال�سيما  التدريب،  تنفيذ 
امل�ضوؤولية  واحرتام  والوطنية  والت�ضحية وال�ضجاعة  واجلدية واالن�ضباط  احلزم 
يف  مهماً  دوراً  الوطنية  اخلدمة  الوقت،... اإلخ. و�ستوؤدي  وتنظيم  وامل�سوؤولني، 
تعزيز االن�ضباط املهني، وتكري�س النظام يف احلياة اليومية، االأمر الذي �ضريفع 

من كفاءة االأداء وجودته يف خمتلف موؤ�س�سات الدولة.  
	•••�ست�سهم اخلدمة الوطنية يف ن�سر الثقافة االأمنية لدى فئات ال�سباب اأي�ساً، من 
خالل وجودهم يف بيئة تويل النواحي االأمنية اأهمية خا�سة، االأمر الذي �سيزيد 
اأمنياً  ال�سباب  امل�ستقبل. واإن حت�سني  واأمناً يف  ح�سانة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
�سيحبط خطط املرتب�سني بهم، اإذ �سيواجهون جياًل منيعاً ي�سغل اأوقاته باملفيد، 
االإمارات  دولة  للوطن، ونذر حياته حلماية  والفداء  للقائد  بالوالء  جياًل  اأق�سم 

العربية املتحدة.

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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	•اإن اخلدمة الوطنية، با�ستهدافها جيل ال�سباب الذي ميلك موؤهالت جيدة وطاقات 
اجليل،  هذا  الكامنة لدى  الطاقات  على �سقل  عالية، �ستعمل  وج�سدية  ذهنية 
وتوجهها خري توجيه لتحقيق اأهداف كثرية تعود بالنفع على الوطن، وتخدم غاياتنا 

الوطنية العليا.
وتوطيد  الوطنية،  الوحدة  يف تر�سيخ  جداً  مهم  دور  الوطنية  �سيكون للخدمة  •	

اأ�س�س االحتاد، وتعزيز الهوية الوطنية، وهذا يتاأتى من خالل تعزيز قيم:
1. الولء: يعد الوالء للقائد ركيزة اأ�سا�سية تدفع باجتاه العمل اجلاد واملخل�س 
للوطن، وهو يحرك الطاقات الكامنة لدى جيل ال�سباب الواثق بقيادته، واملوؤمن 

باأهمية العمل الذي يقوم به.
2.  الت�سحية من اأجل الوطن: اإن ما حققته دولة االإمارات العربية املتحدة 
الدول  م�ساف  جعلتها يف  عالية  ومعدالت منو  واإجنازات  ورخاء  ا�ستقرار  من 
املتقدمة، يتطلب من ال�سباب بذل ق�سارى جهدهم للحفاظ على هذه االإجنازات 

واملكت�سبات الوطنية كافة.
3. النتماء: حيث ت�سهم التدريبات الع�سكرية مبا متتلكه من اأدوات و�سائل يف 

تعزيز االنتماء اإلى الوطن.
الذين �سيلتحقون يف اخلدمة الوطنية �سيجدون اأنف�سهم و�سط فرق  ال�سباب  	•اإن 
وجمموعات عمل، و�سيتم تدريبهم على العمل املنظم بالطرق التقليدية الع�سكرية 
للتعرف على  اأمامهم فر�س كبرية  و�ستكون  والعمل اجلماعي،  القيادة  املبنية على 

بع�سهم بع�ساً، ما يعزز اللحمة الوطنية لديهم ويقويها.
خالل  من  اجتماعية مهمة،  نتائج  اإلى حتقيق  الوطنية  اخلدمة  �ستوؤدي  •	
ما هو  كل  طاقاتهم اإلى  وتوجيه  ال�سباب  فئات  �سلوكيات  �سبط  م�ساعدتهاعلى 
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مفيد على امل�ستوى ال�سخ�سي واالأ�سري، االأمر الذي يوؤدي اإلى تعميق الروابط 
االجتماعية وروح املواطنة. 

دعم جهود توطني الوظائف، والق�ساء  يف  الوطنية دور مهم  للخدمة  	•�سيكون 
على البطالة. 

القدرات  ومقومات  الوطنية  القدرات  يف تعزيز  الوطنية  �ست�سهم اخلدمة  •	
يعرف يف  اال�ستجابة، اأو ما  تاأمني �سرعة  خالل  وذلك من  للدولة،  ال�ساملة 
ال�سمري  عمق  بعيداً يف  جذورها  قيمة اأ�سيلة ت�سرب  وهي  جمتمعنا«بالفزعة«، 

االإماراتي الذي ينا�سر احلق والكرامة. 
امللتحقون  االأفراد  �سيكون  اإذ  الفر�س؛  تكافوؤ  مبداأ  الوطنية  تتيح اخلدمة  •	

باخلدمة الوطنية ممثلني ل�سرائح كبرية ومهمة، مبا يف ذلك الفتاة االإماراتية.  
التي تقدمها،  املتنوعة واجلادة  االأن�سطة  الوطنية، من خالل  اخلدمة  �سُتربز  •	
االإمكانات القيادية لدى جيل ال�سباب، ومتنحهم الفر�سة للتعرف اإلى قدراتهم 

الذاتية، وت�سقل مهاراتهم الفردية ميدانياً.
االأمنية، وتن�سر الوعي االأمني  باملوؤ�س�سات  املجتمع  الوطنية ثقة  	•تعزز اخلدمة 
معايري  وتطبيق  الفعلية،  املمار�ضة  خالل  من  وذلك  كبرية،  اأو�ضاط �ضرائح  يف 
معدل »احل�س  الذي يرفع  ال�سباب، االأمر  لدى  كانت  التي  اأمنية تفوق تلك 
االأعداء واملمار�سات  املجتمع ومناعته �سد  ح�سانة  ويزيد م�ستوى  االأمني«، 

اخلاطئة التي تعّر�س املوؤ�س�سات واملجتمع للمخاطر. 

االأمن والتنمية

مل يكن ثمة ربط بني االأمن والتنمية يف املا�سي، بل كان ُينظر اإليهما بو�سفهما 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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اإذ  اأن العقود االأخرية �سهدت تغرياً يف تلك النظرة،  عن�سرين منف�سلني متاماً، غري 
االأمن  واأ�سبح  ال ينف�سالن،  جزاأين  من  واحدة  كتلة  بات ينظر اإليهما بو�سفهما 
التنمية  نف�سه اأدرك اجلميع دور  ومهماً يف عملية التنمية. ويف الوقت  اأ�سا�سياً  �سرطاً 
يف حتقيق االأمن واال�ستقرار؛ فالعالقة بينهما عالقة تكاملية، ومل يعد من املمكن 

الف�سل بينهما.  

التنمية.. تعريفها ومظاهرها

ين�س التعريف الذي ا�سطلحت عليه هيئة االأمم املتحدة للتنمية على اأنها »العمليات 
التي مبقت�ساها توجه اجلهود لكل من االأهايل واحلكومة بتح�سني االأحوال االقت�سادية 
واالجتماعية والثقافية يف املجتمعات املحلية مل�ساعدتها على االندماج يف حياة االأمم 

واالإ�سهام يف تقدمها باأف�سل ما ميكن«.
اأو ارتفاع ال�سيء من مكانه اإلى مكان اأعلى. اأما  والتنمية لغًة، هي الزيادة والكرثة 
يف االإنتاج واخلدمات  ودائمة  تراكمية  زيادة  ا�سطالحاً، فهي تعني حتقيق  التنمية 
االأن�سطة  لتنظيم  العلمية  الزمن، بف�سل ا�ستخدام كل اجلهود  من  خالل فرتة 

امل�سرتكة احلكومية وغري احلكومية وتوجيهها.
تغيري  املجتمع، وهو  يف  االإيجابي  التغيري  من  نوع  اإحداث  وتهدف التنمية اإلى 
قد يكون مادياً يطمح اإلى حت�سني امل�ستوى االقت�سادي والتكنولوجي للمجتمع، وقد 

يكون معنوياً يرمي اإلى اإحداث تغيري يف اجتاهات النا�س وميولهم وتقاليدهم.
اإن التنمية يف خمتلف اأ�سكالها وت�سوراتها ت�ستهدف اأبعاداً مفتوحة على املجاالت 
اإحداث تغيري  وهي ت�سعى اإلى  املعنوية.  واملادية والتقنية والثقافية  اللوج�ستية 
اإيجابي. ويظل العن�سر الب�سري حموراً رئي�سياً واأ�سا�سياً فيها، وال �سك يف اأن ال�سباب 
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ميثلون قوة كبرية يف هذا االإطار.
وقد يختلف تعريف التنمية جزئياً ووفق للحقول واملجاالت التي يتم احلديث 
االقت�ساد التنمية باأنها »الزيادة  يعرف علماء  املجال االقت�سادي  ففي  عنها. 
الناجت  موؤ�سرات  من  الرفع  عرب  االقت�سادي  االإنتاج  م�ستوى  يف  ال�سريعة 
االقت�سادي العام«. اأما يف املجال االجتماعي فريى علماء االجتماع اأن التنمية 
هي »تغيري اجتماعي ي�ستهدف املمار�سات واملواقف ب�سكل اأ�سا�سي«، وهذا ما 

ي�سري عليه املتخ�س�سون يف الرتبية ال�سكانية.
متداخل  كل  هي  التنمية  اأن  املفاهيم توؤكد  الدمج بني  عمليه  اإن 
ومن�سجم، واأنها تكون فاعلة وموؤثرة تتوجه يف تعاملها مع االأ�سئلة املجتمعية اإلى 
املجاالت االقت�سادية  كل  واملجتمع كافة، يف  االإن�سان  عن  املعربة  الفعاليات 
وجود  فيها  التنمية  والتي تتطلب  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  وال�سيا�سية 
بيئة اآمنة توفرها عنا�سر الدفاع واالأمن الوطني، فالتنمية عن�سر رئي�سي لال�ستقرار 
والرفاه املجتمعي. وهذا ما يوؤكد اأن العالقة بني االأمن والتنمية متبادلة التاأثري.

التنميـــة امل�ضتدامـــة

والتنمية  للبيئة  املتحدة  االأمم  موؤمتر  ر�سمياً يف  امل�ستدامة«  »التنمية  ظهر مفهوم 
كانت  واإن   ، عام  �سيف  يف  جانريو  دي  ريو  يف  انعقد  الذي  االأر�س(  )قمة 
والنمو  البيئة  ق�سايا  اإلى  تطرقت  قد  الدولية  والوثائق  التقارير  من  جمموعة 
وم�ستقبل االقت�ساد العاملي منذ �سبعينيات القرن املا�سي. ورمبا كان حرق اآبار 
اأهم  من  العراقي  الغزو  اإبان  الكويت  دولة  للبيئة يف  ال�سديد  والتلويث  النفط 
االأ�سباب التي دفعت املجتمع الدويل اإلى اإطالق �سيحات احلفاظ على البيئة، 
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والربط بني هذا االأمر وعملية التنمية .
علمية للتنمية  وموؤ�س�سات  متخ�س�سون  التعريفات التي قدمها باحثون  وتكاد 
الذي  وكاأنها مرتادفات، االأمر  بدت  عباراتهم  كاأن  مت�سابهة حتى  تكون  امل�ستدامة 
امل�ستدامة«  ولعل اأكرث تعريفات »التنمية  كبرية.  م�سداقية  املفهوم  هذا  جوهر  مينح 
الذي  والتنمية )جلنة برونتالند(  للبيئة  املتحدة  االأمم  قدمته جلنة  الذي  �سيوعاً هو 
دون  احلا�سر  احتياجات  تلبي  التي  »التنمية  امل�ستدامة هي  التنمية  اأن  على  ين�س 
�سادر  تقرير  عرف  احتياجاتها«. فيما  تلبية  على  املقبلة  االأجيال  بقدرة  امل�سا�س 
عن البنك الدويل التنمية امل�ستدامة باأنها »تعني و�سع ال�سيا�سات البيئية والتنموية 
اجليد  االقت�سادي  التحليل  وعلى  والعوائد  التكاليف  بني  املقارنة  اأ�سا�س  على 
ورفاهتهم  االأفراد  معي�سة  م�ستويات  رفع  اإلى  ويقود  البيئة،  حماية  �سيدعم  الذي 

وا�ستمراريتها«. وال تخرج التعريفات االأخرى عن م�سمون التعريفني ال�سابقني.
اإن ما نحًل اإليه من التعريفات املتعددة للتنمية امل�ستدامة هو اأن التنمية امل�ستدامة 
فيها االإن�سان دوراً حمورياً؛  ويحتل  اقت�سادية-اجتماعية،  مركبة، فهي تنمية  م�ساألة 
عن�سر حاكم  للتنمية  االجتماعية  اإن اجلوانب  وهو غايتها.  لها،  املحرك  هو  الأنه 
اإلى البيئة �ضرطاً مهماً من �ضروط حتقيق  ومهيمن،فيما تعد اجلوانب املادية بالن�ضبة 
هة يف االأ�سل مل�سلحة املجتمع واالأفراد، وت�سع يف ح�سبانها  هذه التنمية؛ الأنها موجَّ

حقوق االأجيال القادمة، ما مينحها �سفة اال�ستدامة.

التنمية امل�ضتدامة: املوارد واالأ�ضول

تعتمد التنمية على ا�ستثمار راأ�س املال الب�سري وبناء ال�سحة، واال�ستثمار يف راأ�س 
االإنتاجية كماً  تعزز  اأن  �سانها  التي من  والتقنية اجلديدة  املعارف  الفكري يف  املال 
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ونوعاً، وتوجيه الفوائ�س وراأ�س املال التمويلي الإنتاج اأف�سل عوائد، واال�ستثمار 
واملهمة،  احليوية  واملن�ساآت  والعقارات  التحتية  البنى  يف  املادي  املال  راأ�س  يف 
املال  راأ�س  وبناء  وحفظ  الن�سوب،  اأو  للنفاد  القابلة  املوارد  مال  راأ�س  واإدارة 

االجتماعي الذي يدعم كاًل من الرفاهية واالأن�سطة االإنتاجية.
اإن تقييم اأي عمل واحلكم على مدى اإيجابية مردوده مرتبط بدوره يف االإ�سهام 
التنموي، وفاعليته يف حتقيق الغايات العليا وامل�سلحة الوطنية، والنهايات التي 
االإطار ، فاإن ال�سيا�سات  هذا  ويف  لبلوغها.  الوطنية  اال�سرتاتيجيات  ت�سعى 
غاياتها  تخدم  التي  الوطنية  �سمن اال�سرتاتيجيات  تو�سع  الع�سكرية باتت 
لعملية  ومتكاملة  �سمولية  نظرة  من  وذلك انطالقاً  احليوية،  وم�ساحلها  الوطنية 

التنمية ترى اأن للموؤ�س�سة الع�سكرية دوراً مهماً وفاعاًل يف العملية التنموية.

اإ�ضهامات املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف جمال التنمية

ن�سري بداية اإلى اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية بطبيعتها لي�ست موؤ�س�سة ا�ستثمارية، وال 
اأحد منها حتقيق االأرباح، وال تقوم بتنفيذ االأعمال التنموية مبا�سرة، ما  ينتظر 
لي�س مق�سوداً  الوطنية  التنموية  العملية  امل�سلحة يف  اإ�سهام القوات  اأن  يعني 
تقوم  التي  واالأعمال  متتلكها  التي  للقدرات  طبيعية  نتيجة  هو  واإمنا  بذاته، 
اإيجابية لكل االأن�سطة واالإجراءات والتح�سريات  اأي�ساً ح�سيلة  بتنفيذها، وهو 

التي تتم يف املوؤ�س�سة الع�سكرية.
ونورد هنا بع�س االأعمال التي تقوم بها املوؤ�س�سة الع�سكرية للتعرف اأكرث على 
الوطنية،  التنمية  عمليات  اأعمال تدعم بها  من  امل�سلحة  القوات  به  تقوم  ما 
واأبعادها  ال�سامل  مبفهومها  التنمية  اأو  الب�سري،  املال  راأ�س  �سواء كانت تنمية 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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التي  الرئي�سية  املجاالت  خالل  من  االأعمال  ون�ستعر�س هذه  واملعنوية.  املادية 
ت�سنف فيها:

اأواًل- التنمية الب�ضرية

لقيا�س  االأهم  والعن�سر  امل�سلحة،  االأ�سا�سي للقوات  املكون  الب�سري  يعد العن�سر 
الب�سري  يويل القادة العن�سر  هذا  اأجل  ومن  القتالية.  الكفاءةالعملياتية واجلاهزية 
كل  وتاأمني  امل�ستمر،  والتاأهيل  املنا�سب  االإعداد  توفري  يف  كبرياً يتمثل  اهتماماً 
واحلرب. وتقوم املدار�س  ال�سلم  واجباته يف  اأداء  من  متكنه  التي  امل�ستلزمات 
ومهما  خدمته،  مدة  طيلة  والتعليم للع�سكري  التدريب  برامج  الع�سكرية بتنفيذ 
بحاجة  االإن�سان  باأن  توؤمن  املوؤ�س�سة  الأن  العلمي؛  وم�ستواه  الع�سكرية،  رتبته  تكن 
التقني.  التطور  ومواكبة  اجلديدة،  املعارف  واكت�ساب  والتدريب  التعلم  اإلى  دائماً 
والفنية  االأكادميية  الع�سكرية اجلوانب  املوؤ�س�سات  تقدمه  الذي  التدريب  وي�سمل 
جماالت  اإلخ. وتت�سمن  ال�سحة العامة،...  وجوانب  والبدنية،  واالأمنية  واالإدارية 
التاأهيل كل ما ي�ساعد االأفراد واملنت�سبني على فهم مطالب اال�سرتاتيجيات الوطنية، 
وامتالك احل�س الوطني العايل الذي يغلب من خالله امل�سالح العامة على م�ساحله 
ال�سخ�سية، والذي يجعله قادراً على الت�سحية بكل ما ميلك، وبذل روحه فداء لوطنه.
اأهم املجاالت التنموية الفاعلة يف نه�سة ال�سعوب  اإن جمال التعليم والتدريب من 
الأنه  املعريف؛  واالقت�ساد  التنموية  العملية  الرئي�سي يف  املحرك  اإنه  وتقدمها، بل 
نهم من  ي�ساعد على االرتقاء مب�ستوى االأداء وجودته، ويزيد من كفاءة االأفراد، وميكِّ
من  كثري  يف  املوؤ�سرات  التنموية. ورمبا كانت  لالحتياجات  اأكرب  بكفاءة  اال�ستجابة 

دول العامل واملتعلقة بتطور االأداء من خالل التدريب اأكرب دليل على ذلك.



79

لقد اأدركت املوؤ�س�سات الع�سكرية يف معظم دول العامل اأهمية التعليم، فعملت 
على افتتاح املدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات الع�سكرية، واأوفدت اأبناءه
الع�سكرية  واملدار�س  الكليات  وت�سهد  الع�سكرية.  غري  واجلامعات  ا للمدار�س 
احتياجات  تلبية معظم  على  ي�ساعد  الذي  االأمر  ملحوظني،  وتنوعاً  تطوراً 
اجليو�س، وال �سيما بعد اأن �سارت اجلامعات الوطنية واالأهلية واالأجنبية تزخر 
بالع�سكريني الذين ينخرطون يف برامج درا�سية، يف خمتلف امليادين واملجاالت، 
�سيما املوؤهالت  وال  اجلامعية،  العلمية  على الدرجات وال�سهادات  للح�سول 
العليا. ولعلنا نالحظ بو�سوٍح زيادة وا�سحة يف اأعداد حملة ال�سهادات العليا يف 

ال�سنوات االأخرية.
اإن هذا االهتمام بالتعليم واملدار�س الع�سكرية تواكبه �سياغة العقائد الع�سكرية 
الع�سكري واأ�ساليبه  يف برامج التدريب  الهائل  وكذلك التطور  وتطويرها، 
نوعية  نقالت  املحاكاة  ونظم  اأحدثت امل�سبهات  فقد  تنفيذه.   وو�سائل 
فح�سب،  التدريب  واإدارة  وتخطيط  واجلودة،  التقنية  كربى، لي�س يف اجلوانب 
ح�ساب  وذلك على  التدريب  مناطق  على  املتزايد  الطلب  من  واإمنا يف احلد 
التنمية، ف�ساًل عن اأن التدريب بو�ساطة امل�سبهات ي�ساعد على احلفاظ على البيئ
ة، ويزيد قدرات العاملني التقنية، ما يدعم مفاهيم االقت�ساد املعريف، ويعطينا يف 
يراكم  كله  وهذا  واملخرجات،  الرتاكمية  اخلربات  من  حم�سلة كبرية  النهاية 
القيادة  مهارات  يف  �سواء  الع�سكرية،  املوؤ�س�سات  يف  االأفراد  لدى  اخلربات 

اأو العمل اجلماعي.
اإن ما �سهدته املوؤ�س�سات الع�سكرية من ارتقاء يف م�ستوى التعليم �سيكون خري 
اإلى ارتفاع  معني للمنت�سبني على حت�سيلهم العايل يف اأثناء التدريب، ما يوؤدي 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية



80

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

االأمثل  على اال�ستخدام  قدرتهم  كفاءتهم وجاهزيتهم القتالية، وحت�سني  م�ستوى 
من  الذي يزيد  عليها، االأمر  والنظم، وكذلك احلفاظ  واملعدات  املتطورة  لالأ�سلحة 
االأعمار االفرتا�سية لالأ�سلحة، ويحقق وفرة مادية تخدم التنمية الوطنية يف جماالت 

اأخرى.
اإن ما مييز الكليات الع�سكرية يف القوات امل�سلحة لدولة االإمارات العربية املتحدة، 
جميعاً متنح خريجيها ال�سهادات  اأنها  الدول،  �سائر  يف  معروف  هو  ملا  وخالفاً 
الدولة متطوراً ومواكباً للمعايري  الع�سكري يف  التعليم  الذي يجعل  اجلامعية، االأمر 

االأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل بالدولة.

ثانيًا- االإدارة واالأعمـــال اللوج�ضتية والبنى التحتية والبيئة

• حتى 	 االإدارية فيها  تطوير اخلدمات  اإلى  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  الإدارة: ت�سعى 

بكفاءة  االإجراءات  وتطبق  امل�ستوى،  العلمية العالية  للمعايري  حمققة  تكون 
اإن االإجراءات االإدارية الع�سكرية التي تت�سف  عالية. وميكن القول بكل ثقة 
الذي ي�ساعد  االأمر  البلد،  اأبناء  من  لالآالف  جاذبة  بيئة  توفر  والدقة  بالفاعلية 
املوؤ�س�سات  من  غريها  عن  الع�سكرية تتميز  البطالة، فاملوؤ�س�سات  خف�س  على 
ومن  املوؤهلني  بتوظيف غري  وتقوم  للتوظيف،  اخلربة  ت�ضرتط  ال  االأخرى باأنها 
ثم تعّدهم وتوؤهلهم، واأن العاملني فيها يظلون يف اخلدمة اأطول فرتة ممكنة حتى 
التي تتوافق  واملعايري القانونية  باالإجراءات  التزامها  عن  ف�ساًل  التقاعد،   �سن 
وهذا  الإن�سان،  ح�سبانها حقوق  يف  تاأخذ  التي  والدولية،  والت�سريعات الوطنية 

بحد ذاته ميثل عامل جذب كبري  للعمل فيها.
• يف 	 امل�سلحة  حتر�س القوات  والبنى التحتية:   اللوج�ستية  الأعمال 
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على  ا�ستخدامها  يقت�سر  ال  التحتية التي  البنى  على تطوير  كثرية  دول 
ب�سق  املوانئ واملرا�سي واجل�سور، وتقوم  الع�سكرية، فُتن�سئ  املوؤ�س�سات 
واملهابط، ومد خطوط  املطارات  املياه، وت�ضييد  واالأنفاق، وحفر اآبار  الطرق 
الطاقة باأنواعها، ف�ساًل عن اأنها تقوم اأحياناً باأعمال اإن�سائية �ساّقة حتتاج اإلى 

اإمكانات خا�سة، ولهذا يتم تكليفها بها.

