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  الملخص
تهدف الدراسة إلى التركيز على مرحلة التمكين من خالل المبادرات والخطط واالستراتيجيات      

الشيخ خليفة بن زايد، حيث ستكشف الدراسة عن فكر ونهج الشيخ خليفة في التي ُأطلقت في عهد 
إدارة الدولة االتحادية، موضحة مدى التطور السياسي واإلداري والتنموي الذي شهدته المسيرة 
االتحادية في عهده، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن الدولة االتحادية تعيش 

لها عبر المبادرات والخطط واالستراتيجيات التي أسهمت في تعزيز المسيرة التنمية بكافة أشكا
  االتحادية وٕايجاد مواطن قادر في جميع المجاالت بالدولة االتحادية.

  
  

Abstract 
  

Evolution of the Federation of the United Arab Emirates during the 
reign of Sheikh Khalifa Bin Zayed: A study about its political, 

administrative and developmental evolution 
 

     The study aims to shed light on the period of empowerment through the 
initiatives, plans, and strategies that have been launched during the reign of 
Sheikh Khalifa Bin Zayed. The study will explore the mindset and 
undertakings of Sheikh Khalifa in discharging the duties of ruling the 
federal state, putting more emphasis on the political, administrative, and 
developmental progress made during his reign. The study concluded with a 
number of results; the most important of these results indicate that the 
federal state is achieving progress in all aspects through the initiatives, 
plans, and strategies which contributed to strengthening the evolution of the 
federal union and creating a good citizen who is capable of actively 
contributing to all walks of life in the federal state. 
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  المقدمة:
م دولة اتحادية فدرالية 1971ُأعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر      

وفقًا للدستور المنشئ لها، معّبرة عن أهم أشكال الدولة المركبة، وبحسب الدستور اإلماراتي نشأت 
ت صالحياتها وسلطاتها حكومة اتحادية مركزية تخضع لها اإلمارات األعضاء في االتحاد، تحدد

واختصاصاتها دستوريًا في مواد معينة، وتحتفظ اإلمارات األعضاء بحكوماتها المحلية وتختص بكل 
  ما ال تنفرد به الحكومة االتحادية المنصوص عليها دستوريًا.

ي تولى الشيخ زايد بن سلطان رئاسة االتحاد منذ لحظة اإلعالن عنه حتى وافته المنية في الثان     
م، في مرحلة عرفت "بمرحلة التأسيس" أرسى فيها دعائم الدولة االتحادية، حتى 2004من نوفمبر 

أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة أول تجربة اتحادية عربية ناجحة، دولة اتحادية تستند إلى 
لة متحدة أسس واقعية ملموسة، عمل على إيجادها الشيخ زايد بن سلطان بفضل سياسته الحكيمة، دو 

مستقلة بسيادتها وقراراتها داخليًا وخارجيًا، دولة قامت على االلتزام الشخصي لسموه في بنائها، لتسير 
  الدولة وتكمل مسيرتها وحياتها في المجتمع الدولي دون أي تأثر بغياب األشخاص.

لقيادة والمواطنين مع دولة اتحادية عنوانها القانون والنظام والمؤسسات، ينشط فيها التفاعل بين ا     
بعضهم البعض، قيادة إماراتية شغلها الشاغل بناء مجتمع مدني حقيقي ينمو ويتطور في إطار دولة 
قوية متماسكة ذات طابع ديمقراطي نابع من طبيعة وخصوصية المجتمع اإلماراتي، دون إغفال 

  البيئة الخارجية المحيطة سواء اإلقليمية أم الدولية.
الشيخ خليفة مقاليد الحكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة في اليوم التالي لوفاة وقد تولى      

والده الشيخ زايد، ليؤسس بداية مرحلة جديدة متطورة من المسيرة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 
ملة المتحدة ُتعرف "بمرحلة التمكين"، والتي وضع خاللها الخطوط العريضة لبرنامج النهضة الشا

 مؤكدًا على التمسك بالنهج الذي أرساه الشيخ زايد، فأطلق، على مدى سنوات حكمه العشر الماضية
عتبر خطة م، والذي أُ 2005ديسمبر  األول من برنامج العمل الوطني الذي اعتمده في خطابه في

وحاته لتحقيق لمرحلة العمل القادمة، وطم تهوطنية شاملة ووثيقة عمل للمرحلة المقبلة، ُتعبر عن رؤي
مزيدًا من التقدم والرقي للوطن والمواطن، وذلك بتمكين المواطن، جاعًال منه هدف التنمية وغايتها، 
وفي الوقت ذاته أداتها ووسيلتها، بادئًا عملية جديدة من سن التشريعات واإلجراءات التي تساعد على 

   ذلك. تحقيق
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ليكون سلطة مساندة  ،الوطني االتحادي وتمكينهإلى تفعيل المجلس  الشيخ خليفة وةدعوتأتي      
نتخابات اال فكانتخطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي في الدولة، كوداعمة للمؤسسة التنفيذية، 

م، لتأتي بمجلس وطني منتخب، ألقى 2006ديسمبر  السادس عشر من تشريعية وألول مرة فيال
م، ُأعتبر وثيقة استراتيجية ترسم طريق 2007براير ف الثاني عشر من أمامه الشيخ خليفة خطابًا في

على (تمكين  قائمةلمرحلة القادمة لمسيرة التمكين  لتصبحالمستقبل، طارحًا تمكين المؤسسة الوطنية، 
  المواطن، وتمكين المؤسسة الوطنية).

رسم ، لتتمرمطرد ومس اإليجابية تنمو بشكلٍ  ةالتقييميوال تزال الخطط االستراتيجية والمراجعات     
من تلك المبادرات  لشيخ خليفة في قيادته لالتحاد، وستتناول هذه الدراسة جملةً انهج بذلك 

التعرف إلى أداء االتحاد بالنظر من أجل  ها؛ومقاصد هاوأهداف هاتحديد غايات، وذلك بواالستراتيجيات
وفلسفته  هوهل لفكر ، االتحادية خالل عشر سنوات من حكم الشيخ خليفةإلى تطور مؤسسات الدولة 

في تطبيق هذا الفكر، وما صدر عنهما خالل العشر سنوات من سياسة للدولة االتحادية، عالقة 
، وجعلها في مصاف الدول الناجحة، باعتبارها نموذجًا المشهود لها عالمياً مكانة دولة اإلمارات ب

له بشكل  ، مطبقةً ْلم... َعَمل... َعَلمعِ  اتحاديًا رياديًا، وداعمًا لالستقرار والتنمية، دولة رافعة شعار
  .جليّ 

  تسعى الدراسة لإلجابة على ما يلي: أسئلة الدراسة:
  دولة اإلمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ ل الجهود المبذولة لتعزيز المسيرة االتحاديةما هي

  ؟ بن زايد خليفة
  ح ذات سمعٍة مشهود لها؟بنجاإدارة دولة اتحادية القيادة اإلماراتية في ما مدى نجاح  

  :أهمية الدراسة
  يتم من خاللها توضيحفي الدولة االتحادية، بحيث ونهجها  اإلماراتيةالوقوف على فكر القيادة 

 .مدى نجاح هذه التجربة وٕايجاد كيان متماسك داخلياً 
 ي رسمها الت يتفق مع المبادئ واألفكاردور الشيخ خليفة ورؤيته لالتحاد والتقدم به، وبما  تناول

  المؤسس األول للدولة االتحادية.
 إصالح المجلس الوطني االتحادي واالنتخابات البرلمانية، بتركيز على التمكين السياسي المتمثل ال

والتمكين اإلداري الذي يظهر في العديد من مبادرات واستراتيجيات الدولة، وٕافراد الدراسة لـِ (تمكين 
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ة) الجانب األكبر منها، مع التطرق ألوجه التمكين األخرى، وتمكين المؤسسة الوطني –المواطن 
  .، إن لزم األمرسواء االقتصادي منها أم االجتماعي... بين ثنايا الدراسة

  :أهداف الدراسة
  الوقوف على نموذج رائد هو نموذج دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودراسة مدى قدرتها على

 . منها تجدة داخليًا وخارجيًا، والسيما الجانب السياسيالتعامل والتكيف مع المتغيرات المس
 .إبراز فكر الشيخ خليفة في تهيئة البيئة الالزمة لتمكين المواطن في كافة المجاالت 
  ،عرض سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه القضايا ذات العالقة ببناء الدولة االتحادية
 جهة كافة القضايا والمستجدات. توضيح مدى نجاعة هذه السياسة في موال
  قائمة في ترسيخ أركان الدولة االتحادية وبناء دولة مؤسسات  القيادة اإلماراتية مدى نجاحإظهار

  .على أسٍس واضحٍة ومتينة
، وتحقيق ألسئلة الدراسة والبحث في فرضياتهافي سبيل إيجاد إجابة شافية  :منهجية الدراسة