ثالثًا- الت�ضنيـــع الع�ضكـــري واالقت�ضاد

ال�سناعات  اأنواع  بع�س  يف  الدول  من  عدد  يف  الع�سكرية   ت�سهم املوؤ�س�سات 
الذي  االأمر  املتخ�س�سة،  مثل املعار�س  اأن�سطة اقت�ساد  يف  الع�سكرية، وكذلك 
املال  راأ�س  يف  حيث اال�ستثمار  من  الوطني، �سواء  االقت�ساد  يف دعم  ي�سهم 

الب�سري اأو التكنولوجيا اأو بناء �سراكات وعالقات ا�سرتاتيجية.
ويعد معر�س »اآيدك�س« مثااًل مهماً على ما تقوم به املوؤ�س�سة الع�سكرية يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة يف جمال خدمة ال�سناعة واالقت�ساد، حيث يعد فر�سة 
العامل، وتعر�س منتجاتها  الوطنية من خالله نف�سها اإلى  مهمة تقدم ال�سركات 
املتطورة، وت�سعى اإلى املناف�سة وزيادة ح�ستها يف ال�سوق العاملي لبيع املعدات 
الع�سكرية واالأ�سلحة، كما تقوم بت�سويق منتجاتها، وتعر�س اأحدث ابتكاراتها. 
وهذا كله يعزز ا�سرتاتيجية التنويع االقت�سادي التي ت�سعى الدولة من خاللها 

اإلى تنويع م�سادر الدخل، وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

رابعًا- البيئـة

تنه�س املوؤ�س�سة الع�سكرية باملهام امللقاة على عاتقها يف جمال التنمية امل�ستدامة، 
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ذلك  يتمثل  ما  واأكرث  امل�ستدامة،  تطالب بالتنمية  النداءات التي  كل  تلبي  وهي 
فباتت  الع�سكرية،  املوؤ�س�سات  تنظيم  البيئة. وقد مت تطوير  باحلفاظ على  التزامها  يف 
مع  بالتن�سيق  وتقوم  اخل�سو�س،  بهذا  الت�سريعات  باإ�سدار  فروعاً و�ُسعباً تهتم  ت�سم 
التوعية لدى  الع�سكرية على ن�سر  املوؤ�س�سة  الع�سكرية، كما حتر�س  املوؤ�س�سات غري 

القادة والت�سكيالت والع�سكريني.

خام�ضًا- ال�ضحة العامة واخلدمات العالجية

حتظى ال�سحة العامة واخلدمات العالجية باهتمام كبري من املوؤ�س�سة الع�سكرية، وجند 
يف العديد من الدول م�ست�سفيات ع�سكرية وخدمات عالجية مميزة ملنت�سبي القوات 
امل�سلحة واملنتفعني من اأ�سر الع�سكريني وذويهم. وتويل املوؤ�س�سة الع�سكرية ال�سحة 
البدنية  ولياقته  الع�سكري  ف�سحة  كبرياً؛  البدنية ملنت�سبيها اهتماماً  واللياقة  العامة 
هذا  ميثل  نف�سه  الوقت  ويف  القيام بواجباته.  من  الع�سكري  جداً لتمكني  مهمة 
اجلانب بعداً مهماً يف عملية التنمية؛ فكلما انخف�س م�ستوى البدانة لدى الع�سكري 
وتراجعت االأمرا�س الناجمة عن قلة احلركة كان اأداوؤه اأكرث فاعلية واإيجابية. ومن 
اأجل ذلك كله تقوم املوؤ�س�سة الع�سكرية بن�سر املالعب وال�ساالت الريا�سية والنوادي 
للع�سكريني حتى يكونوا يف ذروة  املنا�سبة  االأجواء  لتاأمني  الطبية  ال�سحية واملراكز 

اال�ستعداد البدين وال�سحي، ويوؤدوا اأدوارهم على اأكمل وجه.

اخلدمة الوطنية: التحديات وال�ضعوبات

يواجه كل م�سروع عند انطالقه جمموعة من التحديات وال�سعوبات، ونحن بعون 
اهلل قادرون على جتاوز هذه التحديات؛ الأن لدينا هدفاً �سامياً نطمح اإليه، وقد و�سعنا 
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الأجل الو�سول اإليه اخلطط الكفيلة باإجناحه.
على  امل�سروع  هذا  اإلى  تنظر  قد  اجلوار  دول  بع�س  اأن  التحديات  هذه  واأول 
اأنه عمل ا�ستفزازي، ما يوؤدي اإلى نوع من الت�سعيد حيث ت�ستغل بع�س الدول 
التي تتحرك فيها اأحزاب املعار�سة اأو الذين ي�سعون للحكم اأو لك�سب انتخابات 

اأو مواقف،هذا االأمر للح�سول على م�سالح معينة.
ب�سباق  الدخول  يف  الرغبة  الإذكاء  امل�سائل  هذه  اأخرى  دول  وقد ت�ستغل 
الت�سلح �سعياً منها اإلى جني االأرباح من خالل حتويل املنطقة اإلى �سوق رائجة 

لالأ�سلحة، اأو لتحقيق اأي م�سالح اأخرى.

�ضعوبات اإدارية وتنظيمية

قد يواجه هذا امل�سروع �سعوبات اإدارية وتنظيمية عند انطالقه، مثل: دقة بع�س 
اأولويات  وحتديد  ال�ضروط،  عليها  تنطبق  التي  االأعداد  البيانات، وا�ضتيعاب 

القبول،ف�ساًل عن االأعباء االإدارية االأخرى.  
بقيم  وتتحلى  والتحفظ  باحلزم  تت�سم  التي  احلالية  الع�سكرية  الثقافة  تتاأثر  وقد 
هذه  ن�سبياً  ت�سغل  قد  كما  اإليها،  اجلديد  الوافد  لها خ�سو�سيتها بهذا  وتقاليد 
امل�ساألة الع�سكريني )الدائمني( عن واجباتهم االعتيادية بعد ان�سمام اأعداد من 

اخلا�سعني)املوؤقتني( للخدمة الوطنية.
االجتماعي،  واالإعالم  النف�سية  عن احلرب  التحديات  بع�س  تنجم  وقد 
ال�سباب  ي�سكك  الربنامج  لهذا  اإعالماً م�ساداً  ن�سهد  اأن  ميكن  حيث 
ال�سباب  اأذهان  ت�سوي�س  امل�ساد  االإعالم  هذا  يحاول  بدوافعه وجدواه. وقد 
فا�سلة. واإن وجود  مناذج  اأو  ذلك،  با�ستعرا�س جتارب لدول �سبقتنا يف 

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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اأهدافنا  حتقيق  من  متكننا  �سوف  املعرفة  على  ومبنية  ودقيقة  موجهة  اإعالمية  خطة 
ومواجهة هذا التيار ال�سلبي اأي�ساً، اإن ُوِجد!.

االأمر ميثل  بدايته، وهذا  بامل�ساعب يف  اأن كل م�سروع يكون حمفوفاً  متاماً  نعي  اإننا 
حتدياً حقيقياً لنا، وال بد لنا من التغلب على »التوج�س من غري املاألوف« الذي قد 
نلم�سه عند جمموعة من ال�سباب، وكذلك التغلب على اأي نوع من الرتدد وعدم 
اأو جوانب غري  باأمور  نفاجاأ  قد  اأنه  اعتبارنا  البدايات. وقد و�سعنا يف  االطمئنان يف 
منظورة من �ساأنها عرقلة هذا امل�سروع، ومثل هذه االأمور يتم التعامل معها اأواًل باأول 

وفقاً ملقت�سيات كل مرحلة.

خامتة وخال�ضة

اأ�سارت الورقة اإلى اأن دولة االإمارات العربية املتحدة متتلك كثرياً من اخل�سو�سيات 
باأنها  فيها  واملجتمع  احلاكم  بني  العالقة  وتتميز  العامل.  عن غريها دول  متيزها  التي 
عالقة تاريخية تكّر�ست خالل قرون عدة، وكانت االأزمات على الدوام �سبباً مهماً 
االأمر  ت�سبث،  اأميا  باأر�سه  مت�سبثاً  االإماراتي  املواطن  وجعل  العالقة،  هذه  تعزيز  يف 

الذي جعل الدولة، على الرغم من حداثة ن�ساأتها، ت�سهد منواً مّطرداً عز مثيله.
وقد بّينت الورقة اهتمام الدين االإ�سالمي باأمن الفرد واجلماعة، كما اأن الدور االأكرب 

يف حتقيق االأمن منوط باأويل االأمر.
وخل�ست الورقة اإلى اأن القوات امل�سلحة ت�سهم اإ�سهاماً كبرياً يف عملية التنمية، من 
اأنها ت�سهم يف  وامل�سلحة. كما  احلقيقية  اخلارجية  االأخطار  من  الدولة  خالل حماية 

اإيجاد بيئة م�ستقرة تكون جاذبة وحا�سنة وحمفزة للتنمية.
واأ�سارت الورقة اإلى اأن القوات امل�سلحة ت�سعى بكل جهدها لتحقيق املهام املوكلة 
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الوطنية  للخدمة  الناظم  رقم )6(  القانون االحتادي  بعد �سدور  اإليها، وال�سيما 
يف الدولة. وهي تقوم بذلك ذلك جت�سيداً حلر�س القيادة الر�سيدة على حتقيق 
اال�ستقراروتوفري العوامل امل�ساعدة على التنمية، وحر�سها على اأبنائها واهتمامها 

بهم.
وبّينت الورقة طبيعة العالقة بني االأمن والتنمية وتاأثري كل منهما يف االآخر. كما 
اأكدت اأن اخلدمة الوطنية �ستعود بالنفع الكبري على الدولة، و�ست�سهم يف حتقيق 
االأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سب يف م�سلحة الوطن واالأجيال القادمة، االأمر 
الذي يجعل من الواجب على االأُ�سر واملوؤ�س�سات االإماراتية دعم جتربة اخلدمة 

الوطنية، والعمل على اإجناحها.

الخدمة الوطنية: التأثريات األمنية والعسكرية
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مّثل قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية رقم 6 ل�سنة 2014 عنواناً ملرحلة جديدة 
يف م�سرية البناء والتمكني يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛ الأن هذا القانون جاء 
ب�سيغة �ساملة ليج�سد ما ينبغي اأن يتوافر لدى اأبناء الوطن وبناته من وعي وانتماء 
واملحافظة  الوطن  بناء  اإيجابية يف  الأدوار  وموؤدين  فاعلني  واجتاهات جتعلهم  وميول 
ال�سباب  ا�ستيعاب  يتم  اأن  اأهمية  يدرك  وكّلنا  منجزاته.  وحماية  مكت�سباته  على 
يف برنامج وطني يزودهم باملعارف واملهارات التي ت�سنع منهم جنوداً قادرين على 

الوفاء بكل ما قد يطلبه الوطن منهم.
اإن طبيعة الع�سر الذي نعي�س فيه وما فر�سته العوملة على خمتلف �سعوب العامل 
من قيم ومبادئ قد تتجاوز االأوطان وتهدد قيمها وثوابتها، وكذلك طبيعة املنطقة 
التي ننتمي اإليها وما تعي�سه من ا�سطرابات وعدم ا�ستقرار، كل ذلك ميثل تهديداً 
واإيجاد  الربامج  اإقامة  على  نعمل  اأن  علينا  ويفر�س  لوطننا،  ومتوا�ساًل  حقيقياً 
الو�سائل التي متكننا من حماية الوطن واأبنائه، وعلى وجه اخل�سو�س النا�سئة الذين 
ميثلون م�ستقبل الوطن اآخذين يف االعتبار الظواهر االجتماعية ال�ساذة والدخيلة 
علينا والتي ال تعرب عن قيم جمتمع االإمارات ومبادئه، والتي تفر�س علينا معاجلتها 
ب�سورة جذرية و�ساملة، وتدعونا اإلى توفري برامج تعمل على الوقاية منها، وياأتي يف 

مقدمة ذلك برنامج اخلدمة الوطنية.

جيل ال�ضباب وامل�ضاركة يف بناء املجتمع

اإن ال�سباب هم عماد االأمة، و�سر نه�ستها وبناء ح�سارتها، ووجهها امل�سرق ومفجر 
�ساأنها؛  وي�سمو  االأوطان  رفعة  تتحقق  وب�سواعدهم  ومنائها،  تطورها  وحمور  طاقتها 
تتبلور  التي  واملرحلة  والعطاء  والطاقة  الن�ضاط  مرحلة  هي  ال�ضباب  مرحلة  الأن 
االأمور  م�ستجدات  مع  التكيف  على  ال�سباب  لقدرة  وذلك  �سخ�سياتهم،  فيها 
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واجلد  واملثابرة  والعزمية  القوية  فاالإرادة  املجاالت،  خمتلف  يف  وم�ستحدثاتها 
لقيادته  واملخل�س  بوطنه  املوؤمن  ال�سباب  مرحلة  اأبرز خ�سائ�س  من  واالجتهاد 
واملدافع عن ترابه واأر�سه وعر�سه. لذا، من املهم اأن ت�ستثمر طاقات ال�سباب يف 
التنمية والتطور، وذلك من خالل و�سائل التدريب والتعليم، وحتويل امل�ساعر 
واالأفكار اإلى واقع ملمو�س ُي�سهم يف دفع م�سرية البناء اإلى االأمام بخطى ثابتة، 
فتح�سني البيئة املحيطة بهم، �سيكون له دور اإيجابي يف تطوير �سلوكهم واأفعالهم 

واأفكارهم ومعتقداتهم.
اإن تنمية اأي جمتمع لن مت�سي قدماً من دون م�ساركة كل اأع�سائه اأو معظمهم، مبا 
يف ذلك فئة ال�سباب الذين عادة ما تكون لديهم اأفكار جديدة ومبدعة وبناءة، 
فهم بال �سك حماة االأوطان واملدافعون عنها. اإن �سباب االإمارات مبا يتمتعون به 
من قوة وعزمية وطموحات كبرية واآمال عري�سة ووالء خمل�س ي�سعون بكل تفاٍن 

اإلى امل�ساركة يف عملية البناء والتنمية يف وطنهم.
اإن هذا اجليل الذي �سيحظى بفر�سة اأداء اخلدمة الوطنية �سيتطلع للم�ستقبل 
جماالت  يف  للتميز  فر�سة  لديه  تتوافر  حمظوظاً  جياًل  و�سيكون  خمتلفة  بروؤية 
�سخ�سيته  �سقل  �سيتم  حيث  عملية،  واأكرث  ومتميزاً  خمتلفاً  وجياًل  متعددة، 
وتربيته وتدريبة وتاأهيله ملواجهة احلياة ب�سكل خمتلف كلياً. وال بّد من االعرتاف 
واأدواتها  التقنية  الثقافية وال�سلوكية من حولنا، وكذلك م�ستجدات  باملوؤثرات 
وتاأثريها على ال�سباب بوجه خا�س، فهذه الثقافات تداخلت، وباتت تفد اإلينا 
من كل جانب بعد اأن انق�سى زمن احلدود اجلغرافية للمكان، وهذا بال�سرورة 
لتقومي  فر�سة جيدة  الوطنية  اخلدمة  تكون  اأن  وناأمل  بهــم،  وتاأثر  اأبنائنا  اأثر يف 
والدينية  الوطنية  واالأعراف  واالأخالق  واملبادئ  بالقيم  والتم�سك  ال�سلوك، 

ال�سمحة. فاخلدمة الوطنية - كما يطلق عليها - م�سنع الرجال.
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اأهداف قانون اخلدمة الوطنية

عندما ننظر اإلى اأهداف قانون اخلدمة املدنية جند ال�سمولية يف �سنع القوة ال�ساملة 
وتاأهيلهم  مواقعهم  عن  النظر  بغ�س  اأبناءه  حمورها  يكون  والتي  الوطن،  حلماية 
ت�سكيُل  الوطنية  اخلدمة  قانون  عليها  ن�س  التي  االأهداف  فمن  اأعمالهم،  وطبيعة 
قوة دفاع وطني اإ�سافية من �سباب الوطن حلماية حدوده، واملحافظة على املقدرات 
واملكت�ضبات الوطنية. وال �ضك يف اأن انخراط اأبناء الوطن يف برنامج اخلدمة الوطنية 
واملعارف واملهارات والتدريبات التي �سيتلقونها فيه �سيحقق هذا الهدف، والذي 
واأفراده  االإمارات  الوقت جمتمع  �سيتم من خالل عملية م�ستمرة جتعل مع مرور 
ح�سناً منيعاً يف وجه مكائد االأعداء، وتزوده بالكفاءات القادرة على التعامل مع 
التحديات التي قد يواجهها الوطن، كما اأنها �سرت�سخ مفهوم االأمن ال�سامل لدى 
اإلى مفهوم م�سوؤولية الدفاع عن الوطن،  اأبناء الوطن وبناته، بحيث تتغري نظرتهم 
بحيث ال تقت�سر هذه امل�سوؤولية على القوات امل�سلحة واأجهزة ال�سرطة وجهاز االأمن، 
بل ت�سمل اأفراد املجتمع كافة، االأمر الذي ي�سكل �سياجاً واقياً الأمن الوطن ويجعل 
اأفراده حرا�ساً اأوفياء ينطلقون طواعية حلمايته والت�ســــدي لالأخطار املحدقة به من 

دون اأن ينتظروا اأمراً اأو اأن يطلبوا مكافاأة. 
اإن لقانون اخلدمة الوطنية فوائد واأهمية كبرية يف حياة ال�سباب االإماراتي، حيث 
يعمق معاين االلتزام وير�سخ مفاهيم اجلدية يف نفو�سهم، ويدفعهم اإلى االإح�سا�س 
لكل  و�سرف  فخر  الوطنية  فاخلدمة  العملية،  حياتهم  يف  بها  والتحلي  بامل�سوؤولية 
التي  الدولة  الوطن، وحتقق االأمن واالأمان لهذه  مواطن. وهي ت�سب يف م�سلحة 
تعمل جاهدة على توفري احلياة الكرمية ل�سعبها، حيث اإنها تعمل على حتفيز ال�سباب 
اإلى غر�س القيم واملبادئ  للمبادرة وتعميق امل�ساعر الوطنية لدى اجلميع، وتوؤدي 
اأمنه وم�ساحله  باأهمية الوطن و�سرورة حماية  اأجيال واعية  الوطنية لتهيئة واإعداد 
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الوطنية. اإن توجيهات القيادة الر�سيدة حتر�س دائماً على اإ�سراك اأبناء الوطن يف 
الدفاع عنه، وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكت�سباته.

وقد ت�سمن قانون اخلدمة الوطنية هدفاً مهماً يتعلق باحلفاظ على الهوية الوطنية، 
وال �سك يف اأن بناء الهوية الوطنية قد مر مبراحل عدة، بدءاً من ن�ساأة االحتاد 
وحتى يومنا هذا. وقد اأ�سهم العديد من املوؤ�س�سات يف تعزيز الهوية الوطنية من 
املوؤ�س�سات  هذه  كانت  �سواء  ذلك،  حتقيق  يف  خمتلفة  وم�ساريع  برامج  خالل 
التي  ال�سيفي  التدريب  برامج  اإلى  هنا  االإ�سارة  بنا  اأو مدنية. ويجدر  ع�سكرية 
كانت تطبق خالل فرتة ال�سبعينات، حيث اأتاحت تلك الربامج الفر�سة لطلبة 
الفر�ضة  لتدريبهم وتوفري  امل�ضلحة  القوات  برامج رعتها  باالنخراط يف  املدار�س 
يجمعهم  حمددة،  لفرتة  مع�سكرات  يف  االإمارات  خمتلف  اأبناء  يتعاي�س  كي 
الوالء للوطن والعمل على رفعة العلم واكت�ساب املعارف واملهارات التي حمورها 
الدفاع عن الوطن. وقد كانت جتربة التطوع التي اأقبل عليها �سباب االإمارات 
عندما فتحت لهم اأبواب التطوع خالل حرب اخلليج الثانية دلياًل على ما ميلكه 
اأبناء الوطن من والء وانتماء وا�ستعداد للت�سحية والدفاع عن هذا الوطن، وال 
يزال الكثري منا يذكر �سعار »اأنا جاهز.. اأنت جاهز« الذي ارت�سم على �سفاه اأبناء 
الوطن يف تلك الفرتة، وعرب عما يكنه هوؤالء ال�سباب من حب ووالء للوطن. 
وعلينا اأال نغفل يف هذا اجلانب ما اأ�سهمت املوؤ�س�سات التعليمية والريا�سية من 

خالل برامج متعددة يف جمع اأبناء الوطن حول ا�سم االإمارات.

اإ�ضتجابة �ضريعة

وقوة  حزم  بكل  ت�سدوا  عندما  الوطني  ح�سهم  االإمارات  �سباب  اأثبت  ولقد 
للمغر�سني الذين �سعوا اإلى النيل من دولة االإمارات العربية املتحدة، واالإ�ساءة 

الخدمة الوطنية وتعزيز القوة الشاملة للدولة
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اإليها خالل ما ي�سمى »الربيع العربي«، وذلك من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي، 
فقد مثلوا منوذجاً الأبناء الوطن املخل�سني واالأوفياء للذود عنه والت�سدي لكل من 
تطاول على دولة االإمارات العربية املتحدة، اأو فّكر باالإ�ساءة اإليها وت�سويه �سمعتها. 
وقد كان اأبناء االإمارات بحق منوذجاً متميزاً على امل�ستوى العربي، من حيث حبهم 
ووالوؤهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم. وكذلك ال ميكن اإغفال الدور االإيجابي 
2020«، وذلك  »اإك�سبو  ا�ست�سافة  االإمارات يف دعم م�سروع  �سباب  به  قام  الذي 
من خالل اإبرازهم لالإمكانات املتوافرة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ست�سافة 
بها  ينعم  التي  االآخر  واحرتام  واالنفتاح  الت�سامح  قيم  واإبراز  احلدث،  هذا  مثل 
جمتمع االإمارات، وتفاعلهم مع جميع املراحل التي مر بها هذا امل�سروع، وقد اأثبت 
هذا امل�سروع اأ�سالة هوؤالء ال�سباب ووطنيتهم احلقة يف التفاعل مع تطلعات الدولة 

وم�ساريعها املختلفة. 
لقد راأينا �سرعة ا�ستجابة �سباب الوطن لقانون اخلدمة الوطنية، فتفاعلهم كان على 
قدر امل�سوؤولية وعند طموحات قيادتنا الر�سيدة، حيث ات�سح جلياً ترحيب �سباب 
الدفاع  يف  االأكيدة  ورغبتهم  حما�ستهم  خالل  من  الوطنية  اخلدمة  بقرار  الوطن 
التاريخية واال�سرتاتيجية، ودعم  عن الوطن وحمايته من االأخطار، وتعزيز مكانته 
الوالء  بقيم  الرا�سخ  اإميانهم  وتاأكيد  الوطن،  اإلى  باالنتماء  والفخر  املجتمع،  وحدة 
يف  لالنخراط  التام  وا�ضتعدادهم  قيادتهم،  حول  والتفافهم  وطنهم  اإلى  واالنتماء 
اخلدمة الع�سكرية من اأجل حماية وطنهم والذود عنه يف كل الظروف، موؤكدين 
اأنهم �سباب اليوم ورجال الغد، يعرفون جلياً دورهم يف حماية وطنهم، وال يرتددون 

يف الت�سحية بكل غال ونفي�س من اأجل نه�سته وعزته وقوته.
مقومات  وميتلك  وواعد،  واثق  اإيجاد جيل جديد  الوطنية  اخلدمة  اأهداف  اإن من 
على  واالعتماد  البدنية  كالقوة  الركائز  خمتلف  حيث  من  القيادية،  ال�سخ�سية 
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الذات وحتمل امل�ضوؤولية واالن�ضباط واحرتام القانون وتقدير قيمة الوقت، االأمر 
الوطنية  اخلدمة  اإن  بل  املقومات،  لتلك  االإمارات  �سباب  فقر  يعني  ال  الذي 
�سرت�سخها، و�ستعمل على تطويرها وفق اأ�س�س علمية وتدريبات عملية، ما ي�سهم 
بال�سرورة يف بناء ال�سخ�سية ال�سوية الأبناء االإمارات ويجعل منهم اأفراداً قادرين 

على التعامل مع احلا�سر باآماله وحتدياته و�سناعة امل�ستقبل املن�سود.