تراب البنائي الوظيفي الذي يتناول وظائف النظام السياسي على ثالث ها، سيستخدم الباحث االقأهداف
مستويات، تتمثل في: قدرات النظام السياسي، ووظائف التحويل، ووظائف للحفاظ على النمو 

 يفهم وتحليل سلوك صانع القرار فالتّكيف. وكذلك سيستخدم الباحث منهج صنع القرار الذي يسمح ب
السائد وادراك السياسة العامة  يالتعرف على طبيعة النظام السياسى بصورة تساعد علموقف معين 

ي هذا فالتركيز ف ،للكل هلجزء أكثر من تحليلاتحليل  على صنع القرار ، كما يركز منهجللدولة
 .محدودة خر وحدة قراريةآككل أو بتعبير  يء أصغر بكثير من النظام السياسييكون على ش المنهج

  حدود الدراسة:
 م.2014 -2004لزماني: الحد ا  
 .الحد المكاني: دولة اإلمارات العربية المتحدة  

  أوًال: اإلعالن عن مرحلة التمكين
القرار رقم  به صدر والذيم، 2004نوفمبر  الثالث منعلى لالتحاد في اجتماع المجلس األ ُيعد     

دولة اإلمارات العربية رئيسًا ل - حاكم إمارة أبوظبي  – بشأن انتخاب الشيخ خليفة 2004) لسنة 1(
أول عملية تحول في السلطة منذ تشكيل الدولة االتحادية،  لمدة خمس سنوات ميالدية،المتحدة، 

منذ ذلك اليوم  الشيخ خليفة)، وبدأ 166 :2007(عبيد، بيسر وسهولةحيث جرى انتقال السلطة 
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دولة اإلمارات العربية مهامه ومسؤولياته كرئيس للدولة، مبشرًا بمرحلة جديدة من عمر  هتوليل
على كل ما أرسى من مبادئ  ، ومحافظاً المتحدة، سائرًا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد

وٕانجازات وما رسخه من قيم (قيمة اإليمان بالوحدة والمعرفة والتعليم، والتكافل االجتماعي، والتضامن 
، وغيرها) الشعب والعمل والعدل والعدالة...والتعاون والحوار، والتفاعل المستمر والخالق بين القيادة و 

خطابه األول بعد توليه مقاليد الحكم في الدولة االتحادية والذي ألقاه في اليوم  وقد ظهر ذلك في
  .م2004ديسمبر  األول من الوطني الثالث والثالثين في

م 2005بر خطب الشيخ خليفة في ديسمالعيد األول لتنصيبه حاكمًا إلمارة أبوظبي،  وفي     
"إننا اليوم على  ه:لو قبمحددًا مالمح المرحلة التي تعيشها دولة اإلمارات، والتحول بمسيرتها التنموية، 

مشارف مرحلة جديدة في مسيرة التطور المنشود لهذه اإلمارة.. مرحلة يتلخص هدفها االستراتيجي 
عناصر القوة الالزمة؛ ليصبح أكثر األول في تهيئة البيئة المبدعة الالزمة لتمكين الفرد المواطن من 

إسهامًا ومشاركًة في مختلف مجريات الحياة االجتماعية والسياسية واإلنتاجية والمعرفية، وهي مرحلة 
تتطلب وحدة الجميع، وترابطهم، وتكاتفهم، ونكرانهم لذاتهم في سبيل الوطن كله.. كما تتطلب توجيه 

بأساليب اإلدارة، ورفع كفاءة المرافق العامة، وضبط نوعية الجهد للمزيد من العمل الخالق، واالرتقاء 
  .)69: 2008مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم، ( ما تقدمه من خدمات وتكلفته"

يتضح من النص السابق أنه وألول مرة يظهر مفهوم تمكين المواطن اإلماراتي في السياسة      
يمكن عمله من إجراء فالتمكين هو تمكين السياسي، ، والذي من أجله تم إطالق برنامج الاإلماراتية

عملية تعزيز اندماج المواطنين في  وهو أيضاً لتحقيق نتائج مرجوة،  ؛قبل النظام السياسي (الحكومة)
الحاجة  تظهر  بهذامؤسسات الوطن العامة والخاصة، وتحديد موقفهم فيها والسيما اتخاذ قراراتهم، و 

رتقاء بأساليب اإلدارة وتحديثها وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للتمكين اإلداري، المتمثل باال
  األمر الذي اعتمد في أداء الدولة االتحادية.المرافق العامة بأكملها، 

ديسمبر األول من بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثالثين في  ة لهذكر الشيخ خليفة في كلمكما      
اه اليوم هو والء وانتماء ومسؤولية وهوية وطنية وبذل وعطاء "االتحاد الذي نحتفل بذكر  :م2005

وواقع حياتي معاش.. إنه استثمار في اإلنسان، وهو مشروع نهضة، وبرنامج عمل مستمر استكماًال 
وفي هذا لما بدأه الرواد، وتأسيسًا لنهضة تطلق طاقات الشباب، وتحفزهم لعمل خالق ومبدع"، 

بدأه القائد المؤسس الشيخ زايد، وٕايمانه العميق بما آمن  الشيخ خليفة بماالكالم تأكيدًا على استمرار 
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به القائد المؤسس أال وهو اإلنسان الذي نظر له كما نظر له الشيخ زايد باعتباره هدف التنمية 
د وغايتها، وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها، فاإلنسان الذي يعتبره الشيخ خليفة الثروة الحقيقية للبل

؛ (شوميلين، )35 :2005، الجزيري(ه قبل النفط وبعده، هو المنطلق األساسي لمنظومة القيم في فكر 
، نافيًا وفلسفته التزام الشيخ خليفة وعدم حياده عن فكر الشيخ زايد ويظهر بهذا القول، )43: 2005

انتهجها الشيخ للحكم حول مدى االلتزام بمواصلة السياسة الحكيمة التي  هأي شك تزامن مع تولي
ر في لقاء صحفي في العشرين من عبّ  وقد أكد على ذلك في مواقف كثيرة أخرى ومنها حينزايد، 

م على أن مرحلة التمكين هي مكملة لمرحلة التأسيس قائمة على اإلرث الذي أوجدته 2006نوفمبر 
شرق األوسط، صحيفة الالمرحلة التأسيسية، وتعمل في ذات الوقت على االستمرار في التطوير (

20/11/2006(.  
معتمدًا التفاعل البناء بين القيادة  هلشيخ خليفة سياسة الباب المفتوح بينه وبين شعبيمارس ا     

أثناء اللقاءات معهم في  لمطالبهم واالستماععلى أحوالهم واحتياجاتهم،  وذلك بالوقوفوالشعب، 
الشيخ محمد بن زايد أثناء  جليّ  هذا بشكلٍ  ، وعّبر عنالعديد من المناسبات الرسمية وغير الرسمية

"نؤكد حرصنا الدائم على التواصل معكم والوقوف على أحوالكم،  :أحد لقاءاته بجموع المواطنين بقوله
(أخبار الساعة،  ورعاية مصالحكم وشؤونكم، من أجل االرتقاء بخدمة الوطن والمواطن"

البيئة المالئمة لتمكين المواطن في كافة  وتمهد هذه السياسة الطريق أمام تهيئة ).5/2/2013
المجاالت، كما تعتبر هذه السياسة خطوة في طريق تمكين المواطن من ممارسة حقوقه ورفع مطالبه 

  للقيادة اإلماراتية.
  المجلس الوطني االتحاديالتمكين السياسي/ ثانيًا: 

ه في الثاني من ديسمبر بالرغم من تم تأسيس المجلس الوطني االتحادي وعقد أول جلسات     
سواء على دوره التشريعي والرقابي أم في عهده ي تعديل أالمجلس لم يشهد هذا أن م، إال 1972

لتعزيز  م1979عام  المجلس الوطني االتحادي ومجلس الوزراءرغم محاولة على مراجعة تكوينه، 
: 2004(المزروعي، مرهذا األلكن لم يتحقق و  الكيان االتحادي، ليصبح سلطة تشريعية حقيقية،

بسبب نظام الحكم األبوي الذي يعتمده حّكام المجلس األعلى لالتحاد، والذي وقف عائقًا أمام  )43
وجود سلطة تشريعية حقيقية، وبقائه سلطة استشارية، مقابل رفع شكاوي المواطنين بشكل مباشر 

 كما شاركت بعض. لمجالس المفتوحةللحّكام والشيوخ عبر اآلليات االستشارية التقليدية المتمثلة في ا
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سلطة  وتهدف إلى تحويله ،المجلس الوطني االتحاديخاصة بمطالب بالفئات المجتمعية في الدولة 
تشريعية فعلية تنحصر اختصاصاتها في مهمة سن التشريعات والرقابة مع السلطة التنفيذية، واتباع 

االتحادي، وزيادة عدد أعضائه لوطني أسلوب االنتخابات المباشرة في اختيار أعضاء المجلس ا
) عضوًا، وتفعيل دوره، وفتح باب المجلس الوطني االتحادي أمام 40() عضوًا بدًال من60إلى(

: 2002المرأة اإلماراتية لتخوض التجربة البرلمانية والسياسية(مركز الخليج للدراسات االستراتيجية، 
ق، وبقيت على حالها هي وغيرها من آراء النخب تحقتإال أن أيًا من تلك المطالب لم ، )150-152

فقد كانت ترى القيادة  ).27-24: 2003(السويدي، )؛ 171: 2007(عبيد، في المجتمع اإلماراتي
اإلماراتية بضرورة إعداد المواطن اإلماراتي للحياة الدستورية مع السير به نحو حكم ديمقراطي نيابي، 

هيد البيئة المناسبة لها قبل أن توافق عليها وتنص لها وبعض تلك المطالب واإلصالحات يجب تم
  القرارات، حتى ال تتحول في غير صالح الوطن والمواطن من وجهة نظر القيادة اإلماراتية. 

لمجلس الوطني االتحادي ا حاز ، فقدفي عهد الشيخ خليفة ت األوضاع السياسية قليالً تغير      
 م2005يسمبر األول من د ذي أعلن عنه في خطابه فيبرنامج الوطني الال ضمننصيب مهم على 

بمثابة نقطة تحول في مسيرة تمكين  ه، فكان خطاب)12: 2011اللجنة الوطنية لالنتخابات، (
: 2010، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحاديالمجلس الوطني االتحادي وتفعيل دوره(

رتنا وما تشهده المنطقة من تحوالت وٕاصالحات "إن المرحلة القادمة من مسي :)، حيث قال فيه17
تتطلب تفعيًال أكبر لدور المجلس الوطني االتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة 

القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس الوطني أهم الشيخ خليفة  أرسىللمؤسسة التنفيذية"، وبهذا 
 فكانتللقيام بالواجبات المنوطة به على أكمل وجه.  ؛اتهوزيادة صالحي ،دوره وتفعيل ،االتحادي

لتمكين السياسي بتبني سياسات وٕاجراءات وهياكل مؤسسية قانونية، بهدف التغلب على أشكال ابداية 
  عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة لألفراد في المشاركة السياسية تحديدًا. 

س األعلى االتحادي صيغة متقدمة النتخاب أعضاء المجل ارقر وكانت بداية تلك الخطوات إ     
قرار المجلس  متمثلة فيالمجلس الوطني لالتحاد ُتلبي المتطلبات الوطنية خالل المرحلة المقبلة، 

شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني ب 2006) لسنة 4(األعلى لالتحاد رقم
م والذي ينص في مادته األولى على أن يتم 2006س أغسط العاشر مناالتحادي، الصادر في 
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وتعيين النصف اآلخر من ممثلي كل إمارة عن  ،انتخاب نصف األعضاء من قبل هيئة انتخابية
  . )13: 2011اللجنة الوطنية لالنتخابات، ( طريق الحاكم

السياسي يلحظ من قانون االنتخاب السابق الذكر أنه اعتمد على مبدأ التدرج في اإلصالح      
والتدرج في التمثيل السياسي، وبذلك تم تفعيل مبدأ الديمقراطية والمشاركة الشعبية في االنتخابات 

  النيابية.
بشأن تحديد  2006) لسنة 3(جلس األعلى لالتحاد جاء قرار رقموبناًء على القرار السابق للم     

لذي أصدره الشيخ خليفة في وا ،طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي
 حق االنتخاب المباشر لنصف أعضاء الهيئة االنتخابيةمانحًا م، 2006أغسطس الخامس عشر من 

  . )18: 2011اللجنة الوطنية لالنتخابات (المجلس الوطني االتحادي
ياسي الحياة السياسية في الدولة وفقًا للبرنامج السرّسمت القرارات أعاله المرحلة األولى من     

حيث حدد الخطاب ثالث مراحل للتمكين السياسي، أما المرحلة  م،2005المعلن في خطاب ديسمبر 
الثانية فتتعلق بالتحديث السياسي معتمدًة على الخطط المتقنة والدراسة المتأنية المستندة على التجربة 

ا االنتخابات النيابية بشكل الديمقراطية لالنتخابات النيابية، وصوًال للمرحلة الثالثة التي تمارس فيه
  مباشر من المواطنين اإلماراتيين.

تؤسس لمرحلة جديدة يتعزز معها دور  ؛خطوًة انتقاليةكم 2006 ديسمبر انتخابات وجاءت      
حيث تحددت اختصاصات ودور المجلس السلطة التشريعية في الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية، 

داعمة لالستقرار  سلطة( رئيسة: ثالث أغراضٍ بلتمكين التدريجي مرحلة االوطني االتحادي خالل 
سلطة مساندة  - سلطة مرشدة للحكومة لتحقيق أهداف خططها االستراتيجية المعلنة - والتنمية

مجاًال  ، ليفتح هذا الدور)8 :2010(الشاهين، ) للمواطنين في تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم المتغيرة
له على المشاركة اإليجابية في الشأن الوطني  اً أمام المجتمع اإلماراتي، وحافز  حقيقيًا لمفهوم التمكين

  .العام
 التيأسس منظومته،  لينطلق بعد ذلك الشيخ خليفة للتحديث السياسي كمرحلة ثانية واضعاً     

وصوًال للمرحلة  المطلوب والهدف المحدد النجاح الدراسة والخطط المتقنة التي تحققتعتمد على 
  .)22: 2010وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، ( ثالثة من البرنامج السياسيال
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ومما سبق، يتضح أن القرار بإجراء انتخابات المجلس الوطني االتحادي يأتي على ثالث      
مراحل، أولها انتخابات من خالل الهيئات االنتخابية التي تنتخب نصف أعضاء المجلس في حين 

حكومة االتحادية النصف اآلخر، والمرحلة الثانية توسيع عدد مقاعد المجلس ومراجعة دوره ُتعين ال
الثالثة انتخاب أعضاء المجلس مباشرة من قبل الشعب في انتخابات المرحلة في الحياة السياسية، و 

لمرحلة ، وال تزال الدولة اإلماراتية في امباشرة وحرة ومنحه الصالحيات التي تمكنه من أداء مهامه
، وهنا تظهر عملية التدرج في األولى من البرنامج السياسي، ولم ُتحَدد بعد بداية المرحلة الالحقة
 جليّ  ة للمشاركة الشعبية، بشكلٍ متمكين المجلس الوطني االتحادي الهادفة إلى تهيئة البيئة السلي

  .للجميع
ن إعجابه بهذه االنتخابات وآثارها وقد عّبر الشيخ خليفة بعد إجراء االنتخابات التشريعية ع     
"إن التدرج في الممارسة البرلمانية هو تعبير عن خصوصية التجربة السياسية لدولة اإلمارات  بقوله:

العربية المتحدة، وقد ساهمت تلك السياسة التي أرسى قواعدها الشيخ زايد في توفير االستقرار 
إذ نعتمدها اليوم أسلوبًا لتطوير مبدأ المشاركة، ندرك واالزدهار لتجربتنا االتحادية وتدعيمها، ونحن 

أن هذا التدرج سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناضجة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام 
الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي"(

2008 :92(.  
والذي يعتبر سمة أصيلة  ،بمبدأ الشورىإيمانه وقناعاته لشيخ خليفة ر التصريح السابق ليظه      

 ، وذلك تأكيدًا علىمن سمات عمله، ومبدأ المثابرة على المضي بما تم التخطيط له واالتفاق عليه
ه في خطوات الحقة، فال يمكن تم لمسالتمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية، وهذا ما 

ضمان المواطنة الكاملة إال وفق قواعد النظام الديمقراطي؛ كما ال يتكرس مبدأ المواطنة باإلقرار فقط 
يحتضن تلك بالحقوق المدنية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، من دون نظام سياسي 

  ).83 :2008، الكتبي(فعلية للمواطنينمشاركة الال
قاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني ومع افتتاح دور االنع      

"إن آمالنا لدولتنا ال سقف  :م، عاد الشيخ خليفة مؤكداً 2007فبراير  الثاني عشر من االتحادي في
: 2008الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ("...لها وطموحاتنا لمواطنينا ال تحدها حدود

على أن المواطن هو محور االهتمام، وهدفًا وتأكيده خ خليفة التزام حقيقي من الشي ، وفي هذا)94
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لكل سياساته، ومن أجل ذلك يسعى الشيخ خليفة إلى مشاركة هذا المواطن في بنائها، وأن يكون له 
 دوٌر رئيسٌي في ممارسة كافة االستراتيجيات والخطط التي تضعها الدولة االتحادية، والتي تهدف بها

ن سقف طموحاتها عالية ن ما يميز الرؤية اإلماراتية أأإلى تحقيق مزيدًا من االرتقاء والتقدم، حيث 
  .وبال حدود وهذا ما عّبر عنه رئيس الدولة الشيخ خليفة

استجابة لضغوط داخلية ة هي توجهات وطنية، ولم تكن اإلماراتي اتستنتج مما سبق، أن التوجهيُ     
ية االنتخابات البرلمانية كتجربة جديدة يعيشها المواطن اإلماراتي ودعوته أو خارجية، وتأتي أهم