اجلميع �ضركاء يف بناء الوطن

اأنه قد عمل على اإ�سراك القطاع اخلا�س يف  ومما يح�سب لقانون اخلدمة املدنية 
هذه املهمة الوطنية وجعله �سريكاً حقيقياً ويتحمل م�سوؤولياته نحــــو املواطنني 
العاملني فيه ممن ينطبق عليهم قانون اخلدمـــة الوطنية، وهذه حتدث الأول مرة 
حيث يجب على القطاع اخلــــا�س القيام بدور وطني من خـالل قانون ملزم 

يجعله �سريكاً ا�سرتاتيجياً واأ�سا�سياً يف حماية هذا الوطن والذود عنه.
اإن اإحلاق ال�سباب يف اخلدمة الوطنية �سيعمل على �سقل مهاراتهم و�سخ�سياتهم، 
واإذكاء احل�س والروح والوطنية لديهم، ليكونوا �سباباً قادرين على مواجهة حتديات 
امل�سلحة  القوات  لقدرة  معززاً  رافداً  �ست�سكل  الوطنية  اخلدمة  اإن  امل�ستقبل. 
وكفاءتها، كما �سُتك�سب االأجيال اجلديدة خربات متنوعة تفيدهم وتغري من 
منط حياتهم وم�ضتوى االن�ضباط لديهم، و�ضتعزز قيم الوالء واالنتماء والت�ضحية 
لدى اأبناء الوطن وتر�سخها. وهي، اأي�ساً، و�سيلة للتح�سيل الفكري واالأكادميي 
يف العلوم الع�سكرية واملعرفية، االأمر الذي يعزز القوة ال�ساملة للدولة. فاخلدمة 
اأبناءها  احت�سنت  التي  الر�سيدة  وقيادته  الوطن  جتاه  وواجب  �سرف  الوطنية 
وحافظت عليهم، ووفرت لهم احلياة الكرمية، حتى اأ�سبح �ســـعب االإمـــارات 

من اأ�سعد �سعوب العامل.

الخدمة الوطنية وتعزيز القوة الشاملة للدولة
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قانون الخدمة 
الوطنية 

واالحتياطية
 بين التطبيق 

والرؤية 
االستراتيجية

د. عيل الخوري

مدير عام هيئة اإلمارات للهوية

دكتوراه يف الهندسة اإلدارية من 	 

اململكة املتحدة.

عمل يف وزارة الداخلية كضابط من 	 

عــام 1990 وحتى عــام 2003.

تم اختياره كعضو يف مجلس 	 

األجندات العاملية.

مستشار ملرشوع الربط االلكرتوين 	 

بني دول االتحاد االوريب.

باحث ومفكر يف تطوير املامرسات 	 

الحكومية والقطاع العام.

له أكرث من 12 براءة أخرتاع وملكية 	 

فكرية.

حاصل عىل جائزة الشخصية األكرث 	 

تأثرياً يف العامل يف مجال الهوية 

الرقمية يف 2011 من إيطاليا.
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الوطنية، وهي مهمة  اإلى حماية حا�سره وم�ستقبله ومكت�سباته  يحتاج كل جمتمع 
ال تقع على عاتق من ميتهن العمل الع�سكري فقط، بل متتد لت�سمل اأبناء املجتمع 
كافة، وال�سيما اأّن االأمن بات مطلباً اأ�سا�سياً لتحقيق التنمية، الأن التنمية واال�ستقرار 
يرتبطان ب�سكل وثيق مبدى توافر مقومات االأمن؛ اأي اإن فاعلية االأفراد يف جمتمعاتهم، 
تعتمد على مدى �سعورهم بالطماأنينة �سواء على اأنف�سهم واأ�سرهم اأو على ممتلكاتهم.
2014 قانون اخلدمة الوطنية  اأ�سدرت دولة االإمارات العربية املتحدة يف مايو  وقد 
واالحتياطية، باالعتماد على املادة 43 من د�ستور الدولة التي تن�س على اأن الدفاع 
�سرف  الع�سكرية  اخلدمة  اأداء  واأن  مواطن،  كل  على  مقد�س  فر�س  االحتاد  عن 

للمواطنني ينظمه القانون.
ونحاول هنا اأن ن�ستعر�س بع�س جوانب قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية وانعكا�ساته 
على جمتمع االإمارات من الناحية الثقافية واالجتماعية، واإبراز اأهمية تبني مفهوم 
االأهداف  وحتقيق  الوطني  امل�سروع  هذا  الإجناح  كو�سيلة  اال�سرتاتيجي  التخطيط 
املن�سودة منه. ونقدم يف النهاية عدداً من التو�سيات التي من �ساأنها اأن تدعم تطبيق 

القانون، وت�سهم يف ر�سم املالمح العامة لالإطار التنفيذي العام له.

BozeManor تاريخ الع�ضكرية الب�ضرية

الب�سرية  الع�سكرية  تاريخ  �سريعاً  ن�ستعر�س  املو�سوع،  �سلب  يف  الدخول  قبل 
الوطنية مو�سوع  اأن مفهوم اخلدمة  تبني  التي  بع�س اجلوانب  ال�سوء على  لت�سليط 
قدمي متجدد، واأنه �سكل ركناً من االأركان االأ�سا�سية التي قامت عليها احل�سارات 

االإن�سانية وواحدة من دعائم ما�سي الدول وحا�سرها وم�ستقبلها. 
�سعب  االأر�س  وجه  على  يوجد  باأنه مل  ينبئنا  الب�سرية  تاريخ  اأن  الذكر  عن  وغني 
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للبقاء  �سرورة  للقوة  الب�سري  االحتياج  كان  يحميه، حيث  له جي�س  كان  اإال 
املبكرة  احلقب  اأن  عليه  املتفق  ومن  واحلرية،  والكرامة  النف�س  على  واملحافظة 
اإلى ب�ساطة احلياة وبدائيتها،  اإن�ساء جيو�س حمرتفة نظراً  التاريخ مل ت�سهد  من 
واأّن جتهيز اجليو�س بالقوى الب�سرية والعدة والعتاد كان يتّم من قبل اأهل البالد 
والع�سائر والقبائل - بح�سب احلاجة - من اأبنائها ال�سباب، حيث كان اجلي�س 

يخرج للحرب ثم يعود اإلى الديار بعد انتهائها.
االأ�سرة  حكم  فرتة  يف  املحرتفة،  للجيو�س  ظهور  اأول  القدمي  التاريخ  وي�سجل 
ملنت�سبي  ت�سرف  كانت  امليالد(، حيث  قبل  عام   3000( الفرعونية  ال�ساد�سة 
املهمة، ثم ظهرت احلاجة  تام لهذه  ليتفرغوا ب�سكل  الرواتب واالأجور  اجلي�س 
تدريجياً الإن�ساء املع�سكرات، والتدريب، وت�سنيع املعدات احلربية، ون�سر اجلي�س 

على م�ساحة وا�سعة، وهو ما مّت يف زمن اململكة امل�سرية القدمية.
وعلى الرغم من ظهور اجليو�س املحرتفة، فاإن اأهل البلدان يف خمتلف اأ�سقاع 
العامل كانوا على مر التاريخ املدافعني االأ�سليني عن اأر�سهم وم�ساحلهم، حيث 
الب�سيطة على  االأ�سلحة  ا�ستخدام  تعلم  يفر�س  القدمي  الواقع االجتماعي  كان 
الذكور وال�ضباب، ويوجب عليهم االنخراط يف االأعمال الدفاعية عن �ضعوبهم 
هذا،  ع�سرنا  حتى  وامتد  الب�سرية  الع�سكرية  تاريخ  توا�سل  وقد  وم�ساحلها، 
الأّن ال�سعوب ال تزال هي الرافد االأ�سا�سي للجيو�س باملقاتلني واملدافعني عن 

االأوطان، �سواء من خالل اأنظمة التجنيد التطوعية اأو االإلزامية.

تطور مفهوم العقيدة الع�ضكرية

يعّد  االأمن  فاإن  بنف�سه،  االإن�سان  يحققها  �سخ�سية  حاجة  هو  الغذاء  اأّن  وكما 
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حاجة غريزية يحققها االإن�سان بنف�سه اأي�ساً. ولكن، والأن االإن�سان كائن اجتماعي، 
باالأ�سا�س  كونها  من  والدفاع  االأمن  وواجبات  مفاهيم  التاريخ  مر  على  طّور  فقد 
مهمة فردية حلفظ احلياة، لت�سبح مهمة جماعية تتوزع االأدوار فيها ب�سكل متكامل 
والتوزيع  االإنتاج  بني  لتتنوع  املتحالفة،  اأو  املتحدة  االإن�سانية  املجموعات  اأبناء  بني 
االأمنية  العملية  تعقدت  وكلما  ال�سيناريوهات.  تلك  مثل  يف  واالإعداد  والت�سنيع 
وتعددت جماالتها كانعكا�س للتطور التكنولوجي وال�سناعي العاملي مثاًل، ت�سعبت 
عملية توزيع االأدوار اأي�ساً، وتعددت اأ�سكالها لت�سم العمل االإعالمي واال�ستخباري، 

 .)ecosystem( وليتو�سع معها النطاق العام
ويف جميع االأحوال، فاإنه ال �سك يف حقيقة اأن واجب االأمن هو واجب فردي، لكن 

االأدوار تتكامل فيه �سمن منظومة تكاملية تكافلية دقيقة.
توفري  ي�ستطيع  ال  الذي  املجتمع  نظري  هو  اأمنه  حتقيق  يف�سل يف  الذي  املجتمع  اإن 
الطعام الأبنائه، وهو ما يظهر لنا بو�سوح عند العودة اإلى تاريخ الب�سرية القدمي، حيث 
جند اأن القبائل واملجموعات الب�سرية كانت تهاجر من مكان اإلى اآخر بحثاً عن املاء 
التي  امل�سادر  هذه  حول  تقوم  والدول  املجتمعات  وكانت  الطعام،  تاأمني  وم�سادر 
فكان  واملجتمعات.  الدول  تلك  حياة  بقيمة  وثيق  ب�سكل  ترتبط  قيمتها  اأ�سبحت 
املجتمعات  تلك  كلفت  التي  الواجبات  اأهم  من  ال�سالح  وحمل  اجليو�س  اإن�ساء 
نف�سها به حلماية هذه امل�سادر من االأطماع اخلارجية وتنظيم اإدارة روؤو�س اأموالهم، فاإن 
هّب اخلطر خرج الرجال، وحمل كل مقتدر �سالحه للذود عن االأر�س والرثوات 

واالأموال وم�سادر الرزق واملجتمع كله.
ويف ظل تطور الب�سرية، وا�سل هذا االأمر تطوره، ومل يتوقف عند احلد الذي ذكرناه 
من العمل االأمني، الذي بداأ بهذه ال�سورة الب�سيطة، بل اإن اأدوات اجليو�س وو�سائلها 
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ومهارات منت�سبيها تطورت مع تطور حياة االإن�سان واكت�سافاته، لتحقيق االأهداف 
املرجوة من اإن�سائها، وهو االأمر الذي تطّلب من املجتمعات العمل على حت�سني 
دفاعياً  القتايل  التدريب  واآليات  الع�سكرية،  وتطوير منظوماتها  االأمنية،  ظروفها 

وهجومياً يف ظل حالة التناف�س والتدافع بني املجتمعات القدمية واحلديثة.
ويتبني من التاريخ اأنه كلما زادت رقعة اجلماعة الب�سرية، ارتفعت حاجتها اإلى 
زيادة قدراتها القتالية وتعزيزها لتتمكن من الدفاع عن اأرا�سيها وثرواتها، وهو ما 
يعني اأن العالقة بني العوامل الثالثة )عدد ال�سكان، وامل�ساحة، وحجم اجلي�س( 
وال�سعوب  للدول  التاريخي  ُون  الَتكُّ يف�سر  ما  با�ستمرار، وهو  هي عالقة طردية 
ور�سم احلدود فيما بينها، وهو االأمر الذي اعتمد على قدرة تلك ال�سعوب على 

االحتاد وب�سط ال�سلطة وحماية االأر�س.
خمتلفة.  باأ�سكال  مرت  والع�سكرة  التجنيد  اأنظمة  اأن  التاريخ  يف  وال�ساهد 
حيث جند اأن الدولة العبا�سية املتاأخرة والدولة االأيوبية ودولة املماليك، كانت 
ت�سكيل  يتم  وكان  واجلندية،  الع�سكري  العمل  الحرتاف  باأجانب  ت�ستعني 
اجليو�س من اأجنا�س اآ�سيوية و�سلت اأ�سا�ساً من و�سط اآ�سيا من االأعراق الرتكية 
والترتية والفار�سية. لكن هذه اجليو�س مل تنجح يف اأغلب االأحيان يف مهامها 
عندما تعر�ست الختبارات حقيقية ومواجهات حا�سمة؛ الأنها مل تكن تتمتع 
اأو  فيها،  ن�سوؤوا  التي  اأوطانهم  اأفرادها ال يدافعون عن  املطلوبة؛ الأن  باملعنويات 
التي ينتمي اإليها اآباوؤهم، وبالتايل فاإن �سعورهم الغريزي بالدفاع والت�سحية كان 
حمل تذبذب، ما اأدى اإلى هزميتهم مرات عدة، �سواء اإبان الغزوات ال�سليبية اأو 
يف مواجهة الدولة العثمانية النا�سئة التي اأبادت هذه اجليو�س، وهزمتها منهية 

ع�سر دولة املماليك.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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وعلى هذا االأ�سا�س، ن�ساأ مفهوم العقيدة الع�سكرية اأو القتالية، التي ت�سع للمقاتل 
مربرات قوية، وتو�سح دوره يف االأعمال احلربية. حيث مل يجد الب�سر يف الع�سور 
القدمية واحلديثة اأف�سل من فكرة الدفاع عن الوطن لرت�سيخ هذه العقيدة، اإذ يرتبط 
فكان  �سابقاً،  تبيانها  مت  التي  لالأمن  الغريزية  باحلاجة  مبا�سرة  الدفاعي  احلق  هذا 
االرتباط معززاً بقيمة فطرية غريزية طبيعية، من اأ�ضرف القيم التي اعتز بها بنو الب�ضر.
ومن هذا املنطلق، وعلى الرغم من امتالك الدول للجيو�س العاملة واالحتياطية، فاإن 
حاجتها اإزاء طبيعة التهديدات، واملوازنة بني »احلاجة والقدرة«، تفر�س ال�سعي اإلى 
رفع عن�سر »القدرة« يف مواجهة احلاجة املتزايدة لالأمن يف ظل التهديدات االإقليمية 
والعاملية التي قد تتعر�س لها، اإذ اإن عامل الردع هو االأهم يف توفري االأمن واالأمان 

لكل من ي�سكن اأرا�سيها.

التنمية واالأمن: وجهان لعملة واحدة

يت�سح جلياً مما ذكرناه اآنفاً، اأنه ال تنمية من دون اأمن، وال اأمن من دون تنمية، فهما 
ق�سيتان متالزمتان. ويتبني لنا اأنه اإذا كان االأمن هو »جمموعة االأ�س�س واملرتكزات 
االأمنية  اال�سرتاتيجية  اأن  يعني  فاإّن ذلك  وا�ستقرارها«،  للدولة وحدتها  التي حتفظ 
اال�سرتاتيجية  االأهداف  حتقق  اإن  اأي  والنتيجة،  ال�سبب  هما  التنمية  وا�سرتاتيجية 

االأمنية �سروري لنجاح اال�سرتاتيجية التنموية، والعك�س �سحيح.
ومما ميّيز املبادرات التنموية اأنها تنطلق بتوجهات �سمولية يف م�ساراتها مهما تعددت 
اجتماعية،...  اأو  معلوماتية  اأو  �سحية  اأو  جتارية  اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأو  )علمية 
اإلخ(. وهو ما يدفعنا اإلى القول اإنه ال ميكن حتقيق مثل هذه االأهداف، اإال يف ظل 
اإطار اأمني، يوفر لها بيئة م�ستقرة ميكن يف ظلها دعم االبتكار واالإبداع يف املجتمعات.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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والتنمية ال تزدهر اإال بتوافر ال�سعور باالأمن. والأن اأي تهديد اأمني، ال ينتج اإال 
من م�سدر داخلي اأو خارجي، فاإن ال�سعور باالأمن، ال يتحقق اإال اإذا انت�سر باجتاه 

هذين امل�سدرين.
وبالنظر اإلى نطاق قوانني اخلدمة الوطنية الذي ين�سب ب�سكل كبري على مواجهة 
التهديد  ردع  ي�سمل  الوطنية  اخلدمة  مفهوم  اأّن  جند  اخلارجية،  التهديدات 
اخلارجي، وميثل عاماًل اأمنياً ي�سب يف م�سلحة تعزيز ال�سعور باالأمن واال�ستقرار، 
واال�سرتاتيجية  التنموية  التخطيط  مبادرات  تطوير  يدعم  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو 

البعيدة املدى.

اجتياح التقنية وع�ضر الهوية الكونية

وقبل اخلو�س يف مو�سوع اخلدمة الوطنية، ال بد لنا اأن نعي اأننا نعي�س يف ع�سر 
اأ�سبه  كونية  بهوية  ويتميز  تقريباً،  حياتنا  يف  �سيء  كل  التكنولوجيا  فيه  جتتاح 
اأ�سبحت  بقرية �سغرية كما  اأ�سبه  اليوم  العامل  اأ�سبح  فقد  باملوحدة.  تكون  ما 

ال�سعوب واإن اختلفت، اأوجهاً خمتلفة لعملة واحدة.
ويف ظل االنت�سار غري امل�سبوق للتقنيات احلديثة يف عامل تكنولوجيا املعلومات 
تنقل من خالل  امل�ساعر  واالأفكار وكذلك  املعلومات  اأ�سبحت  واالت�ساالت، 
اأدوات االت�سال والتوا�سل االجتماعي احلديثة، حيث وفرت التكنولوجيا بيئة 
منا�سبة وو�سائل مف�سلة لتالقي ال�سعوب، ان�سهرت معها ثقافات كثرية، واأزالت 
واملعتقدات. ولكن،  بالعادات  املتعلقة  تلك  مبا يف ذلك  بينها  الفا�سلة  احلدود 
وعلى الرغم من اأن التقّدم التكنولوجي وفر مزايا كثرية ال ميكن اإنكارها، فاإن 
من املهم يف الوقت نف�سه اأن نعي اآثاره اخلطرية التي قد تهدد ا�ستقرار ثقافات 

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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التي  واالأفكار  املجتمعية  فاحلوارات  املقبلة.  اأجيالها  اإلى  وتنتقل  و�سعوبها،  االأمم 
مفتوحة  بيئة  متثل  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  وانتقالها  خاللها  من  تتوّلد 
وخ�سبة لتنمية هوية ثقافية جديدة من خالل هذا النوع من احلوارات، وال�سيما يف 
ظل حماوالت البع�س تاأطريها واإك�سابها مفردات وحمتوى، وهو ما قد ُير�ّسخ تلك 

املفاهيم يف جمتمعاتنا بالتقادم. انظر اأي�سا ال�سكل رقم 1.
ولعل من االأهمية اأن نعي هنا، اأن الهوية الثقافية كائن جماعي حّي يتغري ويتحّول 
الداخل،  يف  القيمية  املرجعيات  بتغرّي  وذلك  وخارجية،  داخلية  موؤثرات  بفعل 
االأفراد  عالقات  على  تنعك�س  التي  اخلارجية  الكونية  بالتحوالت  التاأثر  نتيجة  اأو 
املعلومات«  وجمتمع  الهوية  بني  جدلية  »عالقة  هناك  باأن  �سك  وال  واملجموعات. 

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

اآثار انت�سار تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت

ال�سكل رقم 1



103

�سدام  يف  وكالهما  بينهما،  داخلي  �سدام  يف  اأنهما  الكثريون  يرى  حيث 
وذلك  اإيجابياً،  اأو  �سلبياً  يكون  قد  تاأثري عميق  ذات  »عالقة  وهي  التاريخ.  مع 
وقدرة  ناحية،  من  التاريخ  حركة  يف  الهوية  اإدماج  على  الثقافة  قدرة  بح�سب 
العقل ال�سيا�سي الذي ي�سطلع مب�سوؤولية احلكم على بلورة خيارات حداثية يف 
منظومة الفكر وال�سلوك واملوؤ�س�سات، فاملف�سل احلقيقي بني الهوية واملعلوماتية 
هو الثقافة الوطنية باملعنى املدين الذي يرادف احلداثة واملواَطنة احلّرة العارفة.. 
فالهوية القادرة على ال�سمود واالإ�سافة يف جمتمع املعلومات هي الهوية النقدية 

املت�سبعة بثوابتها الثقافية والوطنية«.

اخلدمة الوطنية يف دولة االإمارات: وانعكا�س التحديات الثقافية 

واالجتماعية

واعتماداً على التمهيد الذي قّدمناه اآنفاً، فاإن قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية 
ي�سكل حلظة م�سيئة يف تاريخ االإمارات و�سرورة ق�سوى يف ظل ما ي�سهده العامل 
اليوم من اأحداث اأ�سبح من ال�سعب علينا كاأفراد اأو موؤ�س�سات اأو متخ�س�سني 

فهمهما ب�سكل �سحيح. 
وال �سك يف اأن من �ساأن القانون اأن ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات ا�سرتاتيجية اإذا 
ما مت التخطيط لها وا�ستهدافها، وكما هو مو�سح يف ال�سكل 2. فاإن االأهداف 
اال�سرتاتيجية االأ�سمى لهذا القانون تتمثل يف مفهوم حماية الدولة واملحافظة 
على ا�ستقاللها و�سيادتها، وتعزيز قدرات قواتنا امل�سلحة وكفاءتها. كما اأّن هناك 
انعكا�سات اإيجابية اأخرى للقانون تتمثل يف اإذكاء الروح الوطنية لدى ال�سباب، 

وتعزيز الثقة، واحرتام الذات، وبناء �سخ�سية ال�سباب، وال�سلوك املن�سبط.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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ومن ال�سروري يف هذا املجال اأن ينتبه را�سم ال�سيا�سات لالحتماالت التي قد تعيق 
حتقيق اأي من هذه امل�ستهدفات اأو تعطله، واأن يكون م�ستعداً لها من خالل اتخاذ 

ال�سكل رقم 2

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

اأمثلة على م�ستهدفات اخلدمة الوطنية اال�سرتاتيجية

ال�سلبية املحتملة  التهديدات  واإما لتحويل  الوقوع،  اإما ملنعها من  التدابري الالزمة، 
اإلى فر�س اإيجابية، واإما لتخفي�س م�ستوى خطورتها عند وقوعها اإلى اأدنى م�ستوى 

ممكن.
وال �سك يف اأن باالإمكان تاأليف كتاب عن التحديات التي قد يواجهها تنفيذ مثل 
هذه القوانني. لكننا �سنحاول تبيان البع�س منها، والتي قد ت�سكل مفاهيم ثقافية 
اأّن  يرى  البع�س قد  فاإن   ،3 رقم  بال�سكل  منت�سرة يف جمتمعاتنا. فكما هو مو�سح 
اخلدمة الوطنية هي خدمة اإجبارية غري متوقعة اأو معتادة، يف حني قد يراها البع�س 
طاقة �سبابية غري موجهة لالإنتاج يف ظل متطلبات ع�سر الثورة املعلوماتية التي قد 
تركز على جوانب فنية جزئية، بينما قد يرى البع�س اأن اعتياد ال�سباب ا�ستخدام 

ال�سالح قد ميثل خطورة يف حد ذاته. 
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وقد يرى البع�س - وهم االأكرثية - اأن املجندين قد ال يحظون بالعناية ال�سحية اأو 
الغذائية اأو االإن�سانية املطلوبة، وهو منظور قد يو�سف باأنه عاطفي و�سيكولوجي، 
وقد تنطلق من املنظور نف�ضه تخوفات من انعكا�ضات االختالط بني ال�ضباب يف 
املع�سكرات، ومدى وجود االأنظمة االإدارية فيها وفاعليتها. انظر اأي�ساً ال�سكل 

رقم 3.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية

مفاهيم ثقافية عن اخلدمة الوطنية

ال�سكل رقم 3

انعكا�سات  عنها  وتنتج  الفكرية  املفاهيم  على  التحديات  هذه  مثل  توؤثر  وقد 
ثقافية واجتماعية كما ظهر يف بع�س البلدان التي �سبق لها اأن نفذت مثل هذه 

القوانني، وفيما ياأتي بع�س من تلك االنعكا�سات:
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• تولد حوارات داخلية بني ال�سباب الذي تقوده فطرته اإلى حب الكالم وتوجيه 	
النقد يف مراحل املراهقة املتاأخرة ومرحلة الدرا�سة يف ظل جو وبيئة ع�سكرية 

من�سبطة، وهو اأمر يجب العمل على ا�ستيعابه ملنع اأثره ال�سلبي.
• امل�ستوى 	 بح�سب  وخ�سو�ساً  املختلفة  االجتماعية  الفئات  بني  مقارنات  تولد 

التعليمي.
• االختالط الوا�ضع بني ال�ضباب قد يحمل بني طياته مزايا وتعلم وخربات وعيوباً 	

يف الوقت نف�سه.
• العودة 	 جراء  تنتج  اجتماعية  اآثار  من  عليه  يرتتب  وما  التعلم  م�سرية  تاأخر 

ال�ستكمال التعليم بعد اإجناز اخلدمة الوطنية، وما يرتتب عليه من رفع املتو�سط 
العام لعمر الزواج اأي�ساً.انظر اأي�ساً ال�سكل رقم 4.