لالهتمام بشؤون الدولة، وكونها فرصة ألعضاء المجلس الوطني االتحادي الجدد لسن تشريعات 
وتوضح الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واختصاصات  ،يحدد فيها مفهوم الشرعية وسيادة القانون

وتفعيل حماية الحقوق الفردية للمواطنين والمقيمين  ،وعالقتها باألفراد ،ا فيما بينهاهيئاتها وعالقته
النتقال للمرحلة القادمة من مسيرة المجلس الوطني ل ذلك بدايةً بكون ت، لتحاديةدولة االالعلى أرض 

االتحادي، وتحوله من مجلس استشاري إلى مجلس تشريعي، في ظل اعتراف القيادة بأن تجربة 
نتخابات محدودة، وأنها مقدمة لتجربة أوسع نطاقًا تضمن مساهمة الشعب في إدارة الدولة، اال

  .مساهمة يجب أن تكون داعمة للتنمية ال معوقًا لمساراتها المختلفة والمتنوعة التي حققها االتحاد
السياسي  قمة الهرمرؤية من في عملية التحديث والتطور السياسي والدستوري وٕان جاء بفالتدرج     

هي مرحلة تأسيسية ستتطور بالتدرج في خطوات انتقالية،  النظرة، إال أن هذه في الدولة االتحادية
 ، )244: 2007(قاسم، ةالحقعليه من خطوات  الشعبتتأثر بنتائج الممارسة نفسها، وما يتفق 

زمني لالنتقال من "فإطالق التجربة وٕان جاء بمبادرة منا، إال أن الجدول ال :حيث قال الشيخ خليفة
، مرحلة إلى أخرى سيكون ترجمة أمينة ومحصلة لما سينتهي إليها الرأي العام من أفكار وتوصيات"

وبهذا يتضح أن التطور السياسي بحاجة لوقت ولفترة زمنية كافية للحكم على التجربة السياسية سواء 
  بالنجاح أو الفشل.

  :وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
 2006) لسنة 10(رسوم االتحادي رقمئت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بناء على المأنشِ     

م، وتضطلع بمهمة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني 2006الصادر في العاشر من فبراير
االتحادي، وتتعلق طبيعة هذا التنسيق بقضايا المتابعة والتواصل وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق 

، وانطالقًا من ذلك )13: 2010وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي، حة الوطنية(المصل
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 ،م2010حتى العام  لهام الخطة االستراتيجية 2007يوليو  الخامس والعشرين منفي  ت الوزارةأعلن
متحدة والتي تستند في مضمونها وتوجهاتها الرئيسة إلى استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية ال

وتنطلق  –والتي سوف نأتي على ذكرها الحقًا  -م2007التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد في إبريل
استراتيجية وزارة شؤون المجلس الوطني في شقها السياسي من برنامج الشيخ خليفة الذي أطلقه في 

عدة الدعم م، والذي حدد من خالله األطر العامة والتوجهات الرئيسة في توفير قا2005ديسمبر 
متطلبات يتفق و الرئيسة لدور المجلس الوطني االتحادي، وتفعيل مشاركته في مجريات األحداث بما 

  المرحلة القادمة.
وتنقسم استراتيجية الوزارة إلى شقين أساسيين: أولهما يتعلق باألهداف السياسية، واآلخر يتعلق        

ناصر البشرية المؤهلة والتقنية الضرورية لتنفيذ بالعمل الداخلي واآلليات اإلدارية المطلوبة والع
وضع تصورات حول أولها:  ،العمل. ويتمحور الشق السياسي لعمل الوزارة حول ثالث أهداف رئيسة

تطوير وثانيها: استكمال البرنامج السياسي للشيخ خليفة نحو تفعيل دور المجلس الوطني االتحادي، 
من خالل رؤية الوزارة لترسيخ المشاركة  ،ني االتحاديوتنظيم آليات التنسيق مع المجلس الوط

ترسيخ التنمية السياسية في الدولة، ونشر ثقافتها  ، وثالثها:بهدف دعم المكتسبات الوطنية ؛السياسية
  .)96: 2008الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، عبر العديد من البرامج التشغيلية(
  :وطني االتحاديتوسيع صالحيات المجلس ال

من التعديالت الدستورية  اً مزيد م2006بات التشريعية ديسمبرشهدت الدولة االتحادية بعد االنتخا    
 2009) لسنة 1(التعديل الدستوري رقمتمثلت في لتوسيع صالحيات المجلس الوطني االتحادي، 

 ملية اإلصالحيةوهذا يدل على التناغم في خطوات الع ،م2009الصادر في العاشر من فبراير
أقر المجلس الوطني االتحادي باإلجماع مشروع قانون بناًء على المصلحة الوطنية. كما  مدروسةال

بع التعديل الدستوري خالل الجلسة الخامسة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرا
يناير  لسابع والعشرين منا والتي عقدها في ،2008) لسنة 105(عشر المنعقد وفقًا لمرسوم رقم

، وتم العمل به في العاشر )73: 2010(الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، م2009
البرنامج  الخطوة الثانية من المرحلة األولى فيوتمثل هذه التعديالت ، من فبراير من العام نفسه

  .السياسي للشيخ خليفة
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تفاعل حقيقي يمارسه المجلس الوطني االتحادي من ى إيجاد أدت هذه التعديالت الدستورية إل     
حيث أصبح يمارس دوره  ،خالل تعاونه مع الحكومة الذي أضاف تطورًا حقيقيًا لدور المجلس

ساهم المجلس الوطني االتحادي في الفصل التشريعي  حيث التشريعي والرقابي على الوجه األكمل،
م مشتمًال على 2011م وانتهى في فبراير 2006في فبراير بدأ مع أول انعقاد له الرابع عشر الذي

) مشروع قانون 68(راطية وممارستها، حيث ناقش حواليخمس أدوار انعقاد عادية، في تعزيز الديمق
) موضوعًا عامًا تتناول سياسات الهيئات والمؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى طرح 31اتحادي، و(

المجلس تناولت القضايا االجتماعية والصحية والتعليمية والمالية( ) سؤاًال تم توجيهها للوزراء166(
تحقيق نهج الشيخ خليفة في التفاعل المستمر مع  ذلك يعني، و )17: 2011الوطني االتحادي، 

  .احتياجات المواطنين وتطلعاتهم
  م2011انتخابات المجلس الوطني االتحادي الثانية ديسمبر 

، 2009) لسنة 1(دستوري رقمالتعديل الم 2009فبراير شر منالعافي أصدر الشيخ خليفة      
والذي نص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني االتحادي ألربع سنوات ميالدية، وتمديد أدوار 

صدارها بقرار من رئيس الدولة، إ االنعقاد لسبع شهور، وتولي المجلس مهمة وضع الئحته الداخلية و 
صدور قراري التعديل لحق ذلك تعلق بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية. دورًا تشريعيًا فيما يه وتولي

) لسنة 1(قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم وهما ،م2011فبراير الرابع عشر منالصادرين بتاريخ 
بشأن تحديد طريقة  2006) لسنة 4(قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم بتعديل بعض أحكام 2011

في المجلس الوطني االتحادي، حيث استبدلت الفقرة األولى من المادة الثانية اختيار ممثلي اإلمارات 
والخاصة بتحديد عدد أعضاء الهيئة االنتخابية بـ"يتم انتخاب نصف األعضاء من قبل هيئة انتخابية 

: 2011اللجنة الوطنية لالنتخابات، ( تشكل بواقع ثالثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى"
بشأن  2006) لسنة 3(الدولة رقمبتعديل قرار رئيس  2011) لسنة 2(ر رئيس الدولة رقم، وقرا)13

تحديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي، والذي نص على زيادة عدد 
 أعضاء الهيئات االنتخابية من مائة مضاعف إلى ثالثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى

   .)13: 2011نية لالنتخابات، اللجنة الوط(
انتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الوطني لتدخل الدولة االتحادية بهذه القرارات      

في تعزيز المشاركة الشعبية في الشأن ؛ لتسهم م2011 سبتمبر الرابع والعشرين مناالتحادي في 
  ).3: 2011(عز العرب، مراعية مصلحة الوطنالعام، وتمكين المواطنين، 
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الخطوة الثالثة من المرحلة األولى لبرنامج  2011وتمثل انتخابات المجلس الوطني االتحادي     
تمكين المجلس الوطني االتحادي كثاني تجربة لالنتخابات، فقد وضع برنامج تمكين المجلس الوطني 

قبل أعضاء  االتحادي من خالل انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني االتحادي كمرحلة أولى من
الهيئات االنتخابية، مراعيًا ضرورة التدرج في سلسلة من الخطوات التي تسعى إلى تطوير مؤسسات 

وزارة الدولة بشؤون المجلس الوطني المشاركة السياسية وتحديث قنواتها داخل النظام السياسي(
لثقافة االنتخاب بين  اً تأسيسُيعد فنجاح التجربة االنتخابية في هذه المرحلة  )،11 :2010، االتحادي

أفراد المجتمع اإلماراتي، ويؤهل للتقدم نحو المرحلة الثانية من برنامج تمكين المجلس الوطني 
  االتحادي.

تميزت بزيادة عدد أعضاء الهيئات  يعتبر هذا التحول نقلة نوعية في الحياة البرلمانية اإلماراتية    
وذلك إلتاحة الفرصة  ؛اء المجلس الوطني االتحادياالنتخابية المنوط بها اختيار نصف عدد أعض

لشريحة كبيرة من المواطنين في ممارسة حقهم االنتخابي، وتحمل المسؤولية الوطنية، وتسهيل 
باإلمكانات المادية والتسهيالت اللوجستية التي وفرتها  وكذلكمشاركتهم في صنع القرار الوطني، 

ئات االنتخابية لتسهيل مشاركتهم في انتخابات المجلس اللجنة الوطنية لالنتخابات ألعضاء الهي
ثل اعتماد النظام االلكتروني، مِ ،)210-209: 2013مركز ابن خلدون، م(2011الوطني االتحادي 

: 2011، اللجنة الوطنية لالنتخابات(ومن ضمن مراحله نظام التصويت االلكتروني في االنتخابات
4-5(.  

: 2012، المركز الوطني لإلحصاءمن الهيئة االنتخابية( %47اباتومثلت المرأة في هذه االنتخ    
وتعني هذه النسبة اهتمام الدولة االتحادية بالمرأة وتمكينها، ويدلل ذلك على أمرين، أوًال: تمنح  )،42

الدولة اإلماراتية المرأة الحق الكامل في المشاركة السياسية، ثانيًا: ترى المرأة اإلماراتية في ذاتها 
رًا إيجابيًا منتميًا للوطن يجب عليها المشاركة بكافة الفعاليات ومنها السياسية، والتي يرى عنص

 ةفإلى جانب فوز امرأة واحدالبعض أنها حكرًا على الرجال خاصة في المجتمعات الخليجية. 
، كان هناك تعيين ست عضوات، لتكون نسبة مشاركة المرأة من إجمالي أعضاء اتباالنتخاب
فضًال عن حصولها  ،)168: 2013 ،تقرير التنمية البشرية(%17.5الوطني االتحادي المجلس 

ممثلة في الدكتورة أمل القبيسي على منصب النائب األول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية 
ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي  ،تعكس الثقة بقدرات المرأة اإلماراتية
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قتدار، حيث كانت أيضًا أول إماراتية تترأس جلسة المجلس الوطني السادسة التي انعقدت في بكل ا
م، عاكسًة بذلك مكانة المرأة داخل المجتمع اإلماراتي، وما تتمتع به من تشجيع ودعم 2012يناير 

حققت في  المؤشرات أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قدولتؤكد هذه  في اإلمارات العربية المتحدة.
دولة في  147سياستها تجاه المرأة جانبًا هامًا من جوانب أو أهداف األلفية التي أعلنت عنها 

تقرير األهداف (م2015م بنيويورك متعهدة بتحقيقها بحلول نهاية العام 2000سبتمبر من عام 
  ).16: 2011، اإلنمائية لأللفية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

أمام تمكين حقيقي للمجلس الوطني االتحادي، حيث االهتمام الكبير  اإلماراتية الدولةإذًا،     
بتمكينه وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة، وترسيخ تجربته في 

م بانتخاب نصف أعضاء المجلس إيمانًا من 2006توسيع المشاركة السياسية، والتي بدأت منذ العام 
ة الرشيدة بأن المشاركة السياسية جزء ال يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة، تتجسد في القياد

انتخابات الدورة الثانية نهج التدرج لبرنامج التمكين الذي أطلقه الشيخ خليفة في أواخر العام 
يعي م، وعلى ذلك كان تأكيد الشيخ خليفة خالل افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشر 2005

للمرسوم االتحادي رقم م وفقًا 2011نوفمبر  الخامس عشر منالخامس عشر للمجلس الوطني في 
"إن انعقاد المجلس  :حيث قال بدعوة المجلس الوطني االتحادي لالنعقاد، 2011) لسنة 102(

هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها، و 
خيار اتخذناه بكامل اإلرادة الوطنية وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات أبناء شعبنا 
وبناته في وطن يتشاركون بناءه ويصونون مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه واالنتماء له فالتمكين هو 

  ).16/11/2011" (صحيفة االتحاد، روح االتحاد ورهانه الكبير
للتطور السياسي للدولة االتحادية ولتفعيل المشاركة توجيهات الشيخ خليفة أن سبق، ا يتضح مم     

مبنية على التريث وعدم التسرع في إعالن مبادرات قد ال يكتب السياسية لمواطنيه مستمدة من فلسفة 
، حيث تقوم رؤية الشيخ خليفة ألسباب متعددة بعضها معروف وبعضها غير معروفلها النجاح 

على أن التحول إذا كان جوهريًا وهيكليًا ومرتبطًا بمستقبل الدولة ومصير  دة لخطاباتهوالمستن
مواطنيها، فهو ال يحتمل التسرع، بل يجب أن يكون مدروسًا ومتدرجًا ومنسجمًا مع طبيعة المجتمع 

  وواقع تركيبته السكانية، واتجاهاته وطموحاته للمستقبل.  ،اإلماراتي وخصوصيته
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م/ قراءة في خططها 2007 ثالثًا: استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
  وطموحاتها وفاعليتها

ن مالمح استراتيجية حكومة عم 2007إبريل  السابع عشر منأعلن الشيخ محمد بن راشد في      
ولة اإلمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تعبر عن مرحلة جديدة من العمل الوطني في د

"نحن ال نطمح أن نكون  :على التخطيط العلمي والرؤية المستقبلية والطموح الكبير، بادئًا قوله تقوم
 األول على مستوى الدول العربية والمنطقة، بل نريد وجادين، أن نكون في المركز األول عالميًا"

كما  مستقبليةاتيجية ، أي هي استر )43: 2008، 2008 -2007تقرير اإلمارات االستراتيجي (
ديسمبر  الثاني منوصفها الشيخ خليفة في خطابه بمناسبة اليوم الوطني السادس والثالثين في 

  م.2007
ن يدولة وبرنامج عمل يستفيد منه المواطنالوتأتي هذه االستراتيجية كوثيقة تاريخية في تاريخ       

ما تحتويه متوافقة مع برنامج العمل الوطني والمؤسسات، فهي بمثابة منهاج عمل للفترة المقبلة لها ب
ن أهداف أم، والتي تعتبر المرجعية األساسية لالستراتيجية، حيث 2005(خطاب التمكين) ديسمبر 

هذه االستراتيجية هي ذات األهداف في برنامج رئيس الدولة، والتي تركز على تحقيق التنمية 
لمواطنين، مما يدل على أن هذه االستراتيجية المستدامة والمتوازنة، وضمان جودة حياة عالية ل

وغيرها هي انعكاٌس لسمة تتميز بها السياسة اإلماراتية وهي االستمرارية، وأنها سياسة ذات مبادئ 
مستقرة وثابتة تستند إليها وتحتكم عليها، فإن كان برنامج العمل الوطني قد حدد مالمح المرحلة 

ت ذلك البرنامج إلى استراتيجية حكومية شاملة، تحتاج إلى المقبلة، فإن هذه االستراتيجية ترجم
تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات بمتابعة وتنفيذ ما جاء فيها، بارزة لمنهج التمكين اإلداري 
بشكل كبير، وهو ذلك النوع من التمكين والذي يظهر في األبعاد: (تفويض السلطات، وفرق العمل، 

، تلك األبعاد التي يتوافر وجودها بتحقيق )2010(راضي،  لفاعل، والتحفيز)والتدريب، واالتصال ا
  المبادئ العامة التي تقوم عليها استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

"إن وضع هذه  :استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدةفي الشيخ خليفة  وقال     
قت بالذات يؤكد التزامنا بالعمل الوطني الجاد بترسيخ االتحاد، وٕاعطاء دفعة االستراتيجية في هذا الو 

هامة للعمل االتحادي بين إمارات الدولة بما يعزز المسيرة واالنجازات التي تحققت خالل الفترة 
 الماضية ويؤهلنا لبلوغ أهدافها في مزيد من التماسك والتعاضد والوحدة لما فيه خير شعبنا ووطنا"
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. وتتحدد رؤية الشيخ خليفة هنا بأن )72: 2008 ،تاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدةالك(
نظام االتحاد واستمرار وحدته مرتبط بتطويره ودفعه لألمام، وتماسك القيادة والمواطنين مع بعضهم 

  البعض والتزامهم بما يقولون.
ست قطاعات رئيسة، هي: م 2007متحدة استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية ال تغطي     

(التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، تطوير القطاع الحكومي، العدل والسالمة، البنية التحتية، 
عامة أكدها نائب رئيس  على عدة مبادئ قائمةً  ،) موضوعاً 21(لمناطق النائية)تتناولها بحواليتنمية ا