ال�سكل رقم 4

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

جوانب االنعكا�سات الثقافية واالجتماعية
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ل�ضمان  ك�ضرط  اال�ضرتاتيجي  التخطيط  على  االعتماد  اأهمية  تربز،  هنا  ومن 
حتقيق ما هو م�ستهدف، وتفادي االآثار ال�سلبية الثقافية اأو االجتماعية التي مّت 
االآتي  الق�سم  اإليه يف  �سنتطرق  ما  االآن. وهو  ما ذكرناه حتى  �سياق  تبيانها يف 

الحقاً.
االإطار العام لتنفيذ قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية

يبني ال�سكل رقم 5، اإطاراً عاماً ميكن ا�ستخدامه مدخاًل مهّماً يف تنفيذ قانون 
مكونات  متثل  الداخلية  فالدائرة  الدولة.  يف  واالحتياطية  الوطنية  اخلدمة 
التخطيط. يف حني متثل املربعات اخلارجية االأبعاد املهمة التي يجب االلتفات 

اإليها. و�سنوجزها يف االأق�سام الفرعية االآتية:

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية

اإطار عام ومدخالت لتنفيذ قانون اخلدمة الوطنية

ال�سكل 5
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اأهمية مكون التخطيط اال�ضرتاتيجي

واأهداف  روؤية  لتحقيق  �سيادي ووطني  اإ�سافة متطلب  ب�سدد  االإمارات  اأّن دولة  مبا 
ا�سرتاتيجية، فاإن من الطبيعي اأن يتّم اإدراج هذا املتطلب ب�سكل وا�سح �سمن االأطر 
واأن تكون  ا�سرتاتيجيات االأمن والدفاع،  الدولة كقطاع  اال�سرتاتيجية االأخرى يف 
له مكوناته وموؤ�سراته اال�سرتاتيجية؛ الأن ا�ستخدام اأدوات التخطيط اال�سرتاتيجي 

ومنهجياته اأ�سا�س ال ميكن اال�ستغناء عنه ل�سمان جناح امل�سروع.
منهجيات  يتبنى  اأن  امل�سروع  بتنفيذ  املكلف  احلكومي  اجلهاز  على  فاإن  هنا،  ومن 
واإدارة  بدقة،  االأهداف  حتديد  ل�سمان  اال�سرتاتيجي  التخطيط  نظم  وفق  عمل 
ا�سرتاتيجية  اأداء  موؤ�سرات  خالل  من  االأهداف  تلك  لتحقيق  باحرتاف؛  االأداء 
وت�سغيلية قابلة للقيا�س. ويبني ال�سكل رقم 6، اإطاراً تو�سيحياً عاماً ملنظومة التخطيط 
العليا االنتباه لثالثة حماور  ال�سيا�سات والقيادة  اأّن على را�سم  اال�سرتاتيجي. كما 

رئي�سية هنا هي: اخلطة اال�سرتاتيجية الكلية، و�سجل املخاطر، وامل�ستهدفات.

ال�سكل رقم 6

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

منظومة التخطيط اال�سرتاتيجي



109

وقد يواجه املخطط اال�سرتاتيجي عادة احتماالت وقوع بع�س االأحداث التي 
اخلطة  حتقيق  تعطل  اأو  وتعيق  بالفعل،  تتحقق  اأو  احتماالت  جمرد  تظل  قد 
اال�سرتاتيجية الأهدافها بال�سرعة والكفاءة املطلوبة. وبالتايل فاإّن من املهم جداً 
اأن يتم اأخذ هذه االحتماالت واملعطيات بعني االعتبار لال�ستعداد لها واتخاذ 
اإلى  ال�سلبية  التهديدات  لتحويل  واإما  الوقوع،  ملنعها من  اإما  الالزمة،  التدابري 
فر�س اإيجابية، واإما لتخفي�س م�ستوى اخلطر عند وقوعه اإلى اأدنى م�ستوى ممكن.
ومن هنا تن�ساأ اأي�ساً �سرورة و�سع خطط فرعية تعنى باملجال االجتماعي والثقايف، 
وتاأخذ بعني االعتبار احتماالت حدوث م�سكالت ثقافية واجتماعية، للعمل 
على و�سع اإجراءات ومبادرات وقائية متنع حدوث املخاطر وتعالج ما يتبقى من 
اآثارها. كاالحتماالت التي مت بيانها يف الق�سم )5(. ونبني تالياً بع�ساً منها على 

�سبيل املثال ال احل�سر.

منهج التعليم الع�ضكري

ي�سكل هذا املنهج بعداً مهماً ورئي�سياً، وال بّد اأن يركز على التدريب الذهني 
واالرتقاء بامل�ستوى الفكري واملعريف لدى املجندين، واأال يقت�سر م�سمونه على 

مفاهيم تقليدية كاللياقة البدنية والتدريب امليداين.

اأ�ضاليب التدريب

يجب اأن تنعك�س االأ�ساليب التدريبية على �سعور ويقني املجندين باالرتقاء يف 
قدراتهم املعرفية واملهارية.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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الرعاية الفكرية واالجتماعية والثقافية

والع�سكري وبني  امليداين  التدريب  توازان بني متطلبات  اأن يكون هناك  املهم  من 
احتياجات الرعاية الفكرية واالجتماعية والثقافية لدى املجندين.

التاأثري على ال�ضلوك

التي  املختلفة،  العمرية  للمراحل  النف�سية  احلاجات  يتفهم  اأ�سلوب  تبني  املهم  من 
عادة ما تتميز بالتمرد والرغبة يف اإثبات الذات والتفوق واال�ستقاللية. وال بد من 
وا�ستخدام  ال�سلوكيات،  على  اخلارجية  واملوؤثرات  االأحداث  اأهمية  اإلى  االلتفات 
واحلالة  ال�سلوك  يف  للتاأثري  والع�سبية  اللغوية  كالربجمة  متقدمة  وو�سائل  مفاهيم 

الذهنية والفيزيولوجية الب�سرية لدى املجندين.

اال�ضتعانة باملتخ�ض�ضني

واإ�سراك  حدوثها،  واحتماالت  املختلفة  املخاطر  تقدير  اإلى  ملحة  حاجة  هناك 
الالزمة  واحللول  والبدائل  اخلطط  لو�سع  االجتماعي  النف�س  علم  يف  متخ�س�سني 
خمت�سرة  طرقاً  ميلكون  فاملتخ�س�سون  التغيري.  اإدارة  باأ�سلوب  امل�سروع  هذا  الإدارة 

لتعريف امل�سكلة وحتديد الطرق الالزمة لعالجها.

اأهمية تبني منظور �ضمويل لالأبعاد االجتماعية والثقافية

وال بد من تبني منظور �سمويل النعكا�سات تطبيق القانون والبيئة املحيطة التي يتم 
تطبيقه فيها، وهو ما يظهر يف ال�سكل رقم 7 الذي متثل العنا�سر املو�سحة فيه جوانب 
اأو تعيقها، ون�سردها هنا على  اأن ت�سهل االآليات التنفيذية  ت�سكل فر�ساً من �ساأنها 

�سبيل املثال ال احل�سر.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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تطوير املنظومة التعليمية

من ال�سروري اأن يكون هناك متهيد ثقايف وتوعوي للم�سمولني بالقانون واملتاأثرين 
اأن يكون  ومتطلباتها، وميكن  الوطنية  ويتفهموا مرحلة اخلدمة  ليتقبلوا  بتطبيقه 

ذلك من خالل مو�سوعات درا�سية اأو زيارات اأو لقاءات.

ن�ضر الوعي الثقايف

واحل�س  الوعي  اإيقاظ  بهدف  االجتماعية  والثقافة  الوعي  لن�سر  برامج  تطوير 

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية

ال�سكل رقم 7

ُبعد املجتمع يف تطبيق قانون اخلدمة الوطنية
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بامل�سوؤولية االجتماعية والواجب الوطني، وتعزيز روح االنتماء، وا�ستنها�س الهمم، 
وتاأكيد اأهمية دور املواطن يف التنمية وبناء الدولة.

ال�ضبكات الرقمية واأدوات التوا�ضل االجتماعي

اإعالمية  كو�سيلة  االجتماعي  التوا�سل  وتكنولوجيا  الرقمية  ال�سبكات  توظيف 
احل�ساري،  والتطور  النه�سة  لتحقيق  اأ�سا�سيان  ركنان  والثقافة،  فاالإعالم  وتثقيفية. 
على  والتاأثري  العام  الراأي  وتنوير  الوعي  رفع  يف  عليهما  االعتماد  ميكن  واأ�سا�سان 

ال�سورة الذهنية.

الت�ضدي الفكري للدعايات ال�ضلبية

الت�سدي الفكري للدعايات ال�سلبية بذكاء وباأ�سلوب يتفهم احلاجات النف�سية الأفراد 
املجتمع وباختالف فئاتهم العمرية، وهو ما ي�ستدعي ت�سكيل جمموعات متخ�س�سة 
يف الدرا�سات االجتماعية والنف�سية تراجع هذه الدعايات وتتابعها وتتوقعها، وتقوم 

ب�سياغة الردود املنطقية عليها، وحتّدد و�سيلة ن�سرها، وحتوّلها اإلى فر�س اإيجابية.
احلوار مع ال�ضباب

تطوير مفهوم احلوار مع ال�سباب لي�سمل احلوار مع االأجيال االأخرى، وال�سيما جيل 
غري  احلوار  على  الرتكيز  �سرورة  هنا  ونوؤكد  والتفهم،  الرتحيب  روح  لبث  االآباء، 
املبا�سر، وجتنب التلقني الذي ال ينا�سب الع�سر احلديث. ومن اأمثلة هذا االأ�سلوب 
ترتيب زيارات ملراكز ع�سكرية جمهزة ال�ستقبال ال�سباب، وتنظيم عرو�س ع�سكرية 

اأمامهم؛ لي�ست�سعروا قدر الدور الوطني الذي يقومون به.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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االأطر القانونية والت�ضريعية

اال�ستعداد القانوين والت�سريعي لت�سغيل ال�سباب وا�ستكمال درا�ساتهم، حيث 
اإن تلك الفرتة �ستوفر فر�سة تقييم ملهارات العمل والتفكري والقيادة لدى اجليل 
ال�ساعد. وهو ما ميكن من خالله توفري الن�سح واالإر�ساد لهم الإكمال م�سريتهم 
الوطن  وتقدير  متيزهم  على  االأحوال  جميع  يف  والتاأكيد  والتعليمية،  العملية 
بالعطاء وهو در�س  هو االأكرم واالأ�سبق  الوطن دوماً  واأّن  لدورهم وم�ساركتهم، 

التاريخ االأبدي.

مراكز الن�ضح واالإر�ضاد

�ستوفر تلك الفرتة فر�سة لتقييم مهارات العمل والتفكري والقيادة لدى اجليل 
النا�سئ، وتقدمي الن�سح واالإر�ساد لهم با�ستكمال م�سريتهم العملية والتعليمية، 
من خالل تقدمي هذه اخلدمة املتميزة التي ميكن ربطها مببادرات وطنية اأخرى، 
مثل تلك اخلا�سة بالتوطني وت�سغيل ال�سباب، والتعليم الفني واملهني، وتقدمي 

معلومات عن التعليم اجلامعي، وفر�س الدرا�سة املختلفة.

مالحظات ختامية

ال�سعيد  على  وتقديرها  الوطنية  للخدمة  اجلليلة  الوطنية  املكا�سب  معرفة  اإن 
االأمني والوطني والثقايف واالجتماعي، وكذلك اإدراك احتماالت وجود خماطر 
ذلك  الوطني، كل  االجتماعي  النظام  اجلوهري يف  التغيري  هذا  ت�ساحب  قد 
الكايف  والتخطيط  لها،  الكامل  الثقايف  التمهيد  جميعاً  علينا  ويفر�س  يوجب 
لتوعية ال�سباب بها منذ مراحل درا�سية مبكرة ت�سبق التجنيد، ليعرف طبيعة 

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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املرحلة املقبلة ويتفهمها من اأجل اإيجاد ت�سور اإيجابي لديه عن الفرتة الزمنية التي 
�سيق�سيها يف اأداء اخلدمة الوطنية.

تت�سمن جوانب  ب�سكل �سمويل بحيث  املبادرات  بتبني جمموعة من  ونو�سي هنا 
عن  النا�سئة  التفاعالت  وا�ستيعاب  واالجتماعية،  الثقافية  االآثار  ملعاجلة  خم�س�سة 

هذه التغيريات. وال�سكل رقم 8 يو�سح هذه التو�سيات.

ال�سكل رقم 8

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

ملخ�س تو�سيات الدرا�سة

واإذ نوؤكد، اأواًل، اأهمية اأن ترتكز اآليات تنفيذ القانون على مبادئ واأدوات التخطيط 
ن�سري  فاإننا  ب�سكل علمي ومدرو�س.  ما هو م�ستهدف  ل�سمان حتقيق  اال�سرتاتيجي 
اأّن من املهم اإدراك االحتماالت واملوؤثرات الداخلية واخلارجية التي قد  اإلى  اأي�ساً 
ت�سكل خطورة على جناح تنفيذ القانون، االأمر الذي نحتاج معه اإلى مفاهيم اإدارية 

وفق منظومة متطورة الإدارة املخاطر.
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يوؤثر يف موؤ�سر  الثقايف واالجتماعي؛ الأنه  اأال نغفل عن العن�سر  اأنه يجب  كما 
احلكومة،  بها  تهتم  التي  اال�سرتاتيجية  املوؤ�سرات  اأحد  ويعترب  العام،  الراأي 
فالثقافة يجب اأن تواجه بالثقافة، وهو ما يعني مراجعة املناهج الدرا�سية والقيام 
بالتعبئة االإعالمية املتنوعة املجاالت؛ الإي�سال الر�سائل االإعالمية التي ترثي 
املعارف املجتمعية على م�ستوياتها املختلفة، مبا ي�سهم يف تعزيز التفهم للتجربة 

اجلديدة وا�ستيعابها وتبنيها.
اأما االأمر االآخر، فيتعلق ب�سرورة اال�ستفادة من االإعالم الفني الذي يخاطب 
الوجدان وال�سمري والعقل للو�سول اإلى القناعات، وخماطبتها بلغة عقلية متزنة 
وعاطفية ناجزة تنفذ نحو الوجدان، وت�ستنه�س الهمة وال�سعور الوطني، وتواجه 
واثقة  بلغة  ال�سارة  وال�سلوكيات  املغلوطة  واملعلومات  االأخطاء  ذاته  الوقت  يف 

وهادئة ومقنعة.
ونوؤكد هنا اأن هذه املهمة ال تقع على عاتق وزارة الدفاع مبفردها، بل اإّن واجبات 
تنفيذ اخلطة الوطنية متتد لت�سمل موؤ�س�سات الدولة كافة، وكل فرد يف املجتمع.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بني 
التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
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ركائز الهوية 
الوطنية في 

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

تكريس قيم 
الوالء واالنتماء

د. عيل بن متيم

مستشار الثقافة واالعالم مبكتب 

سمو نائب رئيس املجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي

أمني عام جائزة الشيخ زايد للكتاب.	 

رئيس تحرير موقع 24 اإلخباري.	 

مدير املشاريع الثقافية بهيئة 	 

أبوظبي للسياحة والثقافة.

أستاذ النقد األديب بجامعة اإلمارات 	 

العربية املتحدة.

أتم دراساته العليا يف اململكة 	 

األردنية الهاشمية، ثم درس يف 

الواليات املتحدة االمريكية ) جامعة 

جورج تاون (، واململكة املتحدة ) 

جامعة إكسرت (.
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قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

لي�س من املبالغة يف �سيء اأن يقال اإن املنطقة التي تت�سكل منها دولتنا، دولة االإمارات 
العربية املتحدة، كانت ت�سهد يف كثري من مراحلها التاريخية، لوناً من االحتاد، وهو 
اأمر طبيعي، حيث يجمع النا�س فيها وحدة تاريخية، وتراث م�سرتك، ووحدة دينية، 
ومقومات جغرافية، ولغة عربية ظلت على الدوام حا�سنة للفكر واالإبداع تعرب عن 

هوية مركبة تقوم على التنوع يف اإطار الوحدة.
وي�سرتعي انتباه الباحثني اأن القبائل يف هذه املنطقة بداأت منذ القرن الثامن ع�سر 
بالرتابط والتجمع، واأن هذا التجمع اأدى اإلى ن�سوء روابط من الت�سامن ال�سيا�سي 

وامل�سالح امل�سرتكة، ف�ساًل عن روابط القرابة.
العالقة من  القادر على حتويل  التاريخي  الزعيم  اإلى  كله كان حمتاجاً  لكن ذلك 
»احتاد بالقوة«، كما يقول اأ�سحاب املنطق، اإلى »احتاد بالفعل«، واإيجاد ركائز للهوية 
الوطنية، وتكري�س قيم الوالء واالنتماء لوطن واحد وموَحد. وهو ما جتلى بو�سوح يف 
�سخ�سية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان الذي حتلى بب�سرية القائد القادر 
على �سنع التحوالت الكربى، وهو الذي ظَل يقول: »مثلما يولد الفجر من الظلمة، 

يولد الن�سر«.

الهوية واملواطنة

فالهوية  الفل�سفي،  باملعنى  الهوية  مفهوم  يف  مطواًل  اأخو�س  اأن  يف  اأرغب  ل�ست 
النف�س وعلم  والفل�سفة وعلم  تعريفها علم االجتماع  يلتقي يف  بينّي مركب  مفهوم 
االأنرثوبولوجيا وعلم ال�سيا�سة، ي�ساف اإلى ذلك اأنها تنطوي على التقاطع املوجود بني 
الذاتي واجلماعي وبني الواحد املتعدد وبني الثابت واملتغري وبني االت�سال االنف�سال.
والتنا�سخ:  الكتابة  »عبدالفتاح كليطو يف كتابه:  العرب  الباحثني  اأحد  وقد حكى 
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ركائز الهوية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تكريس قيم الوالء واالنتامء

عن  حكى  فقد  بالوطن.  وارتباطها  الهوية  اأبعاد  تو�سح  دالة  حكاية   »1992

�سخ�س تاه عن منازل اأهله يف �سحراء قاحلة وافتقد كل اأثر ميكن اأن يقوده اإلى 
تلك املنازل. يقوم ذلك التائه بجهود م�سنية للبحث عن طريق العودة، لكن 
ال�سحراء املقفرة تخفي كل اأثر اأو معامل. تتعدد املحاوالت وتتكرر عليه لالهتداء 
اإلى موطنه، للعودة اإلى موطن وجوده. لكن تلك احليلة نف�سها تعرت�سها عوائق 

من قبيل وجود كالب اأخرى �سالة.
تثري هذه احلكاية �سوؤااًل وجودياً: ملاذا هذا االإ�سرار على العودة اإلى الوطن ولو 

عرب تقليد اأ�سوات الكالب؟
كان ال�ساعر العربي يقول، وهو ي�سف موطنه: »بالد بها نيطت علَي متائمي،،، 
وما  خرزة  والتميمة  علقت،  مبعنى  )نيطت:  ترابها«.  جلدي  م�ّس  اأر�س  واأول 
اأو  ال�سريرة،  االأرواح  من  تقي  اأو  العني  تدفع  اأنها  ظناً  العنق  ُتعَلق يف  ي�سبهها 

�سيء تن�سب اإليه قوة �سحرية حتمي مالكه(.
ثالث  الهوية  متنح  اأنها  ف�سنجد  املخت�سة،  املعاجم  على  نظرة  األقينا  ما  واإذا 
خ�سائ�س، هي: اال�ستمرارية، والتطابق، واملماثلة. فت�سبح الهوية جمموعة من 
امليزات الثابتة واملكونة من خ�سائ�س ال�سيء اأو ال�سخ�س، التي ت�ستمل على 
ال�سفات اجلوهرية الثابتة املميزة له والتي متنحه التفرد واخل�سو�سية، وحتدد يف 
الوقت نف�سه �سورة ال�سخ�س عن ذاته، وال�سورة التي يحملها عن نف�سه، وتقود 

اإلى اإدراكه ذاته كمو�سوع يف اإطار عالقاته مع االآخر.
ومن هذا املنطلق، كان من الطبيعي اأن تقوم الهوية يف جمتمع االإمارات العربية 
املتحدة على تلك االأ�س�س الثالثة: التطابق واملماثلة واال�ستمرارية، واأن تف�سي 

تلك االأ�س�س اإلى بناء هوية تكر�س قيم االنتماء والوالء وتقوم عليها.
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وقد كان املغفور له، باإذن اهلل، ال�سيخ زايد، وهو يوؤ�س�س هذه الدولة، يدرك اأنه ي�سوغ 
عقداً اجتماعياً جديداً ي�سعى اإلى �سمان االأمن والعدل والتكافوؤ حتى يرتقرق نهر 
املكان  لهذا  بناء حياة جديدة  من  االإماراتي  االإن�سان  ويتمكن  ربوعها،  التقدم يف 
العابق بالتاريخ واملحبة واملعاناة امل�سرتكة واحللم الواحد بالنهو�س. وكل من ال يدرك 
اأو جاهل.  ال�سيخ زايد، وهو يبني هذه الدولة، هو غافل  هذه االأبعاد التي و�سعها 
ومن هنا، فاإنني اأقول اإننا بقانون اخلدمة الوطنية قادرون - بعون اهلل - على اأن نكون 
�سخرة الوادي، بعد اأن بلغت دولة االإمارات العربية املتحدة اجلوزاء باإجنازاتها وفعلها 

ومنطق اأويل االأمر فيها.

املواطنة حقوق وواجبات

واإذا عدنا اإلى روؤية باين هذه الدولة، جند اأن ال�سيخ زايد جنح يف االنتقال باملجتمع 
االإماراتي من التعا�سد االجتماعي الذي ترتكز عليه القبيلة يف وحدتها، اإلى فكرة 

املواطنة.
واملواطنة حقوق وواجبات، فمثلما تقدم الدولة احلقوق، يوؤدي املواطن ما عليه من 
وهو  الفعال،  املواطن  عن  ال�سياق  هذا  يف  االجتماع  علماء  حتدث  وقد  واجبات. 
املواطن الذي ينتمي اإلى وطنه، ويدافع عن ثراه، وي�سهم يف رفع م�ستواه احل�ساري.