ة، مح استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدمال(الدولة في حفل اإلعالن عنها، وهي
2007 :11 - 29(:  

  االستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات االتحادية والمحلية. -
  وتفعيل الدور التنظيمي، ووضع السياسات في الوزارات، وتحسين آليات صنع القرار. -
لخدمات المقدمة، والتركيز على رفع كفاءة األجهزة الحكومية وفاعليتها، واالرتقاء بمستوى ا -

  المتعاملين.
تطوير قوانين الخدمة المدنية، وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة واالستحقاق،  -

  والتوطين الفعال، وتأهيل قيادات الصف الثاني.
االستمرار في منح الوزارات المزيد من االستقاللية في إدارة أعمالها، مع ضمان االلتزام  -

  سياسات العامة والمشتركة.بال
  .وتحديثها مراجعة التشريعات والقوانين -

إن النظرة المتأنية والمتفحصة لهذه المبادئ والخطط المستقبلية للدولة تثبت بل وتؤكد وجود حالة     
تسعى الدولة  والتي "التمكين اإلداري" جديدة من التمكين، والتي يمكن أن نطلق عليها مصطلح

وبناء أنظمة فعالة لمتابعة أداء وتنفيذ  ،ل وضع خطط لكافة الوزارات بشكل متناسقتحقيقها من خالل
الخطط ضمن القطاعات الست التي شملتها االستراتيجية االتحادية، وفقًا لما أكد عليه الشيخ محمد 

من خالل هذه االستراتيجية إلى تحقيق الريادة في  االتحاديةحكومة ال ، ويعني ذلك سعيبن راشد
الُصعد لدولة على كافة لبما يحقق التميز  ،دارة الحكومية والتكامل مع جهود الحكومات المحليةاإل

  .المختلفة والمتنوعة
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التخطيط خطة تميزت بأسلوب م 2007استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة  تعتبر    
أنها مرنة وليست خطة  ويعني هذاذ، منطلقة من الواقع منتبهة ألدق التفاصيل وقابلة للتنفي ،العلمي

صماء جامدة، كما أكد على ذلك الشيخ محمد بن راشد، بل هي بمثابة خارطة طريق قابلة للتعديل 
مس فيما بعد من خالل وضع مزيد من الخطط والمبادرات واإلضافة متى تطلب األمر، وهو ما لُ 

"أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة  االستراتيجية التي تكمل المسيرة نحو تحقيق الهدف المنشود
  في مقدمة دول العالم".

النظر إلى أوجه القصور وذلك ب ،االنتقاد الذاتي البناءهذه االستراتيجية معبرة عن  تأتيكما      
الشيخ خليفة أداء وزراء ومؤسسات حكومية،  وتمثل ذلك بانتقادومعالجتها بكل صراحة ووضوح، 

ة عن الدولـة نحـو عشرين عاًما"، كما هاجم بعض القرارات التي تتخذ في بعض "إنها متخلف بقوله:
الوزارات "لبعدهـا عن الواقع وتناقضها"، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرارات وزارة العمل في توطين 
بعض المهن، خصوصًا قراري توطين مهنتي السكرتارية، ومديري الموارد البشرية في القطاع 

تقرير اإلمارات ("إنها قرارات لم تكن موفقة، وكانت متناقضة مع الواقع" :الخاص، وقال
   ).48: 2008، 2008 - 2007االستراتيجي

، عبر التعاون والتناغم بين كل قطاعات الدولة، هواالستراتيجية  إن أهم ما جاء في هذه     
االستراتيجيات التي ووفقًا للسياسات و الحديث عن أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، 

طبقتها الحكومة والتي ركزت بصورة أساسية على تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية 
االقتصادية، وبفضل توجه الدولة نحو نظام اقتصاد السوق وسياسة االنفتاح االقتصادي وما تضمنه 

وٕاعطاء دور أكبر لقطاع  من حرية التجارة واستقطاب رؤوس األموال والسلع وتشجيع االستثمارات،
األعمال، فقد تطور االقتصاد اإلماراتي بتوسع مساهمة القطاعات غير النفطية في االقتصاد، 
 ودعمها لعملية التنوع، وتنامي دور القطاع الخاص في زيادة اإلنتاج واالستثمارات في هذه القطاعات

ركزت عليها االستراتيجية  ، ويظهر ذلك أنه من ضمن المفاهيم التي )27، 16: 2010(بدوي، 
مفهوم "التمكين االقتصادي"، وفق تبني سياسة مالية منفتحة، وقد ظهر ذلك في السياسات 
واإلجراءات التي قامت بها الحكومة؛ حيث ينصرف مفهوم التمكين االقتصادي إلى كل الممارسات 

رها المختلفة وحفزها وتوفير واألفعال واألنشطة واإلجراءات التي تفيض إلى تنمية قدرات األفراد بصو 
الظروف التي تجعلهم قادرين على أن يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات توليد الدخل 
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والثروة في المجتمع، وبهذا المعنى تتسق الدعوة إلى زيادة فرص التمكين االقتصادي مع الدعوة 
  .  )168: 2001(الراوي،  لتعميق وزيادة التنمية البشرية

 ىكفبحيث ال يُ  ،التنسيق بين اإلطارين االتحادي والمحلياالستراتيجية إلى ضرورة  أشارتكما      
إصدار التشريعات والتي تدخل ضمن إطار صالحيات االتحاد بل البد أن يتحقق تنفيذها، والذي ب

يدخل في إطار االختصاص المحلي لإلمارات، أي أنه البد من التنسيق الفعال بين اإلطارين 
  التحادي والمحلي لتحقيق الغاية الرئيسة.ا

هذا ومن الممكن تتبع جملة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من نجاح العمل في تلك      
  االستراتيجية من عدمها، باستحداث العديد من القرارات والبرامج والهيئات كان منها:

 .م لمتابعة الوزارات االتحادية2007أقرته الحكومة االتحادية في يوليو المتسوق السري: 
بعض  بتعديل 2008) لسنة 10(وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي رقم المجلس الوزاري للخدمات:
  .بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 1972) لسنة 1(أحكام القانون االتحادي رقم

 2008) لسنة 23(ادي رقموفقًا للمرسوم االتح :2008التعديل الوزاري لمجلس الوزراء فبراير 
  .بتشكيل مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة

  .م2008بدأ العمل بالمشروع في إبريل نظام إدارة األداء الحكومي: 
  .م2008وزارة شؤون الوزراء في فبراير  هأطلقت برنامج قيادات حكومة اإلمارات:

  .م2009ايو مجلس الوزراء في م بموافقةمجلس اإلمارات للتنافسية: 
  .م2009بدأ فعالياته في مايو المتحدث الرسمي في الحكومة االتحادية: 
ضمن  ،م2009الشيخ محمد بن راشد في يونيو  هاأطلقجائزة اإلمارات لألداء الحكومي المتميز: 

  .برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
م 2009لوزراء في يوليومجلس ا هااعتمد استراتيجية االتصال الحكومي للحكومة االتحادية:

  .م2009في أكتوبر  وأطلقت
وبالفعل فقد أدت هذه الوسائل واألشياء المستحدثة إلى رفع عمل األداء الحكومي وتحسين      

فاعلية األجهزة الحكومية االتحادية، إلى جانب مساهمتها في توفير التسهيالت الالزمة لتحقيق 
  م وبالتالي.2007 لعربية المتحدةحكومة دولة اإلمارات اأهداف استراتيجية 
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  2021رابعًا: الوثيقة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
م عن إصدار وثيقة وطنية لدولة 2010فبراير  السادس منأعلن الشيخ محمد بن راشد في      

ل الدول م، والتي جاءت تحت عنوان "نريد أن نكون من أفض2021اإلمارات العربية المتحدة لعام 
أن هذه  بمعنىعلى استمرارية الخطط وتتابعها،  اإلماراتيةهذا تأكيد من قبل القيادة في في العالم" و 

ت العربية المتحدة التي أعلنت الوثيقة هي خطة مكملة ألهداف استراتيجية حكومة دولة اإلمارا
هج للعمل داخل م، وتجسيد حقيقي لثقافة التخطيط االستراتيجي المعتمد كمن2007إبريل 17في

  مؤسسات الدولة االتحادية المختلفة.
"في ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو اإلماراتيون بثقة وطموح، متسلحين  :ص الوثيقةوجاء في ن     

بالمعرفة واإلبداع، لبناء اقتصاد تنافسي منيع، في مجتمع متالحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل 
مكونات  ليتم تحديد. )1: 2010(مجلس الوزراء، ة"مستويات العيش، في بيئة معطاءة مستدام

  )http://www.vision2021.ae( الوثيقة الوطنية، وهي على النحو التالي:
 (متحدون في المسؤولية)شعب طموح واثق متمسك بتراثه.العنصر األول  
 (متحدون في المصير)اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.العنصر الثاني  
  اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة واإلبداع.في المعرفة)العنصر الثالث(متحدون  
 (متحدون في الرخاء) جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.العنصر الرابع  