ل�ساحب  احلكيمة  الروؤية  وليد  كان  الذي  الوطنية  اخلدمة  قانون  اأهمية  جند  وهنا 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل. ولعلها من االأمثلة 
امل�سيئة التي نلتقي فيها روؤية احلاكم مع تطلعات االإماراتيني، حيث اإن تطور الدولة 
واملجتمع وتطور مفهوم الهوية جعال من هذه اخلطوة اأمراً بديهياً، فا�ستقبله ال�سباب 
وهم املعنيون باالأمر بلهفة و�سعادة، اإذ �سعروا باأنه باتت لهم فر�سة اأكرب للم�ساهمة يف 
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بناء الوطن، واإذا اأ�سفنا اإلى ذلك التحديات الكبرية التي تع�سف بعاملنا على 
النحو الذي نراه ف�سنجد اأن الهوية بكل اأبعادها ومعانيها كافة هي اأكرث ما نحتاج 

اإليه يف هذا ال�سياق.
فقد ارتقينا واأجنزنا من خالل التم�سك بالهوية، ولن نحافظ على ما اأجنز من دون 
املزيد من الت�سبث بالهوية الوطنية التي هي م�سدر قوتنا وثباتنا ووحدتنا. وقد 
راأينا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية وعرب ما �سهدته منطقتنا من اأحداث ج�سام 
كيف جتلت مفاهيم الهوية االإماراتية، وكيف مور�ست اآفاقها وتعددت؛ ذلك اأن 
الهوية الوطنية يف العامل الذي نعي�س فيه ال تعني االنغالق والت�سدد، بل تعني 
االنفتاح واالنخراط يف التفاعل مع القيم العربية والعاملية، وذلك ال ي�ضرها يف 

�سيء، بل يح�سنها، فالهوية تعرف ذاتها عن طريق االختالف.

الهوية يف فكر القائد املوؤ�ض�س

واملتابع الإجنازات ال�سيخ زايد وروؤيته، يدرك اأن الهوية يف ت�سوره مل تكن اأحادية 
اجلانب، ففي الهوية عنا�سر ثابتة واأخرى قابلة للتغري. مبعنى اأن الهوية قادرة على 
اأن جتمع بني الذاكرة اجلمعية مبا تنطوي عليه من رموز ومعطيات واأبطال، وهم 
الذين ي�سنعون هذا ال�سعور اجلماعي بالوطن و�سرورة الدفاع عنه حتى يظل 

كرمياً، وقادراً على ا�ستيعاب الواقع احل�ساري الراهن ومعطياته التكنولوجية.
لذا، فاإننا عندما نتحدث يف دولة االإمارات العربية املتحدة عن الهوية، ال نتحدث 

عن بنية مغلقة، بل عن بنية دينامية متحولة، ن�سارك يف �سنعها والدفاع عنها.
اإن مرتكزات الهوية كما تبدو يف اأحاديث القائد املوؤ�س�س ترتكز على االأ�س�س 

االآتية:

ركائز الهوية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تكريس قيم الوالء واالنتامء
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اأ�سالفه،  مبنجزات  االإعجاب  �سديد  زايد  ال�سيخ  ظل  فقد  الرتاثي:  املكون  اأوًل: 

كثري الثناء عليهم، وحري�ساً على اأال يف�سي التقدم اإلى قطيعة معرفية مع اجلذور. 
ومل يكن ال�سيخ زايد، رحمه اهلل، يف�سل بني املوروث املحلي والعربي عموماً، فقد 
كان ال�سيخ زايد �سديد الوعي بالقوا�سم امل�سرتكة بني القبائل العربية، ويعرف دورها 
قبل االإ�سالم وبعده. مثلما كان حري�ساً على تعظيم القوا�سم امل�سرتكة بني اأبناء هذه 

القبائل.
ثانيًا: املكون االإن�ساين: كان ال�سيخ زايد، �ساأنه �ساأن اأي قائد تاريخي، ي�سدر عن 

نظرة تقوم يف اأ�سا�سها على احرتام االإن�سان لذاته ب�سرف النظر عن دينه اأولونه اأو 
عرقه.

ثالثًا: املكون احلديث: لقد حر�س ال�سيخ زايد، رحمه اهلل، مثلما يحر�س �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، على بناء املعلم 
�ستى  يف  املعا�سرة  والتقنية  احلديث  التعليم  فيها  يتوافر  التي  للدولة  احلديث 
واجلامعات  احلديثة  املوا�سالت  و�سبكة  القوية  العمرانية  واحلركة  احلياة،  جوانب 
وامل�ست�سفيات. وهذا املعلم هو ما مينح الدولة طابع الدولة احلديثة التي توفر الأبنائها 
هذه  على  احلفاظ  الأن  طبيعياً؛  اأمراً  لها  والءهم  يجعل  ما  الكرمية،  احلياة  �سبل 
هذا  كرامة  فن�سون  واالأرواح  واملهج  والنفي�س  الغايل  نبذل  اأن  يتطلب  املكت�سبات 

الوطن ونذود عن حيا�سه.
وقد ظل ال�سيخ زايد يردد: »يا اأبناء االإمارات العربية املتحدة، اإن االأوطان ال تبني 

بالتمنيات واالآمال وال تتحقق باالأحالم«. 
واالنتماء اإلى الوطن، هو مبنزلة ال�سمري الذي يوجه املواطن مل�سلحة الوطن ويحميه 
من االنحراف والف�ساد والتخريب واالإرهاب. وتعتمد �سالبة اأي جمتمع على مدى 
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ال�سيا�سي  للنظام  الوالء  الوالء فيجمع بني  اأما  له.  اإليه وحبهم  انتماء مواطنيه 
الذي يحفظ البالد وي�سون كرامتها ويحقق امل�سلحة العامة ويحافظ على حقوق 
املواطن. وبني الوالء للمكان، وهو ما يتجلى يف اأنبل مظاهره عند اأبناء القوات 
امل�سلحة يف حب الوطن الدفاع عنه و�سون منجزاته. وهنا تتجلى ميزات قانون 
واملواطنني  لل�سعب  الوالء  اأما  النبيلة.  الروح  لهذه  تعميقه  يف  الوطنية  اخلدمة 
امل�سرتك والوحدة واحلوار واالعتزاز  العي�س  فيتج�سد من خالل احلر�س على 

بالتقاليد.

اخلامتة

لقد عرف ال�سريف اجلرجاين الهوية يف كتابه امل�سمى »التعريفات« فقال اإنها: 
»احلقيقة املطلقة امل�ستملة على احلقائق ا�ستمال النواة على ال�سجرة يف الغيب 
املطلق«. وهو تعريف يو�سحه متاماً ما ا�ستطاعت دولة االإمارات العربية املتحدة 
اإلى �سجرة، ي�سري  التي ت�ستمل على احلقيقة املطلقة  النواة  اأن تنجزه. فتحول 
املجردات واملطلقات  اأو م�سخ�س، وعندها تغدو  اإلى جم�َسد  املجرد  اإلى حتول 

وقائع مرئية و�سلوكاً قاباًل لالإدراك ميكن االإم�ساك به واحلكم عليه.
والتحول من التجريد اإلى التج�سيد ال يتم اإال من خالل االعتماد على الركائز 
الوطنية للهوية، فهذا الذي قام به ال�سيخ زايد، رحمه اهلل رحمة وا�سعة، تاأويل 

ال�ستعارة اجلرجاين الت�سويرية بخ�سو�س النواة التي ت�ستمل على ال�سجرة. 

ركائز الهوية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تكريس قيم الوالء واالنتامء
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األساس 
الديني للخدمة 

الوطنية
املستشار

 األستاذ الدكتور فـاروق حـامدة

مستشار يف ديوان سمو ويل العهد 

يف أبوظبي.

مدير جامعة محمد الخامس أكدال 	 

أبوظبي.

أستاذ جامعي ألكرث من 30 سنة.	 

له أكرث من 40 كتاب مطبوع يف 	 

الدراسات االسالمية والفكرية 

والحضارية.

عضو محكم يف كثري من الجامعات 	 

والبحث العلمي.

تخرج عىل يديه عدد كبري جداً من 	 

حملة املاجستري والدكتوراه.

شارك يف مؤمترات وندوات علمية 	 

عاملية كثرية.
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اإن خدمة الوطن والدفاع عنه واحلفاظ على مكت�سباته، وال�سعي الدائم اإلى ترقيته 
ورفعته، من االأمور اجلوهرية يف الدين االإ�سالمي؛ الأنها مرتبطة بالوجود وم�ستندة اإلى 
الفطرة. فمن الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها حّب الذات والوجود واال�ستمرار، 
احلفاظ  ي�ستلزم  احلب  وهذا  والوطن،  والقبيلة  والع�سرية  االأهل  حلب  اأ�سٌل  وهذا 
القلوب  يف  الوطن  حب  فقّوى  الفطرة  االإ�سالم  زكى  وقد  عنهم.  والدفاع  عليهم 
وامل�ساعر والعقول، قيادة واأر�ساً واإن�ساناً. وقد جاء يف احلديث اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اإليها وقال:  ك دابته م�سرعاً  عليه و�سلم اأطل على املدينة، وهو عائد من تبوك، فحرَّ
»هذه طابة، وهذا اأُحد، جبٌل يحبنا ونحبه«. وكان يقول: »اللهم حبْب اإلينا املدينة 
كحبنا مكة اأو اأ�سد«. وقد جعل االإ�سالم احلفاظ على الوطن والدفاع عنه من اأعلى 
مراتب الدين، واأجل اأنوع العبادة. ويف هذا يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: »من قتل 
دون ماله فهو �سهيد، ومن قتل دون اأهله فهو �سهيد، ومن قتل دون دينه فهو �سهيد، 

ومن قتل دون دمه فهو �سهيد«، وجمموع هذه هو الوطن.

الدفاع عن الوطن

اأبناء الوطن اأكرثهم دفاعاً عنه يف  وقد جعل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خري 
اإثم وال عدوان، فعن �سراقة بن مالك قال: خطَبنا ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه  غري 
و�سلم، فقال: »خريكم املدافع عن ع�سريته مامل ياأثم«. اأخرجه اأبو داود واأحمد، وعن 
عبداهلل بن حرملة قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: »خريكم الذاّب عن قومه 

مامل ياأثم«. حديث ح�سن اأخرجه احل�سن بن �سفيان ومطني .
 وقد جاء يف كتاب اهلل يف اآيات كثرية، ويف �سّنة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، يف 

اأحاديث وفرية بيان خدمة الوطن وطرق هذه اخلدمة نذّكر ببع�سها:
االإعداد الدائم للدفاع عن الوطن: وقد قال تعالى: »واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من 
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قوة ومن رباط اخليل...«، واإن اإعداد القوة ياأخذ كل ع�ضر مفاهيمه ومعطياته، 
ولكن يبقى اأ�سا�س االإعداد هو تكوين الرجال والن�ساء لل�سلم واحلرب والبناء، 
ليكون  اإعداد اجليل  بنف�سه على  و�سلم،  ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه  �سهر  وقد 
بلياقة بدنية عالية، واإرادة �سارمة، واإتقان للمهمة، فوقف عليهم ليتعلموا الرمي 
والت�سديد وليتناف�سوا يف هذا العمل الر�سيد، وقال لهم: »ارموا بني اإ�سماعيل 
فاإن اأباكم كان رامياً... ارموا واأنا معكم كلكم«، و�سّدد عليهم اأن يكونوا دائماً 
ترموا  واأن  واركبوا،  »ارموا  بعدهم:  وملن جاء  لهم  فقال  اال�ستعداد،  اأهبة  على 
اأحب اإيل من اأن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه فاإمنا هي نعمة كفرها، اأو 

تركها«. ويف رواية: »ومن تعلم الرمي ثم تركه فلي�س منا«.
ولقد جعلوا وقت الرمي بعد الع�سر اإلى قريب الع�ساء ال يف�سلهم عنه اإال �سالة 
املغرب، فقد روى علي بن بالل عن اأنا�س من االأن�سار من اأ�سحاب ر�سول اهلل، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، قالوا: »كنا ن�سلي املغرب، ثم نرجع فنرتامى حتى ناأتي 

ديارنا فما يخفى علينا مواقع نبلنا«. حديث ح�سن اأخرجه اأحمد وغريه.
 ويف �سحيح البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا ن�سلي املغرب مع النبي، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، فين�سرف اأحدنا واإنه ليب�سر مواقع نبله.
 كما عّلم الر�سول الكرمي ال�سباب الفرو�سية باأخالقها النبيلة، وكان ُيجري بينهم 
ال�سباق، قال عبداهلل بن عمر وهو من ال�سباب: »�سابق النبي، �سلى اهلل عليه 
ر  ي�سمَّ ما مل  واأجرى  الوداع،  ثنية  اإلى  احلفياء  اخليل من  ر من  مِّ �سُ ما  و�سلم، 
من الثنية اإلى م�سجد زريق، وكنت فيما �سابق، وبني احلفياء وثنية الوداع �ستة 
اأميال«، وكان ُي�سلم زمام القيادة لل�سباب يف الدفاع عن الوطن اإذا راأى فيهم 

االأهلية والكفاءة، وكان ذلك يف اأمور كثرية ومواقف خطرية.

األساس الديني للخدمة الوطنية



128

اليقظة التامة يف احلفاظ على الوطن ومكت�ضباته 

باأن يكون  وتعني يف امل�سطلح االإ�سالمي )احلرا�سة( ويكون ذلك يف كل االأوقات 
اأبناء الوطن جميعاً حرا�ساً اأوفياء للوطن، اإ�سافة اإلى وجود فئة متخ�س�سة يف ذلك، 
وقد جاء يف احلديث ال�سريف: »عينان ال مت�سهما النار، عني بكت من خ�سية اهلل، 

وعني باتت حتر�س يف �سبيل اهلل«. 
ففزعوا  املدينة،  يف  النا�س  بلغ  قد  تهديداً  اأن  مالك  بن  اأن�س  عن  ال�سحيحني  ويف 
فاأ�سرع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى فر�س الأبي طلحة، ا�سمه مندوب، فركبه 
ه نحو الفزع ثم عاد فنادى فيهم: »ال تراعوا ما  �سريعاً ُعرياً؛ اأي من دون �سرج ـ وتوجَّ

راأينا من فزٍع، واإن وجدناه )الفر�س( لبحراً«.
والنا�س  ي�سهرون  يقظني  املدن حرا�ساً  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على  وقد جعل 
ينامون ويبلغونه كل ما يريبهم اأو ي�سكون فيه؛ ففي �سرية ابن اإ�سحاق اأن وفد ثقيف 
ملا قدموا املدينة على ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، ودنوا منها وجدوا املغرية بن 
�سعبة يحر�س يف نوبته ركاب ر�سول اهلل، فلما راآهم ترك الركاب وذهب ي�ستد م�سرعاً 

ليب�سر ر�سول اهلل بقدومهم.
وكان يبعث اإلى االآفاق الر�سد والعيون ليوافوه باالأخبار التي تهم الوطن ويبلغونه 

حتركات االأعداء، وقد قال لعمه العبا�س حني اأراد اأن يهاجر: »مقامك مبكة خري«. 

التزام طاعة ويل االأمر واالن�ضباط حتت اإمرته

ة   الأنه له الوالية التامة، وتقرير امل�سالح العامة. وقد جاء يف احلديث: »واإمنا االأيام ُجنَّ
ُيقاتل ِمن ورائه، وُيتقى به...«، وُجنة: اأي �سرتة، الأنه مينع العدو من العدوان على 
ومعنى  البالد،  ويحمي  بع�س  على  بع�سهم  النا�س  اعتداء  ومينع  وي�سرتهم،  النا�س 

يقاتل من ورائه: اأي معه وحتت اأمره وقيادته.

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة
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اإ�ضهام جميع املواطنني يف خدمة الوطن

 فلكل مواطن دور موؤثر يف خدمة الوطن، قال اهلل تعالى: »ما كان الأهل املدينة ومن 
حولهم من االأعراب اأن يتخلفوا عن ر�سول اهلل وال يرغبوا باأنف�سهم عن نف�سه...«. 
واإذا كان املواطن غري قادر بدنياً فيجب عليه امل�ساركة الوجدانية والل�سانية، بالدعاء 
ال�سالح، والن�سح، والقيام مبا ي�ستطيع حيث هو، قال تعالى: »لي�س على ال�سعفاء 
وال على املر�سى، وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج اإذا ن�سحوا هلل ور�سوله 

ما على املح�سنني من �سبيل«، فليقوموا مبا ي�ستطيعون فكرياً ول�سانياً ومالياً.
املوقف ال�سارم يف حق كل من يق�سر يف حق الوطن، اأو يتخلف عن خدمته 
وعلى راأ�س ذلك الدفاع عنه. واآيات الكتاب العزيز يف ذلك كثرية جداً، ومنها 
لن  فقل  للخروج  فا�ستاأذنوك  منهم  طائفة  اإلى  اهلل  رجعك  »فاإن  تعالى:  قوله 
تخرجوا معي اأبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً، اإنكم ر�سيتم بالقعود اأول مرة فاقعدوا 

مع اخلالفني« التوبة، 83.

اخلامتة

ومن خالل ما تقدم، يتاأكد لنا: 
• اأن خدمة الوطن وحرا�سته فر�س يف دين االإ�سالم على الرجال والن�ساء 	

من القادرين وغري القادرين؛ الأنهم على قلٍب واحد ويتوجهون لهدٍف 
واحد هو حماية وجودهم وم�ستقبلهم.

• اهلل 	 كتاب  من  ينبثق  ومقا�سده،  دالالته  يف  الوطنية  اخلدمة  قانون  اأن 
تعالى و�سنة ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، وهديه. 

• اأن اال�ستجابَة لقانون اخلدمة الوطنية - كلٌّ بح�سب موقعه - واجب ديني، 	
وقيام بحقٍّ عظيم من حقوق اهلل تعالى، وعبادة من اأعظم العبادات.

األساس الديني للخدمة الوطنية
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تحديات الهوية 
الوطنية في 

زمن العولمة 
الثقافية

د. مريم سلطان لوتاه

أستاذ مشارك – قسم العلوم 

السياسية- جامعة اإلمارات

دكتوراه يف العلوم السياسية من 	 

جامعة القاهرة عام 1991.

ماجستري يف العلوم السياسية عام 	 

.1987

حاصلة عىل جائزة العويس يف 	 

التفوق العلمي.

حاصلة عىل الجائزة األوىل ضمن 	 

مسابقة ندوة الثقافة والعلوم 

الثانوية عام 1994.

حاصلة عىل جائزة جمعية أم 	 

املؤمنني يف يوم العلم 2011 للخدمة 

املجتمعية املتميزة.

عضو مجلس الشؤون االقتصادية 	 

لحكومــة دبــي من عـام 2005 

وحتى األن.
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على الرغم مما يبدو عليه هذا املو�سوع من حتديد، فاإنه يف حقيقة االأمر مو�سوع وا�سع 
ومت�سعب ومتداخل االأبعاد. وحتى ال نخرج عن املق�سود، �سوف نعالج املو�سوع 

من خالل املحاور االآتية:

املحور االأول: العوملة.. اأبعادها وحتدياتها

بداية، البد من االتفاق على تعريف حمدد للعوملة، يتجاوز التعريفات ال�سيقة اأو 
اإلى  العامل  حتول  هي  »العوملة  مثل  من  وذلك  العوملة،  ملفهوم  امل�سللة  اأو  املختزلة 
قرية �سغرية بفعل التطور الهائل يف تقنيات االت�سال«، اأو »اأن العامل قد بلغ درجة 
ثقافة واقت�ساد و�سيا�سة«. فتلك  االإن�ساين من  النتاج  التطور متمثلة يف عاملية  من 
التعريفات ال�سيقة وامل�سللة ت�سور العوملة باأنها تطور تلقائي بلغته االإن�سانية من دون 
تخطيط من قبل قوى العوملة، كما اأنها تخلط بني عوملة النتاج االإن�ساين وعامليته، 

والفارق بني املفهومني كبري جداً من حيث امل�سمون والنتائج.
املال  جمال  لت�سمل  االقت�ساد  دائرة  تتجاوز  اأبعاد  ذو  ن�سق  اأو  نظام  هي  فالعوملة 
والت�سويق واملبادالت واالت�سال، كما ت�سمل جمال ال�سيا�سة والفكر واالأيديولوجية.
والعوملة لغًة تعني تعميم ال�سيء وتو�سيع دائرته لي�سمل العامل كله، وهي يف جمال 
ال�سيا�سة تعني العمل على تعميم منط ح�ساري يخ�س بلد بعينه - وهي الواليات 
املتحدة االأمريكية – على بلدان العامل اأجمع، ولذلك فهي لي�ست جمرد اآلية من 
اآليات التطور التلقائي للنظام الراأ�سمايل، بل هي، وبالدرجة االأولى، دعوة لتبني 
منوذج معني يف ال�سيا�سة واحلكم، بغ�س النظر عن اأف�سليته من جهة، واخل�سو�سيات 

الثقافية للمجتمعات من جهة اأخرى.
وعليه، فاإن العوملة ال�سيا�سية بهذا املعنى تتجاوز احلدود الثقافية والوطنية والقومية 
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وال�سيا�سية  االقت�سادية  العوملة  اأدوات  عرب  مرئية  غري  اأخرى  حدوداً  وتطرح 
والثقافية، ما يعني تهديداً ملفهوم ال�سيادة الوطنية وللدولة مبفهومها القطري اأو 

القومي.
وفيما يخ�س االخرتاق الثقايف الذي متار�سه العوملة، فالق�سد منه اإلغاء ال�سراع 
االأيديولوجي الذي ميثل �سراعاً حول تف�سري املا�سي وتاأويل احلا�سر والت�سريع 
للم�ستقبل، كما جاء التمهيد لذلك االإلغاء يف مقوالت »�سموئيل هنتنجتون« 
والنف�س  العقل  ي�ستهدف  اإذ  التاريخ(،  )نهاية  وفوكوياما  احل�سارات(  )�سدام 
وو�سيلتهما يف التعامل مع العامل )االإدراك(، اإذ حل هذا اللفظ )االإدراك( يف 
املرحلة الراهنة حمل لفظ اآخر كان كثري اال�ستعمال باالأم�س يف ع�سر ال�سراع 
االأيديولوجي )الوعي( )الوعي الطبقي – الوعي القومي – الوعي الديني(، 
اأو تزيفه  وقد كان ال�سراع االإيديولوجي، وال يزال، ي�ستهدف ت�سكيل الوعي 
اأو ت�سحيحه، اأما االخرتاق الثقايف عرب عوملة الثقافة في�ستهدف ال�سيطرة على 
االإدراك باختطافه اأو توجيهه، وبالتايل �سلب الوعي والهيمنة على الهوية الثقافية 

الفردية واجلماعية.
وقد كانت االأيديولوجية هي و�سيلة ال�سراع االأيديولوجي يف ت�سكيل الوعي، 
اأما اليوم فغدت ال�سورة الب�سرية اأو ال�سمعية هي و�سيلة ت�سطيح الوعي وجعله 
املثري  االإعالمي  واخلرب  بال�سورة  عنه  يعرب  وما  ال�سطح،  على  يحدث  ملا  اأ�سرياً 
العقل  تعطيل  يتم  الثقايف  االخرتاق  ذلك  وعرب  للعقل.  واملغيب  لالنفعال 
وتكييف املنطق، وت�سوي�س نظام القيم، وتوجيه اخليال وتنميط الذوق وال�سلوك.
بال  مت�سع  ف�ساء  اإلى  العامل  حتويل  تعني  فاإنها  االقت�سادية  العوملة  وبخ�سو�س 
واالأفكار  واالأفراد  واخلدمات  وال�سلع  االأموال  روؤو�س  حركة  لت�سهيل  حدود 
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غري  قوى  بني   – واملناف�سة  ال�سوق  اتخاذ  ثم  ومن  الراأ�سمالية،  امل�سالح  لتعظيم 
متكافئة يف االأ�سا�س – جمااًل لال�سطفاء وفق النظرية الدارونية، والبقاء لالأقوى، 
اأي القادر على املناف�سة وال�سمود، يف حني يتحول االآخرين اإلى تابعني ومن�ساعني 

الإرادة الطرف االأقوى اقت�سادياً.
مما تقدم يت�سح مدى الت�سابك والتكامل بني اأبعاد العوملة االقت�سادية وال�سيا�سية 
الوطنية،  ال�سيادة  مفهوم  وباخرتاقها  واالإدراك  العقل  با�ستهدافها  فهي  والثقافية، 
واخل�سو�سيات الثقافية للمجتمعات، اإمنا ت�ستهدف الفرد واملجتمع والدولة يف اآن 
واحد، وتطوعهم بفعل �سغط قوى ال�سوق من جهة، واالإعالم والثورة التقنية من 
جهة اأخرى الإحداث التغريات املطلوبة، �سواء على م�ستوى الت�سريعات اأو الذوق 

اأو الفكر واملعتقد وال�سلوك.

املحور الثاين: الهوية الثقافية طبيعتها وركائزها

اإلى  التعريف  ذلك  من  لالنتقال  الثقافة  بتعريف  البدء  هنا  املفيد  من  يكون  قد 
الكلي  النتاج  هي  لها  تعريف  اأب�سط  يف  فالثقافة  الثقافية،  بالهوية  املق�سود  حتديد 
املتحقق من تفاعل االإن�سان مع املكان مبا يت�سمنه ذلك النتاج من معارف واأن�ساق 
اإلى جتليات ذلك يف  للقيم وال�سلوك والذوق وطرائق للمعي�سة واحلياة، باالإ�سافة 

الفن واالأدب وكل اأ�سكال املعرفة االإن�سانية.
تخ�س  معني  جمتمع  يف  احلياة  »اأ�سلوب  الثقافة:  باأن  نبي  بن  مالك  عرفها  وقد 
ال�سلوك اجلماعي الذي يطبع ت�سرفات الفرد يف ذلك املجتمع، فهي بح�سب تعريفه 

نظرية يف ال�سلوك اأكرث مما هي نظرية يف املعرفة«.
الذكريات  من  املتجان�س  املركب  »ذلك  باأنها:  اجلابري  عابد  حممد  عرفها  وقد 
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حتتفظ  التي  والتطلعات  واالإبداعات  والتعبريات  والرموز  والقيم  والت�سورات 
جلماعة ب�سرية - ت�سكل اأمة اأو فيما معناها – بهويتها احل�سارية يف اإطار ما تعرفه 
من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتوا�سل باالأخذ والعطاء.. اإن 
الثقافة هي املعرب االأ�سيل عن اخل�سو�سية التاريخية الأي اأمة من االأمم، وعن 
نظرة هذه االأمة اإلى الكون واحلياة واملوت واالإن�سان ومهامه وقدراته وحدوده«.

وتتعدد  تتنوع  الأن  قابلة  هي  بل  جامداً،  مركباً  لي�ست  املعنى  بذلك  والثقافة 
وتغتني يف جتلياتها ومظاهرها، كما هي قابلة الأن تنفعل وتتاأثر وتتفكك اأي�ساً. 
ولي�ست  ويتطور  ي�سري  كيان  هي  جماعة  الأي  الثقافية  الهوية  فاإن  عليه،  وبناء 
واإما يف اجتاه  اإما يف اجتاه االنكما�س،  معطى جاهز ونهائي، وهي ت�سري وتتطور 
مع  واإيجابياً  �سلبياً  وباحتكاكها  ومعاناتهم  اأهلها  بتجارب  ترَثى  وهي  االنت�سار، 

الهويات الثقافية االأخرى التي تدخل معها يف اختالف وتغاير من نوٍع ما.
خ�سائ�سها  هي  اأمة  الأي  الثقافية  الهوية  اإن  القول  ميكن  تقدم  ما  على  وبناء 
و�سماتها وثوابتها امل�سرتكة وقيمها وعاداتها و�سلوكياتها التي متيزها عن غريها من 
االأمم، وت�سكل خلفية الأفرادها للعمل على احلفاظ عليها، بل وتطويرها داخلياً 
االحتكاك  طريق  عن  وخارجياً  االجتماعي،  �سياقها  بني  التوا�سل  طريق  عن 
الوطنية ذات  ال�سخ�سية  املعنى هي  بهذا  الثقافية  فالهوية  االأخرى،  بالثقافات 
االأمم  لدى  اأمة  ثقافة  متثل  والتي  واجتماعياً،  وثقافياً  تاريخياً  املختلفة  االأبعاد 
اأكرب درجة ممكنة من التجان�س والتالحم داخل  االأخرى، وت�سكل يف املقابل 

ال�سياق االجتماعي الأي اأمة.
وللهوية الثقافية وظائف واأدوار عدة ت�سب جميعها يف اجتاه اال�ستمرار التاريخي 
لالآخر  وتقدميها  انتمائها  تعزيز  اإلى  باالإ�سافة  ووحدتها،  متا�سكها  وزيادة  لالأمة 
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املغاير لها يف �سورة ال�سخ�سية الوطنية املتميزة عن غريها.
واإذا كان باالإمكان اإيجاز ما تعنيه الهوية يف »االأنا« مقابل »االآخر« فاإن لهذا املعنى 
تربز  اإذ  الواحدة،  اجلماعة  اإطار  اأي يف  الداخلي،  امل�ستوى  فعلى  م�ستويات عدة: 
يف  الطائفة  اأو  القبيلة  تربز  كما  اإليها،  اأنتمي  التي  اجلماعة  مقابل  يف  كفرد  االأنا 
اإطار اجلماعة الكلية )االأمة(، وبقدر االإقرار بهذا التمايز مع تغليب اجلماعة على 
االأنا، بقدر ما تتحقق الوحدة والتما�سك الداخلي الأي جمموعة ب�سرية، وبقدر ما 
تتقدم االأنا، �سواء كان التعبري عن فرد اأو قبيلة اأو طائفة على االأمة، بقدر ما يعظم 
ذلك احتماالت ال�سراع والتفكك. وعلى امل�ستوى اخلارجي تتجلى االأنا باملعنى 
اجلمعي، اأي الهوية اجلامعة لالأمة واملميزة لها، يف مقابل االآخر املختلف عنها ثقافياً، 
وبقدر ما تكون االأنا )الهوية اجلامعة لالأمة( قوية ومتما�سكة، بقدر ما تكون �سلبة 

وم�ستع�سية على االخرتاق اخلارجي.
التما�سك والبناء الداخلي،  قاباًل للرثاء عرب  الثقافة يف طبيعتها مركباً  واإذا كانت 
يبديه  الذي  القلق  فلماذا  االأخرى،  الثقافات  على  واالنفتاح  االحتكاك  وعرب 
الثقافة؟ وملاذا هذا اجلدل الدائر حول تهديد العوملة للخ�سو�سيات  البع�س على 

الثقافية والهوية الوطنية للمجتمعات؟ 
من  املوقف  عن  احلديث  عند  اأ�سا�سية  مواقف  ثالثة  بني  التمييز  من  بّد  ال  وهنا 

العوملة ب�سفة عامة، والعوملة الثقافية ب�سفة خا�سة باعتبارها حمل االهتمام هنا:
اإال �سكاًل  اأبعادها، وم�سكك يف غاياتها، وال يرى فيها  موقف راف�س للعوملة بكل 
جديداً لهيمنة االأقوى اأقل و�سوحاً واأكرث �سرا�سة يف الوقت ذاته اإذا ما قورن باأ�سكال 
الهيمنة اال�ستعمارية التقليدية. وتبعاً لهذا املوقف فاإن العوملة الثقافية تعني فر�س 
نفيه  وبالتايل  و�سلبه خ�سو�سيته،  ثقافياً  لها  املغاير  لالآخر  واخرتاقها  االأقوى  ثقافة 
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عرب  عاملية  ثقافة  بناء  تعني  الثقافة  عوملة  اأن  العوملة  دعاة  ادعى  واإن  واإق�ساءه، 
التوا�سل بني الثقافات املتعددة.

موقف مرحب بالعوملة ويرى فيها فتحاً معرفياً، واآفاقاً للتبادل االقت�سادي والثقايف 
وال�سيا�سي بني املجتمعات تعمل على تقاربها وتفاعلها وبناء ف�ساء اإن�ساين يت�سع 
وف�ساًء  فاإن العوملة الثقافية متثل فتحاً معرفياً  للجميع، ووفق هذه الروؤية للعوملة 
النظر،  وجهات  وتقريب  واحلوار  املعرفة  تقنيات  عرب  للتوا�سل  للجميع  مت�سعاً 

وجت�سري الفجوة بني الثقافات، واالنطالق اإلى بناء ثقافة اإن�سانية جامعة.
يرى  فال  ال�سابقني،  املوقفني  بني  و�سطياً  يكون  اأن  فيحاول  الثالث  املوقف  اأما 
بني  يجمع  اأن  معها  تعامله  يحاول يف  بل  مطلق،  �سر  اأو  مطلق  العوملة خري  يف 
االنفتاح على فتوحاتها والوقوف ب�سالبة يف وجه حتدياتها ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والثقافية، وهو موقف مبني على االقتناع باأنه ال ميكن رف�س العوملة وبناء جدار 
عازل يحول دون اخرتاقها للخ�سو�سيات الثقافية للمجتمعات والدول على حد 
�سواء، باالإ�سافة اإلى القناعة باأن العزلة واالنكفاء على الذات ال ميثل ا�ستجابة 
والتقنية  املادية  واإجنازاته  االآخر  علوم  من  اال�ستفادة  باالإمكان  واأنه  �سحية، 
واحلفاظ على اخل�سو�سيات الثقافية يف اآن واحد بقدر توافر الوعي بذلك، وبقدر 
متا�سك البناء الثقايف والهوية الثقافية الذي يجعلها قادرة على التوا�سل الثقايف 
اأو  الثقافية  للخ�سو�سية  اأن يعني ذلك ذوباناً  مع احل�سارات االأخرى من دون 

طم�ساً للهوية الوطنية.
غري اأن القول باإمكانية االنفتاح على االآخر �سيا�سياً واقت�سادياً وثقافياً من دون اأن 
يعني ذلك اخرتاقاً للهوية الوطنية، وتعدياً على اخل�سو�سيات الثقافية، وجتاوزاً 
اخل�سو�سيات  ركائز  و�سالبة  ر�سوخ  مبدى  االأ�سا�س  رهن يف  الوطنية،  لل�سيادة 



138

قانون الخدمة الوطنية
وتعزيــــــز الهويـــــة

على  وقادر  وال�سلوك،  واالإدراك  للذوق  حاكم  قيم  ون�سق  ودين  لغة  من  الثقافية 
متا�سك  مبدى  رهناً  كونه  اإلى  باالإ�سافة  االأخرى،  الثقافات  مع  االإيجابي  التفاعل 
اخل�سو�سية الثقافية والهوية الوطنية ذلك التما�سك الذي يجعلها اأكرث �سالبة عند 
تفاعلها مع االآخر. وهو من ناحية ثالثة رهن مبا نقدمه من نتاج مادي ومعنوي يف 
مقابل نتاج االآخر، فبقدر ما تكون عملية التوا�سل تبادلية ال اأحادية املنبع واالجتاه، 
بقدر ما ميكن اأن ي�سهم ذلك االنفتاح يف ثراء معريف وثقايف من دون اأن يعني تعدياً 

على اخل�سو�سيات الثقافية والهوية الوطنية.
ولنا يف ديننا احلنيف ما يدعونا اإلى هذا ال�سكل من التفاعل االإيجابي مع االآخر 
االآية  ت�سري  اإذ  واالختالف،  التنوع  على  املبني  االإن�ساين  الرثاء  اإلى  يقود  الذي 
االأر�س،  لف�سدت  ببع�س  بع�سهم  النا�س  اهلل  دفع  »ولوال  املعني  هذا  اإلى  الكرمية 
�سورة البقرة االآية 249، »يا اأيها النا�س اإن خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوباً 
وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اتقاكم« )�سورة احلجرات، االآية 113(، وكذلك االآية 

»قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإلى كلمة �سواء بيننا وبينكم« )�سورة اآل عمران، االآية 63(. 
غري اأن االإ�سالم قد و�سع اأ�س�ساً ومنهجاً لهذا االنفتاح، اإذ جعله منطلقاً من مرجعية 
االأمة الثقافية املبنية اأ�سا�ساً على الدين والعروبة، وجعل من االنطالق من القوا�سم 
والتناحر  االختالفات  على  الرتكيز  من  بداًل  عليها  والبناء  االأمم،  بني  امل�سرتكة 
حولها، كما جعل من اعتماد احلكمة والعقالنية يف اإدارة احلوار منهجاً للتوا�سل 

بني االأنا واالآخر.
اأتاح  ما  وذلك  االأولى،  عامليتها  يف  رائدة  مناذج  االإ�سالمية  احل�سارة  قدمت  وقد 
ل�سعوب البالد املفتوحة - اأياً كان موقعها من مركز اخلالفة - اأن تقدم نتاجاً ح�سارياً 
جديداً قائماً على املزج بني ح�سارة هذه ال�سعوب، واحل�سارة العربية االإ�سالمية، 
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يف  اأ�سهم  وح�ساري،  علمي  واإجناز  ثقايف  اإ�سعاع  مراكز  املناطق  هذه  جعل  ما 
جمموعه يف بناء احل�سارة العربية االإ�سالمية.

وعليه فاإن التوا�سل االإيجابي مع االآخر، والذي يحلو للبع�س ت�سميته بالتثاقف، 
الثقافية لدى االأمة، ومدى  اأ�س�س املرجعية  هو رهن يف االأ�سا�س مبدى ر�سوخ 
التوا�سل مع  ثانية، ومدى امتالكها ل�سبل  الثقافية من جهة  ثراء خ�سو�سيتها 

الثقافات االأخرى.

املحور الثالث: الهوية الوطنية وحتديات العوملة الثقافية

اإلى مناق�سة الق�سية حمل الدرا�سة وهي الهوية الوطنية  انتقلنا مما تقدم  اإذا ما 
الثقافة  حول  وروؤى  مفاهيم  من  طرحه  مت  ما  م�ستثمرين  العوملة،  وحتديات 
واخل�سو�سيات الثقافية وركائزها من جهة، والعوملة وحتدياتها، واملوقف منها من 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  الوطنية يف  الهوية  اإن  القول  ميكننا  ثانية،  جهة 
عن  االإمارات  متيز جمتمع  التي  الثقافية  واخل�سائ�س  ال�سمات  تعني جمموعة 
ورموزه  لقادته  ووالًء  لوطنه،  وانتماًء  متا�سكاً  اأكرث  وجتعله  املجتمعات  من  غريه 
ال�سيا�سية. ولهذه الهوية ركائزها االأ�سا�سية املتمثلة يف الدين والعروبة والثقافة 
الركائز  وهذه  والتقاليد،  والعادات  للقيم  ن�سق  من  فيها  مبا  القبلية  ال�سيا�سية 

ت�سكل يف جمموعها اإطاراً جامعاً حمدداً للفكر والذوق وال�سلوك.
وقد تطورت هذه الهوية اجلامعة عرب التطور ال�سيا�سي الإمارات اخلليج اإلى اأن 
اإطارها  الهوية من  نقلت هذه  التي  االإمارات  لدولة  الوطنية  الهوية  تبلورت يف 
القبلي االإقليمي اإلى اإطارها الوحدوي اجلامع، مكونة بذلك حلقة اأ�سا�سية من 

حلقات الهوية املتكاملة يف تفاعلها مع اإطارها االأو�سع اخلليجي والعربي.
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ظل  يف  تتعر�س  والعربية  اخلليجية  الهوية  وكذلك  اجلامعة  الوطنية  الهوية  هذه 
العوملة الثقافية لتحديات عدة، �ساأنها يف ذلك �ساأن كل الهويات الثقافية االأ�سيلة 
واملتعار�سة يف اأ�س�سها املرجعية ومنطلقاتها وغاياتها مع ما تطرحه العوملة الثقافية من 
حتديات، واإذا كانت حالة التحدي الثقايف من قبل العوملة متثل حالة عامة تواجهها 
بخ�سو�س  القلق  يربر  ما  هناك  فهل  املجتمعات،  لكل  والوطنية  الثقافية  الهويات 
القول  ميكن  مدى  اأي  واإلى  خا�س؟  ب�سكل  االإمارات  دولة  يف  الوطنية  الهوية 

باإمكانية الوقوف ب�سالبة يف وجه تلك التحديات؟
من  العديد  وجه  يف  و�سالبتها  الوطنية  الهوية  بر�سوخ  االقتناع  من  الرغم  وعلى 
كان  اإذا  وخا�سة  م�سروع،  القلق  فاإن  الثقافية،  العوملة  تطرحها  التي  التحديات 
التي جتعل  والتدابري  ال�سبل  التفكري يف  على  الباعث  االإيجابي  القلق  يف حدود 
االخرتاق  وجه  يف  وح�سانة  �سالبة  اأكرث  الوطنية  وهويتنا  الثقافية  خ�سو�سيتنا 

اخلارجي.
ولعل اأهم بواعث القلق تكمن يف:

1 - كون جمتمع االإمارات يتعر�س لتحٍد ثقايف مزدوج يف اآن واحد، حتٍد تفر�سه 
الرتكيبة ال�سكانية املختلة مل�سلحة اأغلبية وافدة غري عربية من جهة، وحتٍد تفر�سه 

العوملة الثقافية بكل ما متتلكه من اآليات النفاذ واالخرتاق.
2 – ثورة التقنيات وانفتاح ال�سباب االإماراتي عليها بدرجة كبرية من جهة، 
وانفتاحهم على لغة االآخر وثقافته، االأمر الذي قد يعظم من احتمالية اخرتاقهم 

الثقايف.
3 – تغريب التعليم لغة ومنهجاً ومعلماً، االأمر الذي قد مي�س بدرجة اأو باأخرى 
ركائز الهوية )اللغة والدين ون�سق القيم(، ما قد ي�سعف من احل�سانة الثقافية 
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لهذه الفئة اأمام حماوالت االخرتاق اخلارجي.
4 – تاأثري الف�ساء االإعالمي املفتوح على مدركات الفئة ال�سابة عرب ال�سورة 
واملعلومة وطريقة الطرح واملعاجلة، ما قد يوؤثر �سلبياً يف توجهاتهم وقناعاتهم 

الفكرية وال�سيا�سية.
عن  التخلي  باجتاه  دفعها  يف  املتمثل  الثقافة  لعوملة  املزدوج  التاأثري   –  5
من جهة،  العوملة(  )ثقافة  كونية  ثقافة  واالندماج يف  الثقافية  اخل�سو�سيات 
واملناطقية  والطائفية  كالعرقية  الفرعية  الثقافية  اخل�سو�سيات  وتغذية 
حتدياً  ميثل  الذي  االأمر  االأقليات،  حقوق  وحماية  التنوع،  احرتام  بحجة 
ال�سراع  احتماالت  من  ويعظم  الوطنية  والهوية  الثقافية  للخ�سو�سيات 
والت�سادم على اأ�س�س دون قومية )عرقية – دينية – مذهبية(، وما قد يرتتب 

عليه من تهديد للهوية وال�سيادة الوطنية.
املوؤ�س�سة   – املدر�سة   – )االأ�سرة  التن�سئة  موؤ�س�سات  دور  تراجع   –  6
االأبناء  تن�سئة  الوالدين يف  دور  تراجع  اإذ  الدينية(،  – املوؤ�س�سة  االإعالمية 
اإما لظروف الرخاء والطفرة املادية اإذ اأوكل هذا الدور للمربيات االأجنبيات، 
واإما الن�سغال الوالدين بالعمل يف الوقت الذي ُيخرتق الن�سء فكرياً وثقافياً 

من قبل و�سائل االت�سال على اختالفها.
وعلى الرغم من حر�س التعليم احلكومي على تعزيز الهوية الوطنية وقيم االنتماء 
والوالء لدى الن�سء، فاإن تغريب لغة التعليم وتنامي دور التعليم اخلا�س على 
الذي ال  االأجنبي  واملنهج  االأجنبي  املعلم  ووجود  احلكومي،  التعليم  ح�ساب 

متثل له قيم الوالء واالنتماء اأولوية وطنية ينبغي تعزيزها لدى الن�سء. 
فاإنه  الوطنية  الهوية  بتعزيز  واهتمامه  الر�سمي  االإعالم  وجود  من  الرغم  وعلى 
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ال ميتلك تاأثرياً ونفاذاً مقارناً بتاأثري ونفاذ االإعالم اخلارجي اأو االإعالم االإلكرتوين 
الذي يتوا�سل معه اجليل ال�ساب ب�سكل كبري.

وبخ�سو�س اخلطاب الديني، فهو معني يف الغالب بق�سايا فقهية وعقيدية تغو�س 
امل�سوؤولية  لروح  واملعززة  اجلامعة  الثقافية  القيم  على  الرتكيز  مغفلة  التفا�سيل  يف 
والوالء واالنتماء لدى ال�سباب. باالإ�سافة اإلى اأنه ال يقدم خطاباً جاذباً بالن�سبة اإلى 
هذه الفئة وقادراً على التاأثري فيها باالجتاه الذي يعزز هويتها الوطنية ويوؤ�سل قيم 
الوالء واالنتماء لديها، وامل�ساألة االأكرث خطورة كون هذا الرتاجع يف دور موؤ�س�سات 
التن�سئة يتزامن مع تغلغل ونفاذ للثقافة املعوملة بكل ما تعنيه من زعزعة للثوابت 

الفكرية والقيمية املت�سلة بثقافة املجتمع وهويته الوطنية.

اخلامتة

من العر�س ال�سابق نخل�س اإلى ما ياأتي:
اإذا كانت الثقافة تعني النتاج الكلي املتحقق من تفاعل االإن�سان مع املكان، والذي 
ون�سق  العي�س،  ال�سنني، ويتجلى يف منط احلياة وطرائق  املجتمع عرب  يختزل جتربة 
القيم والذوق والفكر والفن واالأدب، ما يجعل لكل جمتمع خ�سو�سيته الثقافية 
واحل�سارية التي تبنى عليها هويته الوطنية، فاإن عوملة االقت�ساد وال�سيا�سة والثقافة 
قد اأخّلت بعالقة االإن�سان باملكان، فهناك مكان يولد فيه وينتمي اإليه ن�سباً، لكنه 
يف الواقع يعي�س حالة من االغرتاب عنه، واالنف�سال عن كل ثوابته، واالنتماء اإلى 
عامل افرتا�سي يت�سع بات�ساع ال�سبكة العنكبوتية، االأمر الذي يحمل على الت�ساوؤل 
امل�سروع اإلى اأي من هذين املكانني ينتمي اجليل ال�ساب؟ واأي ثقافة وهوية يحمل؟
اإن حتديات العوملة ببعدها االقت�سادي وال�سيا�سي والثقايف حتديات يواجهها النظام 
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تحديات الهوية الوطنية يف زمن العوملة الثقافية

ال�سيا�سي والدولة واملجتمع يف اآٍن واحد، ومتثل اخرتاقاً لل�سيادة وللخ�سو�سيات 
الثقافية والهوية الوطنية، االأمر الذي يتطلب ت�سافراً للجهود احلكومية واملجتمعية 

للتفاعل االإيجابي مع هذه التحديات.
ولي�س  غاياتها،  حتقيق  نحو  �سريع  وباندفاع  بقوة  تعمل  واآلياتها  العوملة  قوى  اإن 
مبقدور الدولة اأو املجتمع اإيقاف عجلتها، اأو فر�س �سياج يحول دون اخرتاقها، 
ولذا فاإن التفاعل االإيجابي ال يعني رف�سها وال يعني يف الوقت ذاته االن�سياع 
الإمالءاتها، بقدر ما يعني العمل على تعزيز الثوابت املجتمعية والثقافة الوطنية 
اجلامعة واملوحدة باعتبارها متثل ال�سمان الوحيد لالنفتاح على ثقافة االآخر من 

دون اأن يعني ذلك االنفتاح ا�ستالباً ثقافياً اأو طم�ساً للهوية الثقافية.
اإال من خالل  واملوحدة  الوطنية اجلامعة  والثقافة  الهوية  تعزيز ركائز  وال ميكن 
وتقدمي  امل�ساألة،  بهذه  الر�سمية  وغري  الر�سمية  التن�سئة  موؤ�س�سات  ا�سطالع 
التعليمية  ال�سيا�سة  �سياغة  واإعادة  اآخر،  اعتبار  اأي  على  الوطنية  االعتبارات 
املرحلة  حتديات  ت�ستوعب  بطريقة  الديني  واخلطاب  االإعالمي  واخلطاب 
وت�ستجيب لها بالطريقة التي تعزز الثوابت واملرتكزات الوطنية، وجتعل اجليل 
ال�ساب اأكرث انتماًء لوطنه واأكرث ح�سانة يف وجه االخرتاق الثقايف املمنهج عرب 

اآليات العوملة املتعددة االأ�سكال.
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الخدمة 
الوطنية: نماذج 

وآفاق - حالة 
الفريق )املتقاعد( ماركو جوهاين كويلفنلندا 

تخرج من األكادميية العسكرية 	 

بفنلندا عام 1978.