وبهذا، فإن هذه الوثيقة تأتي لتشتمل على رؤية اإلمارات في المستقبل وصوًال إلى العام      
قيام االتحاد، مستلهمة رؤيتها من البرنامج الذي أطلقه الشيخ  م، وهو العام الخمسون على2021

خليفة أول حكمه، ومتبعة في الوقت ذاته نهج الشيخ زايد، وهنا إشارة واضحة إلى التتابع والتناغم في 
"هذه  :، وقد عّبر عن ذلك الشيخ محمد بن راشد بقولهلهذه األسرة الحاكمة الخطط واالستراتيجيات

الذي سنحتفي فيه  2021لى المستقبل المنشود وتتوقف عند المحطة المهمة في العام الرؤية تتطلع إ
باليوبيل الذهبي التحادنا العزيز، وٕاذ تقتدي هذه الرؤية بنهج اآلباء المؤسسين، فإنها تستلهم آفاقها 
من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه الشيخ خليفة، واعتمده أعضاء المجلس األعلى حكام 

  .)http://www.vision2021.ae/ar/our-vision( رات"اإلما
مواطن فاعل في وطنه يعيش في ظل أسرة متماسكة تعزز في  إيجادإلى  2021رؤية  تهدف     

مجموعها التالحم المجتمعي مرسخة قيمًا إماراتية أصيلة، مثل التماسك األسري والتكافل االجتماعي 
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، وحمايتهم من الغزو الثقافي السلبي، ونشر قيم االعتدال والشراكة المجتمعية، واالهتمام بالشباب
ودمجهم في العملية التنموية، وٕاعادة تشغيل القدرات المعطلة، لنصل لحالة يمكن وصفها بالمجتمع 
المكين الحصين من أي تقلبات واهتزازات، خاصة وأن دولة اإلمارات يعيش فيها معظم جنسيات 

  .في غير صالح المواطن اإلماراتيالعالم وأن فيها خلًال سكانيًا 
تطوير النسخة من م 2012مكتب رئاسة مجلس الوزراء في العام  تمّكنم 2021وتحقيقيًا لرؤية      

م، حيث يعمل النظام 2008المحدثة كليًا من نظام أداء اإللكتروني التي سبق وتم تشغيلها في إبريل 
ة بشكل ملخص للقيادة العليا حول مدى التقدم كمنصة إلكترونية داعمة توفر بيانات متكاملة وآني

، وتساند اتخاذ القرارات االستراتيجية داخل 2021المحرز في برامج الحكومة نحو تحقيق رؤية 
تنفيذ الخطط االستراتيجية  الجهات االتحادية، كما يعزز هذا النظام الجديد ويساند عملية إدارة

 .ارير الخاصة بهاورفع التقومتابعتها،  والتشغيلية داخليًا 
)http://www.moca.gov.ae/?page_id=833(  

  م2013 -2011خامسًا: استراتيجية الحكومة االتحادية 
م استراتيجية الحكومة 2010فبراير الثامن والعشرين منالشيخ محمد بن راشد في  أعلن     

يجية م)، وتضع هذه االسترات2013 -2011الثانية والتي تمتد بين العامين ( االتحادية في دورتها
م وتشكل المادة الرئيسة التي تقوم على أساسها الجهات 2021األسس لتحقيق رؤية اإلمارات

االتحادية بتطوير خططها االستراتيجية والتشغيلية، وتتكون االستراتيجية من سبع مبادئ عامة وسبع 
مالمح ( ممكنات استراتيجية تركز على المجاالت األساسية للحكومة دون الشمولية أولويات، ومثلها

؛ أي ضمن الدورة )4: 2010، 2013 -2011استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  م).2013-2011االستراتيجية الثانية (

اإلطار العام  ئ تحددعلى سبع مباد م)2013-2011استراتيجية الحكومة االتحادية ( تقوم     
في للعمل الحكومي باعتبارها المرجعية الرئيسة في تطبيق كافة األولويات والممكنات االستراتيجية، 

ي المحاور األساسية التي تغطيها أولويات الحكومة على فألولويات االستراتيجية السبع حين تمّثلت ا
األدوات المتاحة للجهاز  ت فيلشكّ تفمدى األعوام الثالث المقبلة، أما عن الممكنات السبع 

الحكومي، والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق األولويات االستراتيجية الواردة في 
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مالمح استراتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ( م)2013-2011استراتيجيتها االتحادية (
2011- 2013 ،2010 :6 – 25.(  
على التطبيق الفعلي لنظرية تحديد الدولة االتحادية في اإلمارات عليها  الفلسفة القائمة تعتمد     

وأثبتت ، )287 -284: 2009(ملحم، صول للحل بتشخيص حقيقي ألي مشكلةالو الهدف، و 
االستراتيجية هذه الفلسفة من خالل إنجازها لكافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة المبادئ 

  ل إلى حكومة تركز على المواطن أوًال.التوجيهية التي تهدف للوصو 
  سادسًا: مشروع العشرية االتحادية الخامسة

م مشروع 2011ديسمبر  األول منأطلق الشيخ خليفة في كلمته في اليوم الوطني األربعين في      
ميًا سياسيًا وٕاداريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعل العشرية االتحادية الخامسة، ويتمثل في تمكين المواطن

"االتحاد الذي نحتفل بذكراه اليوم هو مسؤولية اجتماعية وجماعية، وهو  :، مؤكدًا على أنوثقافياً 
"إن الحفاظ على روح االتحاد يتمثل في تمكين  :مشروع نهضة وبرنامج عمل مستمر"، متابعًا بالقول

االستراتيجيات المواطن، وهو األولوية الوطنية القصوى، والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع 
والسياسات، التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة، خالل السنوات العشر المقبلة. فتمكين 
المواطن هو مشروعنا للعشرية االتحادية الخامسة. مشروع نؤسس به النطالقة وطنية أكبر قوة وثقة. 

حيوي متالحم، يسوده  مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته، وأسرة متماسكة مستقرة، ومجتمع
األمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة، ونظام تعليمي حديث متقدم، وخدمات صحية متطورة، 
واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة مستدامة، وموارد طبيعية 

ول تحقيق هذه الرؤية، وتفعيلها واقعًا "وسيكون همُّنا األ :مصانة، ومكانة عالمية متميزة"، متابعًا قوله
معاشًا، بما يحقق طموحات القيادة والمواطنين في مستقبل أكثر أمانًا وأكثر ازدهارًا، وسيكون مجلس 
الوزراء مسؤوًال عن تحويلها إلى برامج ومشاريع ذات أهداف محددة، ومعايير واضحة، وقد أنجز 

 م)" 2021(رؤية اإلمارات الخامسة، المتمثل في وثيقة عشريةمجلس الوزراء اإلطار االستراتيجي لل
  .)1/12/2011(صحيفة االتحاد، 

وفي هذا القول تأكيدًا على نهج التمكين والتزام من قبل الشيخ خليفة بما تم اإلعالن عنه منذ      
 توليه سدة الحكم، حيث تُقدم الخطة العشرية االتحادية الخامسة على مدى عشر سنوات تبدأ منذ

  م التعزيز الالزم لالستراتيجيات والخطط السابقة لها.2021اإلعالن عن المشروع وصوًال للعام 
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نوفمبر  السابع والعشرين منالشيخ محمد بن راشد خالل اجتماع مجلس الوزراء في  كما أكد    
ا أن الحكومة االتحادية تستلهم في عملها نهج اآلباء المؤسسين وتمضي في مسيرته علىم، 2012

إنجازات عام "نحن نمضي وفق هذا النهج ونقول إن بقوله: وفقًا للبرنامج الوطني للشيخ خليفة، 
م وكل سنة أفضل من التي قبلها، وال مكان للتقاعس أو التردد في 2012م ستفوق إنجازات2013

ي م سيكون عامًا للتوطين والذ2013تحقيق طموحات شعبنا.. ونعلن اليوم من هذا المكان أن عام 
ويدلل هذا التصريح على مكانة سيكون أولوية وطنية البد أن تتكاتف الجهود للتعامل معها". 