تخرج من جامعة الدفاع الوطني 	 

بفنلندا.

شملت تعييناته يف القيادة العليا 	 

لدى قيادة الدفاع الفنلندية ) رئيس 

وحدة ، رئيس العمليات ، نائب 

رئيس األركان للعمليات، رئيس 

األركان(.

حاصل عىل وسام القائد األول 	 

للوردة البيضاء، ووسام الفارس 

من الدرجة األوىل ألسد فنلندا ، 

وميدالية الجدارة العسكرية.

تم تكرميه بجائزة اإلنجاز مدى 	 

الحياة الوطنية يف عام 2009.
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 يعترب تنفيذ خدمة وطنية اإلزامية يف دولة االإمارات العربية املتحدة قراراً ا�سرتاتيجياً 
مهماً، �سيعود بال �سك فيه بالعديد من الفوائد العظيمة على الدولة ومواطنيها. واأود 
من خالل درا�ستي اأن اأ�سيف عمقاً للنقا�س الدائر حول اخلدمة الوطنية، وذلك من 
خالل اإْطالعكم على ق�سة ق�سرية عن اخلدمة الع�سكرية الوطنية يف فنلندا. وعلى 
الرغم من اأننا نتحدث عن بلدين خمتلفني جداً، فاأنا واثق باأنكم �ستجدون العديد 

من اأوجه الت�سابه بني اأفكارنا على نحو مده�س فيما يتعلق باخلدمة الوطنية. 

معلومات اأ�ضا�ضية 

للدفاع  للغاية  قوية  باإرادة  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضات  اأو�ضاط  يف  جيداً  فنلندا  تتميز 
يوؤدون خدمتهم  الذين  الذكور  املواطنني  ن�سبة  فاإن  ذلك،  موازاة  ويف  الوطن.  عن 
الع�سكرية القائمة على التجنيد هي االأعلى يف اأوروبا. وهذه هي احلال حتى عندما 
تكون هناك خدمة مدنية بديلة، والتي قد يختارها اأي فرد يف اأي وقت من االأوقات، 

قبل اخلدمة الع�سكرية اأو يف اأثنائها اأو بعدها. 
هناك اأ�سباب واأوجه عدة الإرادة الدفاع عن الوطن، اأو االإرادة الوطنية. ومن الوا�سح 
متاماً اأن البقاء اال�ستثنائي لدولة �سغرية خالل ا�سطرابات احلروب العاملية ما يزال 
يلعب دوراً مهماً يف ذلك. فقد متت املحافظة على فنلندا من خالل وحدة املواطنني. 
ويف احلاالت التي كانت تبدو يائ�سة، كانت االأمة كلها تلتزم مبا يقت�سيه العمل من 

اأجل البقاء. 
جتد  دولة  فهي  فنلندا،  عن  االأ�سا�سية  احلقائق  بع�س  عن  اأحدثكم  اأن  اأود  اأواًل، 
فيها املتناق�سات. تعترب فنلندا كبرية، اإذا ما قورنت م�ساحة اأرا�سيها ببع�س الدول 
االأوروبية االأخرى. وهذا يتطلب قوة ع�سكرية �سخمة. وكال الرقمني م�سابه لدول 
مثل اململكة املتحدة اأو اإيطاليا. ولكن مت بناء تلك القوة الع�سكرية من �سكان عددهم 
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اأقل من 9% من هذه املعايري. ويو�سح لنا هذا اأنه يجب اأن يكون الدفاع الوطني 
م�ساألة مهمة جلميع مواطني فنلندا. 

لفنلندا؛  ال�سعب جداً  التاريخ  بع�س مالمح  باإيجاز على  ال�سوء  اأ�سلط  �سوف 
الأنه يف�سر لنا اأ�سياء كثرية حتى يف هذه االأيام. اإن تاريخ فنلندا يعترب معجزة، 
ويرتكز تطور االأمة اإلى واحدة من اأكرث الدول تقدماً يف العامل على العديد من 

الدرو�س امل�ستفادة من حتديات كربى.
جارتها  مع  باملقارنة  ولكنها  املقايي�س،  بع�س  بح�سب  كبرية  فنلندا  تكون  قد 
 - احلدودي  ال�سريط  طول  ويوؤكد  عمالق.  جوار  يف  قزماً  تعترب  فهي  ال�سرقية 
1260 كم - هذه احلقيقة. وقد قرر اجلار العمالق حتدي ا�ستقالل فنلندا منذ 
75 عاماً، قبيل اندالع احلرب العاملية الثانية يف مكان اآخر من اأوروبا، وبالتايل 

ا�سطرت فنلندا اإلى تاأ�سي�س نظام دفاعها مبفردها. 
ومن اأجل احلفاظ على بقائها، احتاجت فنلندا اإلى تعبئة االأمة كلها. وباعتبار اأنها 
كانت قبل ذلك قد اعتمدت نظام التجنيد، متت تعبئة الرجال على اجلبهات. 
وبداأت الن�ساء يعملن يف امل�سانع، ويقمن حتى بت�سنيع الذخرية لقوات الدفاع. 
خطوط  بت�ضكيل  املراهقة،  �ضن  يف  الفتيان  وحتى  املتطوعات،  الن�ضاء  وقامت 
للر�سد من اأجل الهجمات اجلوية، مل�ساندة الدفاع اجلوي يف حتقيق مهامه. فقد 

كانت االأمة تريد املحافظة على البقاء. 
احلروب  تاريخ  ويحدد  ال�ساحق.  الهجوم  وقف  مبعجزة من  فنلندا  وقد متكنت 
بع�س املعارك باعتبارها من بني اأبرز االنت�سارات الع�سكرية التي حتققت على 
االإطالق. وكمثال بارز على ذلك، فقد قام لواء فنلدي مبفرد بالتدمري الكامل 

لفرقتني للعدو يف �سمال فنلندا. 
فقد  للغاية؛  باهظاً  كان  الثمن  فاإن  جميدة،  انت�سارات  حتقق  من  الرغم  وعلى 
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حدثت خ�سائر كبرية يف االأرواح اإ�سافة اإلى عدد كبري من اجلرحى، حيث قتل من 
الت�سحية حية  بقيت م�ستقلة. وتبقى ذكرى تلك  االأمة  كل خم�سة واحد، ولكن 
اآيات االحرتام والتقدير  اأ�سمى  الفنلندي وعقولهم، ويتم تقدمي  ال�سعب  يف قلوب 
الأولئك الذين �سحوا باأرواحهم من اأجل الوطن، وذلك يف العديد من املنا�سبات 

يف جميع اأنحاء البالد. 
الوطنية  الروح والوحدة  اإذ �سكلت  القيم لالأمة؛  اأهمية  ال�سعب  التاريخ  اأظهر  لقد 
اأغلى  النا�س يقدمون  وال�سجاعة يف جعل  العليا  الوالء لالأهداف  واأ�سهم  القاعدة، 
الت�سحيات. كانت قوة االإرادة الفردية وااللتزام الكامل للمهمة اأمراً اأ�سا�سياً للتغلب 
متار�س  الوحدات  تبقى  لكي  للحفاظ  �ضرورياً  االن�ضباط  وكان  التحديات.  على 
دورها. وكان من املفرت�س اأن يتحمل اجلميع امل�سوؤولية، لي�س عن اأنف�سهم فح�سب، 

بل عن غريهم كذلك. 
اأخرياً، اأ�سبح من املهم للغاية اأال يتم اإهمال اأحد. وحتى يف هذه االأيام، بعد مرور 
70 عاماً، فاإن املتطوعني ي�سافرون اإلى ميادين القتال ال�سابقة، وهي االآن جزء من 
يتم  احلرب، حيث  �سقطوا يف  الذين  اجلنود  رفات  من  تبقى  ما  اآخر  رو�سيا، جلمع 
اإح�سارها اإلى الوطن الذي ينتمون اإليه. وهذه القيم ما تزال �ساحلة اليوم، كما كانت 

خالل تلك االأوقات ال�سعبة. 
متت اإعادة بناء فنلندا بعد احلروب، وحتولت من بلد زراعي اإلى واحدة من الدول 
االأكرث تطورا يف العامل. قد يكون هناك العديد من التف�سريات لهذا النوع من التنمية، 
اأولئك الرجال والن�ساء، الذين التزموا بالبقاء على  اأن  ولكن لي�س ثمة �سكوك يف 
قيد احلياة، التزموا اأي�ساً باإنها�س البالد من بني االأنقا�س والرماد. اإن تلك املجموعة 
مع  القوية،  الوطنية  والعزمية  واالإرادة  ب�سعوبة،  التي متت حيازتها  القيم  ال�سلبة من 

اإدراك اأنه حتى املعجزات ميكن اأن حتدث، جعلت هذا التطور ممكناً. 
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نقل الرتاث 

لقد مت نقل هذا الرتاث اإلى االأجيال ال�سابة يف الغالب يف الوطن، ولكن - من 
اأجل اأن تبقى االإرادة عالية - ثمة واجب م�ستمر على احلكومة يتمثل يف تذكري 
االأجيال ال�سابة باإجنازات املا�سي وت�سحياته. وقد اأوكل اجلانب االأكرب من هذه 
االإرادة  بني  للغاية  املهم  االرتباط  ب�ضبب  الفنلندية؛  الدفاع  قوات  اإلى  املهمة 
النجاح  احلا�سم يف حتقيق  ودوره  واأمنه،  الوطن  ب�سالمة  الفرد  والتزام  الوطنية، 

واالزدهار. 
يتم يف كل عام قيا�س االإرادة الوطنية، اأو اإرادة الدفاع الوطني كما ت�سمى يف 
فنلندا. واإذا ما حذفنا اأوائل �سبعينيات القرن املا�سي - وهي �سنوات ما ي�سمى 
حركة ال�سالم االأوروبية - فاإنه حتى االأحداث العاملية الكربى كان لها جمرد 

تاأثري هام�سي يف اإرادة ال�سعب الفنلندي. 
اإلى  يف�سي   - نف�سها  بال�سيغة  توجيهه  دائماً  يتم  الذي   - الرئي�سي  وال�سوؤال 
النهاية املهمة نف�سها. اإن النا�س يريدون اأن يدافعوا عن وطنهم، حتى لو كانت 
احلامية  املعارك  من  ورثوها  التي  الروح  هي  تلك  م�سمونة.  غري  تبدو  النتيجة 
الوطي�س من اآبائهم واأجدادهم. و�سوف تنتقل هذه الروح عن طريق االأجيال، 

وتلعب اخلدمة الوطنية دوراً مهماً يف ذلك. 
98% من  ن�سبته  ما  ويكاد  الع�سكرية االحتياطية.  فنلندا على اخلدمة  تعتمد 
جميع ال�ضباط و�ضباط ال�ضف واجلنود الذين ميثلون اأق�ضى قوة يف زمن احلرب 
اأهمية الطريقة التي مت  ياأتون من اخلدمة االحتياطية. ولي�س من املبالغة تاأكيد 
بها اإن�ساء هذه القوات االحتياطية. فاخلدمة الع�سكرية الوطنية يجب اأن تكون 

ناجحة، واأن تلقى دعماً قوياً من القيادة الوطنية ومن اأفراد ال�سعب جميعاً.
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اخلدمة الع�ضكرية الوطنية هي مهمة االأمة قاطبة 

يتمثل الغر�س الرئي�سي من اخلدمة الع�سكرية الوطنية يف فنلندا يف حتويل املدنيني 
اإلى جنود. ولي�س هذا هو الغر�س الوحيد كما �سرنى يف مالحظاتي التالية. والواقع 
اأن كثرياً من النا�س يعتربون اآثار ح�سيلة التجنيد العام يف املجتمع باأهمية نتائج اإيجاد 

قدرات ع�سكرية ذات م�سداقية. 
من بني جميع اأن�سطة ما قبل اخلدمة الع�سكرية للفرد، يعترب الوجود الع�سكري العامل 
االأهم وراء تنمية االإرادة الوطنية. ويتحقق هذا الوجود يف املنازل من خالل اإعداد 
جميع املواد االإعالمية بطريقة تف�سي اإلى مناق�سات يف البيوت. وتدعو احلاجة اإلى 
مناق�سة اإرث التجنيد �سمن نطاق االأ�سر. فاإذا التزمت االأ�سر، اأو عندما تلتزم، بدعم 
اخلدمة الوطنية الأبنائهم اأو بناتهم، ف�سوف يوؤدون اخلدمة على نحو اأف�سل بدافع اأعلى. 
ولكي يظهر جميع املجندين التزامهم جتاه الوطن وق�ساياه، فاإنهم يق�سمون ميني الوالء 
للوطن بعد انتهاء فرتة التدريب االأ�سا�سي بنجاح. ويتم تر�سيحهم من كونهم اأغراراً 
لي�سبحوا جنوداً، ويقام هذا احلفل اأمام عائالتهم واأ�سدقائهم وعامة اجلمهور. وي�سهم 
احلفل يف تقوية اأوا�سر اجلنود باملجتمع يف اأعمق املعاين املمكنة. ويتعهدون باأن يهبوا 

اأرواحهم فداء لوطنهم، اإذا لزم االأمر. 
ميكن اأن تظل اخلدمة الع�سكرية الوطنية يتحقق لها النجاح، اإذا حتقق معناها املق�سود 
منها على مدى اأجيال. فالزمن يتغري، وكذلك تفعل االأولويات الفردية. لكن يبقى 
االأمن وال�سالمة الهدف االأ�سا�سي النهائي للحكومة. ويتاأكد ذلك من خالل تنظيم 
االأ�سر  ت�سجيع  يتم  كما  املدن.  من  قلب  يف  ال�سعب،  اأمام  ع�سكرية  ا�ستعرا�سات 
على امل�ساركة يف امل�سريات الوطنية واالإقليمية واملحلية، ويف اأيام االأ�سرة للوحدات 
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االأجيال  لدى  االلتزام  تعزيز  يف  جميعاً  الفعاليات  هذه  وت�سهم  الع�سكرية. 
الع�سكرية  القوة  اإظهار  على  االأن�سطة  هذه  من  الغر�س  يقت�سر  وال  املختلفة. 
البالد،  اأنحاء  من جميع  واملجندين  اجلنود،  اجتماع  اإلى  يتعداه  بل  فح�سب، 
معاً خلدمة الوطن. ومن املهم جداً اأن يتم تعميم امل�سريات الرئي�سية على جميع 

اأنحاء البالد. 
�سيوفاً  احلروب  يف  املحاربني  قدامى  اعتبار  يتم  املذكورة،  الفعاليات  كل  يف 
فخريني دائماً. و�سوف يظهرون مبجرد ح�سورهم ما تعنيه حقاً قيم مثل الت�سحية. 
تعلموها.  التي  الفريدة  ودرو�سهم  جتاربهم  يف  القادمة  االأجيال  ي�ساركون  وهم 
وتتعزز االإرادة الوطنية اأي�سا من خالل ممار�سة االأن�سطة التطوعية، حيث ت�سهم 
تقاليد  �سيانة  يف  وراياتها،  باأعالمها  ممثلة  املختلفة،  احلكومية  غري  املنظمات 
املناطق املختلفة، واخلدمات يف زمن احلرب، والفروع والوحدات، وتوفري االأمن 
وال�سالمة والتدريب على حاالت الطوارئ ب�سكل تطوعي. وهذا ي�سيف قيمة 

اإلى اجلهود ال�ساملة لال�ستفادة من املوارد املحدودة لعدد �سغري من ال�سكان. 

تنفيذ اخلدمة الع�ضكرية 

وال�سمة  احلرب.  من  والوقاية  الردع  اإلى  فنلندا  يف  الع�سكري  الدفاع  ي�ستند 
اخلارجية  التقييمات  على  هذا  ويعتمد  امل�سداقية.  هي  الردع  يف  الرئي�سية 
والداخلية على حد �سواء. فالن�سبة اإلى االإرادة الوطنية، يعترب التقييم الداخلي 
فال  فنلندا،  يف  تقريباً  االأ�سر  جميع  يف  يوؤثر  التجنيد  اأن  ومبا  االأهمية.  غاية  يف 

مبالغة اإن ركزنا على اأهمية جتربة املجند يف اأثناء اخلدمة الع�سكرية. 
يعترب التدريب نف�سه هو اجلانب احلافز االأهم اأثناء اخلدمة الع�سكرية. فاإذا واجه 
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فيمكن  والتنفيذ،  التخطيط  جيد  بتدريب  دعمهم  ومت  حتدياً  وال�سابات  ال�سباب 
اإعطاوؤهم تدريباً عالياً جداً، حتى يف فرتة ق�سرية من الزمن. 

ت�ستغرق اخلدمة الع�سكرية الوطنية يف فنلندا بني 6 اأ�سهر و12 �سهراً، ويف غ�سون 
الرب  يف  والفروع  اخلدمات  جميع  على  املجندين  تدريب  يتم  الزمنية،  االأطر  تلك 

والبحر واجلو، مع عدم اإغفال البعد الرابع )الدفاع ال�سيرباين( على حد �سواء. 
وبالفعل فاإنه خالل االأ�سابيع االأولى من التجنيد يتم تكليف اأ�سحاب اخلربات من 
قدامى املحاربني واجلنود باحلديث عن جتاربهم يف القتال والتدريب. ويتم دوماً الت�سديد 
على تالحم الوحدة وان�سباطها. كما يتم اإعطاء درو�س اأخرى عن اأهمية ومبادئ الدفاع 
الوطني، والتاريخ الع�سكري واالإجنازات، وطبيعة القتال و�سلوك اجلندي فيه. ويتم اأي�ساً 
اإعطاء العديد من االأمثلة على اأهمية الف�سائل الع�سكرية ومناق�ستها، والرتكيز ب�سورة 

خا�سة على االأمثلة العملية، وال�سيما االإيثار والت�سحية وااللتزام. 
يتم اختيار اأفراد متطوعني والئقني ج�سدياً من بني املجندين وفرزهم اإلى الوحدات 
املكلفة باأ�سعب املهام كذلك. وما الغوا�سون القتاليون، والقوات اخلا�سة، واملقاتلون 
يف املناطق العمرانية، و�سعاة الربيد املتنقلون، واخلرباء الكيميائيون، �سوى جمموعة 
من اخليارات املتاحة. وميكن اال�ستفادة من جميع هذه املهارات فيما بعد يف مهن 
م�ستقبلية للمجندين؛ الأن دوافعهم للتعلم وامل�ساهمة هي دائماً اأعلى من امل�ستويات 

العادية. 
وهناك جانب مهم جداً يف اخلدمة الع�سكرية يف فنلندا، وهو التدريب على القيادة؛ 
حيث يتم اختيار ما يقرب من 30% من جميع املجندين للتدريب ك�ضباط �ضف، 

ومن ثم يتم اختيار االأف�ضل بينهم للتدريب ك�ضباط. 
من  بب�ساطة  بالقادة  الثقة  وتاأتي  زعمائهم.  يف  املجندون  يثق  اأن  ال�سروري  من 
القواعد«.  مع  »املن�سجم  القيادي  �سلوكهم  اإلى جانب  الع�سكرية،  مهاراتهم  خالل 
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بعد  الدرا�سية  ال�سفوف  يف  والقائد  للجندي  املرغوبة  الف�سائل  تدري�س  ويتم 
الإعطاء  »اآالت  اأنهم  على  القادة  اإلى  ينظر  اأال  جداً  املهم  ومن  اأ�سابيع.  ب�سعة 
ب�سر قادرون على توجيه اجلنود االأ�سغر  اأي�ساً  اأنهم  االأوامر« فح�سب، بل على 
�سناً يف املواقف ال�سعبة. وبالنظر اإلى التدريب على القيادة، يتولى قادة اخلدمة 
االحتياطية جميع املراكز القيادية يف املجموعة، والفريق، وال�سرب، والف�سيلة. 

ويف وقت الحق، يتم تر�سيح معظم قادة ال�سرايا اأي�ساً من اخلدمة االحتياطية. 
ومن االأمور البالغة االأهمية اأن يتم اختيار املجندين للخدمة بالطريقة التي يتم 
فيها تدعيم قدراتهم وطموحهم. وبذلك، تبقى فوائد التجنيد طوياًل يف حياتهم 
امل�ستقبلية. فالتجربة اجليدة يف اخلدمة الع�سكرية تخلق الثقة، وت�سهم الثقة يف 

تعزيز الفخر والوالء على حد �سواء. 
ويتعزز الفخر واالعتزاز من خالل الرتكيز على اأهمية فرع اخلدمة )مثل مدفعية 
فرد  كل  فيها  يوؤدي  التي  املدرع(  اللواء  )مثل  الوحدة  اأو  امل�ساة(  اأو  امليدان 
البداية.  منذ  واإجنازاتها  للوحدة  املميزة  ال�سفات  على  الرتكيز  ويتم  خدمته. 
ولتطبيق هذا، يكون لكل وحدة �سفات مميزة معينة، تكون م�سدر فخر واعتزاز 

لها، وتتميز بها على الوحدات االأخرى. 

الفوائد التي تعود على املجتمع من خالل اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية 

ففهم  الطوارئ.  مهارات  تعلم  من  للمجتمع  الكربى  الفوائد  اإحدى  تاأتي 
املهارات االإ�سعافية االأ�سا�سية يف طب الطوارئ، مثل: االإنعا�س باملاء، واإجراءات 
االنتعا�س، وحماية العمود الفقري، وو�سع �سمادة ال�سغط، وت�سميد اجلروح، 
ميكن اأن ي�سهم يف اإنقاذ االأرواح يف احلوادث. ويحظى جميع املجندين يف فنلندا 

الخدمة الوطنية: مناذج وآفاق - حالة فنلندا 



154

على التدريب االأ�سا�سي على مهارات الطوارئ. 
بالتعاون مع ال�سلطات االأخرى.  اأعلى  اإلى م�ستوى  اإي�سال مهارات الطوارئ  ويتم 
كما ي�سارك املجندون اأي�ساً يف اأثناء اخلدمة، وكذلك االحتياطيون بعد خدمتهم يف 
ا�ستخدام  يتم  ما  اإ�سايف. وغالباً  اإلى دعم  اإذا كانت هناك حاجة  الطوارئ  حاالت 
املجندين مل�ساندة ال�سرطة يف مراقبة حركة املرور اأو حتى يف توفري مياه ال�سرب النقية 

للنا�س يف حال وجود اأي انقطاع يف اخلدمات. 
جوار  يف  واملجندين  الدفاع  قوات  اإبقاء  على  ت�ساعد  جميعها  االأن�سطة  هذه  اإن 
قوات  اإن  اجلي�س.  يف  الثقة  اإلى  القيمة  من  املزيد  ي�سيف  الذي  االأمر  املواطنني، 
الدفاع يف فنلندا هي ثاين اأكرث املوؤ�س�سات نياًل للثقة بعد ال�سرطة. وهذا اأمر فريد من 

نوعه متاماً، وخ�سو�ساً يف اأوروبا. 
اإن اأن�سطة امل�ساندة هذه جميعاً، القائمة على القيم الرائعة ال�سالفة الذكر، ت�سهم يف 
املحافظة على امل�ستوى العايل للخدمة الع�سكرية. حيث ينهي ما يقرب من %80 
اخلدمة  و�سعهم يف  وميكن  الوطنية،  الع�سكرية  اخلدمة  الذكور  املواطنني  من جميع 
االحتياطية. وهذه هي احلال على الرغم من اأن كل فرد لديه احلق يف اختيار اخلدمة 
املدنية البديلة يف اأي مرحلة من اخلدمة اأو حتى يف االحتياط. ويرى العديد من االأ�ضر 
يف اخلدمة املدنية و�سيلة خملة باملروءة الأداء الواجب الوطني. واالأمر قطعاً لي�س كذلك، 

ولكن - ب�سبب تراث اخلدمة الع�سكرية - ما زالت هذه العقلية قوية جداً. 
يعفى حوايل 15% من الرجال من اخلدمة الع�سكرية. وترجع الغالبية العظمى من 
تلك احلاالت اإلى اأ�سباب تتعلق بال�سحة واللياقة البدنية. فقوات الدفاع تقوم باأنواع 
كثرية من الرتتيبات اخلا�سة ل�سم اأكرب عدد ممكن من االأفراد، ولكن االأمر هو اأنه لي�س 

كل فرد ي�ستطيع اأداء هذه اخلدمة، وهذا اأمر مفهوم جيداً يف املجتمع. 
وبعد اخلدمة الع�سكرية، يتم و�سع الرجال والن�ساء املدربني يف اخلدمة االحتياطية، 
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وتبقى  �سنوات.   4-2 التدريب عادة يف دورات كل  اإلى جتديد  ويتم دعوتهم 
املحافظة على الوحدات، من فرق وف�سائل و�سرايا، كما كانت يف اأثناء تدريبهم 
يف مرحلة التجنيد. وتدل التجارب الفنلندية على اأن مواجهة امل�ساعب واإدارتها، 
اإلى جانب النتائج املعقولة، يبدو اأنها تخلق روابط قوية للغاية بني االأفراد يف هذا 

ال�سن بالذات. 
اإن هذه الطريقة ت�سمن الوحدة والتما�سك بني اجلنود، واحلفاظ على م�ستوى 
عاٍل من التحفيز وكذلك ال�سحبة. تلك هي �سمات اأ�سا�سية مهمة يف خو�س 

املعارك، وي�سهم ال�سلوك املوازي لها يف اإ�سافة قيمة اإلى املجتمع كذلك. 
بني  واجلمع  القوية،  التحفيزية  واجلوانب  العالية،  التدريب  نوعية  اإلى  بالنظر 
ا�ستخدام  ميكن  الع�سكري،  تدريبهم  اأجل  من  معاً  جميعاً  الذكور  املواطنني 
خارج  ال�ساقة  العمليات  يف  حتى  وا�سع  نطاق  على  االحتياطية  اخلدمة  اأفراد 
البالد. والواقع اأن ن�سبة 75% من ال�ضباط و�ضف ال�ضباط واجلنود الفنلنديني، 

امل�ضاركني يف عمليات اإدارة االأزمات، هم من املتطوعني من قوات االحتياط. 
املدنية  واجباتهم  اإلى  ويعودون  جتنيدهم،  يتم  فاإنهم  العمليات،  اإلى  وبالن�سبة 
بعد انتهاء جولتهم. وبناء على اخللفية التي مت اإي�ساحها، فقد كان االحتياطيون 
االإن�سانية  امل�ساعدة  تقدمي  عند  وخا�سة  العمليات،  يف  دوماً  للغاية  ناجحني 

واخلدمات االأخرى لبناء املجتمع. 

القدوة هي املهمة

تعترب القدوة يف غاية االأهمية. فكثري من ال�سباب يعجبون مبثلهم االأعلى، وعندما 
يرونهم يق�سون وقتهم الثمني يف خدمة الوطن، فاإن ذلك يكون حافزاً لهم للم�سي 
قدماً اأي�سا. يف فنلندا، وقد اأم�سى معظم الالعبني العامليني خدمتهم الع�سكرية 
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حتى يف خ�سم اأف�سل �سنوات حياتهم املهنية. ويف معظم احلاالت، تكون اإجنازاتهم يف 
اخلدمة اأف�سل بكثري من املعدالت الطبيعية، ويو�سح ذلك للمجتمع اإجمااًل قيمهم 

واأولوياتهم. 
وكذلك ي�سرب قادة االأعمال املثل لالأمة. ومنهم - على �سبيل املثال ال احل�سر - 
رئي�س نوكيا واأحد اأبرز خرباء اأمن الف�ضاء االإلكرتوين يف العامل... هم اأي�ضاً �ضباط 
يف االحتياط. وهم ي�ضاركون يف تدريباتهم التن�ضيطية من خالل امل�ضاهمة بخرباتهم 
العميقة لقوات الدفاع. كما اأنهم يتطوعون اأي�ساً لقيادة جهود التنمية، مثل: تطوير 
اإنهم  الوطنية.  التجنيد  نظام  لتقييم  حتى  اأو  الوطنية،  االإلكرتوين  الف�ساء  قدرات 
يدعمون علناً اخلدمة الوطنية، ويوؤكدون اأهمية التدريب على القيادة - الذي تقدمه 

قوات الدفاع - يف احلياة التجارية. 

خامتة: »االأوالد ي�ضبحون رجااًل« 

لتلخي�س اأهمية اخلدمة الع�سكرية الوطنية يف فنلندا، تظهر الر�سومات تطور اإرادة الدفاع 
الوطني يف اأو�ضاط ال�ضباب، كما تدل على ارتفاع يف التوقعات، وانخفا�س عندما ي�ضبح 
التدريب االأ�سا�سي اأكرث �سرامة. ومرة اأخرى ترتفع ب�سبب التدريب اخلا�س وتهبط مرة 
اأخرى يف اأثناء التدريب ال�ساق يف الوحدة. وت�سمل املرحلة النهائية التدريبات النهائية 

وعمليات اإطالق نار حية، ترفع امل�ستوى اأعلى من املا�سي. 
اأن هذا االرتفاع ي�ستمر بعد اخلدمة. وهذا االرتفاع يف االإرادة  هو  ما هو مهم حقاً 
وي�ستفيد  كله  املجتمع  ي�ستخدمها  الع�سكرية  للخدمة  م�سافة  قيمة  يجلب  الوطنية 
منها. اإن النظام الذي مت اإن�ساوؤه لزيادة القدرات الع�سكرية يزيد يف قدرات البالد. 
رجااًل.  االأوالد  ي�سبح  التجنيد،  خدمة  خالل  اإنه  القول  هو  لهذا  اإدراك  واأف�سل 
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بل  وا�سع فح�سب،  نطاق  واالأ�سقاء على  واالأمهات  االآباء  فيه  ي�سارك  وهذا ال 
االأزواج واالأ�سدقاء اأي�ساً. واالأمر املهم بالن�سبة اإلى املجتمع هو اأن اأرباب العمل 

ي�سرتكون يف الروؤية نف�سها 
ال ميّثل االلتزام باخلدمة تغيرياً مفاجئاً كبرياً، بل ينمو على مراحل ومع التقدم 
يف ال�سن. وعادة، يتبنى ال�سباب �سلوكاً م�سوؤواًل للغاية يف �سن 25-30 عاماً. 
احلكومي  الن�ضاط  هي  الع�ضكرية  اخلدمة  اأن  اإلى  الفنلندية  التجارب  وت�ضري 
الوحيد الذي ي�سّرع هذا التطور وي�سهم ب�سكل كبري يف وحدة الوطن وا�ستقراره 

واأمنه ووعيه. 
وختاماً، لقد جمعت فوائد اخلدمة الع�سكرية الوطنية، ولدينا �سواهد عليها يف 
اإلى املجتمع كله ب�سبب  تنت�سر  اأفراد، ولكنها  من  فنلندا. وهي �سادرة جميعاً 
العدد الكبري الأولئك الذين ميرون بفرتة تدريب جتنيد كاملة. فالوعي الذاتي 
اأنحاء  جميع  يف  االجتماعي  والتما�سك  القيادة،  ومهارات  اجلماعي  والعمل 
البدنية  واللياقة  ال�سابقة،  االأجيال  واإجنازات  لل�سلطات  واالحرتام  البالد، 
واأ�سلوب احلياة ال�سحي، واملثابرة على ح�سني القدرة على التحمل ومهارات 

الطوارئ االإ�سعافية، كلها مهمة للغاية للتنمية امل�ستمرة للمجتمع. 
وباالإ�سافة اإلى هذا كله، فاإن خدمة التجنيد تبني الثقة يف ال�سلطات االأمنية، 
كانوا  واإن  القومي،  االأمن  تركيبة  يف  مهمة  اأجزاء  اأنهم  ال�سباب  يدرك  حيث 

يثقون باأنف�سهم واأقرانهم وروؤ�سائهم، فباإمكانهم اأن يثقوا بالكيان بكامله. 
وا�ستقراره  الوطن  اأمن  على  واملحافظة  القيم  اأهم  تعزيز  الثقة يف  ت�سهم  �سوف 
للخدمة  الرئي�سي  االإرث  هو  وهذا  امل�ستقبل،  اأجيال  الأجل  وكذلك  وجناحه، 

الوطنية.

الخدمة الوطنية: مناذج وآفاق - حالة فنلندا 
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يف 19 يناير عام 2014، اأعلنت دولة االإمارات العربية املتحدة قانون اخلدمة الوطنية. 
ويطلب هذا القانون اإلى جميع الذكور االإماراتيني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 
و30 عاماً اخلدمة يف اجلي�س مدة 9 اأو 24 �سهراً، اعتماداً على امل�ستوى التعليمي. 
اأن  املفيد  من  فاإنه  القانون،  هذا  تنفيذ  كيفية  يقررون  احلكوميني  امل�سوؤولني  اأن  ومبا 

ن�ساأل: ما الدرو�س التي نتعلمها من التاريخ عن اخلدمة الع�سكرية االإلزامية؟. 
هناك تقليد قدمي يق�سي باحل�سول على منحة درا�سية يف اخلدمة الع�سكرية االإلزامية، 
امل�سائل  اإلى  االنتباه  تلفت  الع�سكرية  قواته  ينتج  اأن  لبلد  ميكن  التي  الكيفية  واإن 
االأ�سا�سية يف املجتمع. ويف الوقت نف�سه، فاإن اخلدمة الع�سكرية تختلف من بلد اإلى 
اأثبت  اإن  اآخر. ولكن  ي�سلح يف مكان  ي�سلح يف مكان قد ال  ما  فاإن  اآخر، ولذلك 
التاريخ �سيئاً واحداً، فهو اأن تفا�سيل اخلدمة الع�سكرية االإلزامية حتدد مدى جناحها. 
واإن املنحة الدرا�سية يف اخلدمة الع�سكرية االإلزامية تطرح خم�سة درو�س لبناء برنامج 

خدمة وطنية اإماراتية ناجحة. 

الدر�س االأول: اخلدمة الع�ضكرية االإلزامية هو �ضكل من اأ�ضكال ال�ضريبة 

ال تتطلب اخلدمة الع�سكرية االإجبارية من املواطنني ت�سديد دفعة نقدية مبا�سرة اإلى 
احلكومة، لكنها تتطلب بالفعل الدفع املبا�سر يف الوقت نف�سه، والدفع غري املبا�سر من 
الذين يخدمون يف اجلي�س بداًل من احل�سول  التخلي عن االأجور من قبل  خالل 
على وظيفة اأف�سل اأجراً يف اأماكن اأخرى. واعتماداً على االأحوال االأمنية، فاإنه ميكن 

اأي�ساً اأن يكون هناك تهديد حقيقي جداً على احلياة كذلك. 
برنامج  مثل  الوطنية،  الع�سكرية  للخدمة  �سامل  برنامج  اأي  فاإن  لذلك،  ونتيجة 
االإمارات العربية املتحدة ينبغي اأن ياأخذ يف االعتبار التكاليف النقدية وغري النقدية 
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املفرو�سة على االأفراد. فاإذا كان هناك فرق كبري بني االأجور التي يح�سل عليها 
من يوؤدي اخلدمة باملقارنة مع االأجور التي ميكن اأن يح�سلوا عليها يف مكان اآخر، 
اأـن  فبما  نف�سه،  املنوال  وعلى  الوطنية.  اخلدمة  تنفيذ  �سعوبة  �سيزيد  ذلك  فاإن 
وزيادة  العمل،  مهارات  توفري  يف  تتمثل  االإماراتي  للربنامج  الرئي�سية  االأهداف 
التما�سك االجتماعي وال�سعور الوطني، فاإذا كان االأفراد ال يلم�سون هذه الفوائد، 

فاإن تنفيذ اخلدمة الوطنية �سيكون اأكرث �سعوبة. 
ال�سرائب،  اأ�سكال  من  �سكل  هي  االإلزامية  الع�سكرية  اخلدمة  اأن  اإلى  نظراً 
يخدمون  الذين  اأولئك  ي�ساألوا  اأن  الربنامج  للم�سوؤولني عن  املفيد  ف�سيكون من 
املنافع  ينقلوا  واأن  اخلدمة،  من  يك�سبونه  اأو  عنه  يتخلون  ما  حيال  �سعورهم  عن 
االجتماعية للخدمة اإلى املواطنني اإجمااًل. وهذا اأمر مهم، خا�سة بالن�سبة اإلى بلد 

يعترب العبء ال�سريبي فيها تاريخياً خفيفاً للغاية. 

الدر�س الثاين: اال�ضتثناءات هي م�ضدر نزاع 

ال ميكن جتنب ا�ستثناءات اخلدمة الع�سكرية ال�ساملة الذكور، وبالتايل فاإن ال�سوؤال 
لي�س هو: هل �سيكون يف برنامج اخلدمة الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ا�ستثناءات من اخلدمة اأم ال؟، بل ال�سوؤال هو: ما اال�ستثناءات؟ وكيف �ستتم 
احلاملني  يخدم  اأن  توقع  اإن  الواقع،  الناجمة عن ذلك؟. يف  التناق�سات  معاجلة 
اأولئك الذين من دون تعليم ثانوي يعترب  اأقل من  ل�سهادة التعليم الثانوي فرتة 
وعي  لديه  جمتمع  يف  االأهم  ال�سوؤال  ولعل  ن�سبياً.  معتداًل  كان  واإن  ا�ستثناء، 
باملكانة وتوجهات اأ�سرية هو: ما هو التزام اأولئك املتزوجني اأو الذين ينتمون اإلى 
عائالت بارزة حيال اخلدمة؟ وهل �ضروط خدمتهم �ضتكون خمتلفة؟. وباالإ�ضافة 
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اإلى ذلك، اإن كان الفرد ال ميكنه الوفاء باملعايري البدنية املطلوبة للخدمة الع�سكرية، 
للمخططني  اأي�ساً  املهمة  االأ�سئلة  ومن  اأخرى؟  بطرق  باخلدمة  ملزماً  �سيكون  فهل 
فمعظم  امل�سلحة؟  القوات  االأولى يف  القليلة  االأفواج  �ستدخل  الع�سكريني: كيف 
الثامنة ع�سرة  اأعمارهم بني  البالغة  الذكور  التعامل مع كل من  اجليو�س ال ميكنها 
والثالثني يف البالد اآن واحد، ولذلك اإن كانت هناك قرعة للحد من عدد االأفواج 

اإلى حجم معقول، فمن الذين �سيخدمون اأواًل؟ 
اأن  اأهمية كربى. فبعد  اأن مثل هذه اال�ستثناءات تكت�سب  اإلى  ي�سري التاريخ بقوة 
اخلدمة  �ضروط  اأ�ضبحت  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  اأواخر  يف  التجنيد  الربازيل  بداأت 
موزعة توزيعاً غري متكافئ يف املجتمع، حتى غدا العديد من الربازيليني ينظرون اإلى 
املتحدة  الواليات  اأدخلت  وعندما  ال�سالني.  لل�سباب  عقابياً  نظاماً  باعتباره  اجلي�س 
نظام التجنيد خالل احلرب االأهلية االأمريكية، �سمحت احلكومة للمي�سورين بالدفع 
متنا�سب على  اإلى عبء خدمة غري  اأدى  ما  يخدمون يف مكانهم،  االآخرين  لتدع 
الفقراء. ويف اإ�سرائيل، التي لديها خدمة ع�سكرية اإلزامية يف وقت ال�سلم، مل يطلب 
اإلى اليهود املتدينني اخلدمة الع�سكرية وذلك على مدى عقود، ولكن القرار باإلغاء 

هذا اال�ستثناء اأدى اإلى جدل �سيا�سي �ساخن.    
لذلك، يف الوقت الذي ميكن فيه لدولة االإمارات العربية املتحدة اأن تختار احلد من 
فاإن اال�ستثناءات ال مفر منها. وميكن لدولة االإمارات  اال�ستثناءات قدر االإمكان، 
العربية املتحدة معاجلة هذه اال�ستثناءات من خالل تقدمي بدائل للخدمة الع�سكرية 
اإ�سرائيل هناك خيار  املثال، يف  اأو توفري مربرات معقولة لعدم اخلدمة. على �سبيل 
للخدمـة الوطنيـة املدنيـة، وخـالل احلـرب العامليـة الثانيـة قامت جمال�س اخلدمة 
ا�ستخدام  االأف�سل  كان  ما  اإذا  بتحديد  املتحـدة  الواليات  يف  امل�ستقلة  االنتقائيـة 
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املجندين يف اجلي�س اأو يف وظائفهم املدنية. 

الدر�س الثالث: الت�ضورات الدولية مهمة. 

على الرغم من الرتكيز املجتمعي والدفاعي يف برنامج اخلدمة الوطنية يف االإمارات، 
ما يزال هناك احتمال اأن تعترب الدول املجاورة زيادة القوات الع�سكرية يف دولة 
تناف�ست  ع�سر  التا�سع  القرن  املثال، يف  �سبيل  على  ا�ستفزازية.  االإمارات خطوة 
فرن�سا وبرو�سيا فيما بينهما لبناء اأكفاأ نظام للخدمة الع�سكرية االحتياطية واأكرثه 
قدرة، ولذلك عندما مت ح�ضد قوات االحتياط اعترب ذلك مبنزلة ت�ضعيد، واأدى اإلى 
اندالع احلرب الفرن�سية-الربو�سية يف الفرتة 1870-1871. ومنذ نهاية احلرب 
الباردة، تخلت جميع الدول االأوروبية تقريباً عن التجنيد، وخف�ست حجم قواتها 
امل�سلحة، االأمر الذي ي�سري اإلى اأن حجم قوة م�سلحة يوؤثر يف الت�سورات حول نوايا 

ال�سيا�سة اخلارجية لبلد ما. 
جريانها  جلعل  اأفكار  عن  تبحث  اأن  املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  ميكن  اأين 
مرتاحني لربناجمها للخدمة الوطنية؟ اأحد االأمثلة على ذلك هو �سوي�سرا، التي 
كان لها تاريخ طويل يف احلياد القائم على اأ�سا�س القوة الع�سكرية. يف �سوي�سرا، 
يتم جتنيد حتى ال�ضباط، والتدريب االحتياطي ثابت وعلى نطاق وا�ضع؛ ولي�س 
ال�سعب  من  لي�سبح  واإمنا  اأخرى،  بلدان  غزو  ال�سوي�سري  اجلي�س  من  املق�سود 
على اأي عدو اال�ستيالء على اأرا�س �سوي�سرية واالحتفاظ بها. ولي�ست �سوي�سرا 
املتحـدة، ولكن من احلكمـة  العربيـة  االإمـارات  لدولة  مثالياً  بال�سـرورة منوذجاً 
الع�سكري  للتجنيد  خمطط  الأي  ال�سلمية  النوايا  يف  الثقـة  اجلـريان  تعطي  اأن 

االإلزامي. 
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الدر�س الرابع: �ضروط اخلدمة حتدد طابعها. 

اإذا كانت ت�سور ال�سكان اإلى اخلدمة الع�سكرية ينطوي على نظرة عالية، واإذا كان 
ن�سبياً، فاإن ذلك �سي�سهم يف جناح برنامج اخلدمة الوطنية  التعامل مع اجلنود جيداً 
اأولئك الذين يوؤدون  ب�سورة عامة. واملفتاح هنا هو م�ستوى التقدير الذي ي�سعر به 
يلقاها  التي  املعاملة  كانت  املثال،  �سبيل  على  رو�سيا،  يف  عملهم.  ب�ساأن  اخلدمة 
املجندون تاريخياً رديئة، مع ممار�سات غام�سة وقا�سية وعقوبات بال�سرب. ويف بع�س 
البلدان، اأدت الظروف ال�سيئة للحياة الع�سكرية اإلى عدم احرتام اجلنود يف املجتمع 
املحيط بهم. ويف القرن التا�سع ع�سر يف برو�سيا، على �سبيل املثال، كان لدى بع�س 

ال�سركات الفتات مكتوب عليها »ممنوع دخول الكالب اأو اجلنود«. 
اإذا جنح منظمو اخلدمة الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف جعل الربنامج 
م�سادر  من  م�سدراً  اخلدمة  ت�سبح  اأن  فيمكن  العناء  ي�ستحق  اإيجابياً  م�سعى  يبدو 
الفخر الوطني. وب�سفة عامة، فاإن ت�سعة �سهور يعد وقتاً كافياً لتطوير مهارات جتنيد 
دولة  يف  الوطنية  اخلدمة  برنامج  يف  يدخل  ملن  اأعطي  ما  اإذا  ولذلك  االأ�سا�سية، 
االإمارات مهام مكررة ومملة فح�سب، تتنا�سب مع تدريبهم، ف�سيكون بعد ذلك من 
فاإن  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة  الوطني.  واالعتزاز  بالفخر  ال�سعور  هذا  توليد  ال�سعوبة 
احلياة الع�سكرية لي�ست براقة، اأو حتى مريحة، ولكن حتفيز اجلنود للخدمة من خالل 
ربط جودة خدمتهم باملزايا املهنية فيما بعد، وا�ستطالع اآرائهم ب�سكل م�ستمر ملعرفة 
كيف ينظر اجلنود اإلى عملهم، ميكن اأن ي�سهما بقدر كبري يف جناح اخلدمة الوطنية يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 
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التفكري يف م�ضتقبل اخلدمة الوطنية 

بروح  االإ�سادة  دواعي  من  فاإنه  التجنيد،  عن  الدول  معظم  فيه  تتخلى  ع�سر  يف 
االبتكار لدولة االإمارات �سنها قانون اخلدمة الع�سكرية الوطنية. واإذا كان التاريخ 
اأن تكون ثمة حتديات، ولكنها لي�س ع�سية على احلل.  دلياًل هنا، فمن املرجح 
ويكمن املفتاح يف تفا�سيل الربنامج. ومن خالل درا�سة تاريخ اخلدمة الع�سكرية 
االإجبارية، ميكن ملنظمي اخلدمة الوطنية بناء برنامج يتنا�سب مع الثقافة والتقاليد 

واالأهداف الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة. 



مــع تحيــات

مديريــــة التوجيـــــه املعنـــــــوي

شعبـــــــة اإلعــــــالم العسكــــــــري



تاأ�سي�سها  منذ  الوطن«  »درع  جملة  ارتبطت 
امل�سلحة  بالقوات   1971 عام  من  اأغ�سط�س  يف 
توؤرخ  وهي  املتحدة،  العربية  الإمارت  بدولة 
لأكرث من اأربعني عامًا من عمرها، الذي هو يف 
مل�سرية  وال�سورة  بالقلم  كامل؛  �سجل  احلقيقة 
يف  م�سيئة  ملحات  تر�سد  وهي  امل�سلحة،  قواتنا 
ومن  تاأ�سي�سها  حلظة  منذ  القوات  هذه  تاريخ 
ع�سكرية  موؤ�س�سة  اأ�سبحت  اأن  اإلى  تطويرها  ثم 
وقدرات  كفاءة  من  به  تتميز  ملا  عزيزةاجلانب، 
قتالية ترقى مل�ستوى اأحدث جيو�س العامل تنظيمًا 

وتدريبًا وت�سليحًا وح�سن اإدارة .
تر�سد  تزال  ول  الوطن«  »درع  جملة  ظلت  لقد 
القوات  واأن�سطة  فعاليات  كافة  وتتابع  احلدث 
واإقليميًا  حمليًا  ال�سعد،  جميع  وعلى  امل�سلحة 

وعامليًا، وت�سجلها باأ�سلوب اإعالمي متميز.
للقيادة  الر�سمية  جملة »درع الوطن« هي املجلة 
العربية  الإمارت  بدولة  امل�سلحة  للقوات  العامة 
والأربعني  الإحدى  خالل  اكت�سبت  وقد  املتحدة، 
ع�سكرية  كمجلة  عاملية  �سمعة  عمرها  من  �سنة 
امللكية  اجلمعية  اختارتها  حني  وا�سرتاتيجية، 
اأف�سل  �سمن   2012 عام  للطريان  الربيطانية 
خم�س جمالت ع�سكرية عاملية غري ناطقة باللغة 

الإجنليزية، والأولى عربيًا.

القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي
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