 المواطن في نهج الشيخ خليفة واألولوية في بناء اإلنسان قبل العمران، ومن هذا المنطق جاء اعتماد
المواطن  "وثيقة قيم وسلوكيات، بجانب اعتماده م عامًا للتوطين2013مبادرة عام مجلس الوزراء 

بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه..  التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واعٍ اإلماراتي" 
محددًة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها وأهم الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي 

خصية اإلماراتية، يعكس وذلك بهدف بناء إطار عام وواضح للش ؛أن يتحلى بها المواطن اإلماراتي
ثقافتها الخاصة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها اإلسالمي، حيث يمكن استخدام هذا اإلطار 

  . )27/11/2012(وكالة أنباء اإلمارات، العام في مختلف المجاالت التربوية والثقافية
به ألي ، يجب المحافظة عليه والتنوتعتبر الهوية رمزًا هامًا من رموز السيادة الوطنية للدولة     

(الهوية والثقافة الوطنية) في دولة اإلمارات خاصة، وهي تعيش في حالة خطر قد يحيط بهذا المفهوم
خلل سكاني لصالح غير المواطن اإلماراتي، خاصة مع حالة االنفتاح التي تعيشها دولة اإلمارات 

معبر عن خصوصية وتاريخ المجتمع التي تشكلت ال فالهوية والثقافة الوطنية هي، العربية المتحدة
فيه، وتنتمي إليه بكل مكوناته ونظمه االجتماعية والسياسية واالقتصادية وفق مجموعة من المعايير 

: 2006(الشهياري، والقيم واألخالق واألعراف والعادات والمعتقدات والقانون السائدة في المجتمع
امل مع مواطن الخلل التي تعاني منها الدولة في هذا الجانب، وتحاول القيادة اإلماراتية التع، )19

خاصة كما أسلفنا أن دولة اإلمارات تعاني من خلل خطير في التركيبة السكانية لصالح غير 
   المواطنين.

بإطالق الشيخ خليفة  رجم هذا التوجهتُ فقد للتوطين الفعال، ليكون عام م 2013عام ب وفيما يتعلق    
وجاءت عام التوطين"،  2013مبادرة "عام ، وٕاطالق الشيخ محمد بن راشد " للتوطينمبادرة "أبشر
في إطار سياسة الدولة االتحادية لتقليص نسبة البطالة وزيادة نسبة التوطين، سواء في  المبادرتان
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المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وكترجمة حقيقية لهاتين المبادرتين جاء توجيه 
م 2012ديسمبر  الثاني منخليفة ضمن خطابه بمناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعين في الشيخ 

بإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء تكون مهمتها الرئيسة التوطين في القطاعين العام والخاص، وسن 
 )،1/12/2012(وكالة أنباء اإلمارات، التشريعات لتأهيل الشباب والتأمين ضد التعطل عن العمل

في  الشيخ خليفةلتي تأتي في سياق الجهود المبذولة لتطبيق برنامج تمكين المواطنين الذي أطلقه وا
م "مشروع الخطة العشرية الخامسة"، وستساعد في الوقت ذاته على تطبيق مبادرة 2011ديسمبر 

  عام التوطين".  2013"أبشر" ومبادرة "عام 
ؤون الرئاسة، تنظم وتحفز في مجملها العناصر والتي تشرف عليها وزارة ش "أبشر"فمبادرة      

وذلك من خالل أربعة  في سوق العمل وضمان استمراريتها،المؤثرة في مشاركة الكوادر الوطنية 
محاور استراتيجية هي: توفير فرص عمل للمواطنين، واإلرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، 

  ).3: 2012(مبادرة أبشر، قطاع الخاصوتشجيع المواطنين لاللتحاق بالعمل في ال
وتأهيله تمكين المواطن اإلماراتي(التمكين االجتماعي) إن أهم أهداف مبادرة أبشر هو العمل على    

ألف فرصة عمل خالل خمس سنوات  20للعمل في القطاع الخاص من خالل العمل على توفير 
، وهي بذلك تعد من الحكومية والخاصة في القطاعات المختلفة في الدولةمن اإلعالن عن المبادرة 

أهم المبادرات االستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في إطار سعيها لتوطين القطاع الخاص، وردم 
الفجوة القائمة مع القطاع العام بالقدر الذي يعزز سوق العمل ويزيد الكفاءة، مما ينعكس باإليجاب 

  ).2013(مجلة االقتصاد اليوم، في الدولة االتحاديةعلى االقتصاد الوطني واالستقرار االجتماعي 
قبل توليه رئاسة الدولة االتحادية، حيث سبق  الشيخ خليفة حاضرة في فكرعملية التوطين كانت     

) لسنة 27(م بقانون اتحادي رقمهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" وفقًا لمرسو وأنشأ 
م، والتي من أهدافها التوظيف الكامل للموارد 1999نوفمبر  عشر من الخامسوالصادر في  1999

البشرية الوطنية، وتقليل نسبة العمالة األجنبية ضمن قوة العمل اإلجمالية، وزيادة عرض قوة العمل 
الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية القدرات واإلمكانيات العملية للقوى 

  )http://www.tanmia.ae/Arabic/AboutTanmia/Pages/History.aspx( وتطويرها. لوطنيةالعاملة ا
دراسة بحثية نشرتها الهيئة االتحادية للموارد  وكان النجاح نسبي في هذا الجانب، فقد كشفت    

البشرية، أن نسبة النجاح المتحققة من التوطين في القطاع الخاص محدودة، مؤكدة أنه توجد نسبة 
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الية من الموظفين المواطنين في القطاع العام، وفي المقابل يهيمن الوافدون على القطاع الخاص ع
)، وتأتي هذه األرقام http://www.emaratalyoum.com(% من الوظائف99بنسبة تصل إلى 

ماراتي الذي يعتمد على الوافدين بشكل كبير في نتيجة للحالة الخاصة التي يتسم بها سوق العمل اإل
القطاع الخاص، في حين أن هناك نسبة كبيرة من الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي، ورغم 

  هذا الواقع إال أن الحكومة ال تزال تبذل الجهود في توطين كافة القطاعات.
مشروع العشرية االتحادية يتضح مما سبق، أن أغلب المبادرات التي ُطرحت في سياق      

الخامسة تعلقت في الجانب االجتماعي، ويعني هذا حضور التمكين االجتماعي في الخطط 
واالستراتيجيات المقدمة من القيادة اإلماراتية، كما تؤكد مجمل قرارات الشيخ خليفة على أنها تأتي 

الرفاهية في المجتمع  ضمن رؤية استراتيجية شاملة هدفها مصلحة المواطن وتحقيق استمرارية
  والتنمية المستدامة في آٍن واحد، وتعزيز التالحم بين الشعب والقيادة.

  

  الخاتمة:
عن نماذج للخطط والمبادرات واالستراتيجيات على المستوى االتحادي التي  ت الدراسةتحدث     

المسيرة االتحادية لتعزيز الشيخ خليفة عبر جهود  أداء الدولة االتحادية ن بشكل واضح وجليّ تبيّ 
(سياسيًا وٕاداريًا خالل مرحلة أسماها مرحلة التمكينمن دولة رعاية إلى دولة شراكة، ناقًال الدولة 

  .واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وٕاعالميًا وعلميًا)
مسيرة التنمية الشاملة والبناء في نجاح تجربة الدولة االتحادية  لتقدم بذلك صورة مصغرة عن سر    

التنظيم، وعالقة التفاعل المستمرة واإليجابية بين القيادة والمواطنين مكرسة مبدأ الشورى والمشاركة و 
الحقيقية، مع اعتماد التعاون والمتابعة واالستمرارية والمثابرة كنهج وسمات أساسية في نظام الحكم، 

 بكافة مجاالته.كين مستندة إلى الخطط واالستراتيجيات التي تسعى إليجاد درجة عالية من التم
  ناجحة أرسى دعائمها الشيخ زايد، وتابع تطويرها وتعزيزها فيما بعد الشيخ خليفة.اتحادية تجربة 
ارتبط القول في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالفعل، وامتزج الفعل بالسياسة التي تنتهجها كما      

لتجربة حكم تعتمد فلسفة تقوم على التريث  الدولة االتحادية، مع تواجد صيغة التدرج كسمة مالزمة
وعدم التسرع، إنها فلسفة ظهرت بكافة المبادرات والخطط واالستراتيجيات التي تم التطرق إليها عبر 
الدراسة، والتي أثبتت في الوقت ذاته أن هدف التمكين هو بناء مواطن صاحب إرادة ومبادرة ذاتية، 

من القيام بدورها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، تمكينًا منطلقًا من وتمكين المؤسسات الوطنية في الدولة 
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طبيعة الدولة االتحادية وخصوصيتها وبيئتها، محافظًا على الثوابت والهوية والتمسك بالقيم واألهداف 
العامة األصيلة، دون االنسياق وراء األحداث الدولية سواء أكانت على البيئة اإلقليمية أم البيئة 

من أجل تحقيق أهداف الدولة االتحادية، الظاهرة في االنجازات والنجاحات التي تشهد عليها الدولية، 
  النهضة الحضارية الشاملة بكافة أبعادها البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

  جملة من النتائج، على النحو التالي: إلىويمكن أن نخلص 
 جيات التي أطلقها الشيخ خليفة أو التي أطلقت فيأسهمت كافة المبادرات والخطط واالستراتي -

عهده في تعزيز المسيرة االتحادية والعمل الوطني وتحقيق االزدهار والرفاهية والتقدم لدولة 
 اإلمارات وشعبها.

تعاملت دولة اإلمارات مع السلبيات في النظام االتحادي بمرونة، وعملت على تصحيحها بصورة  -
 م واالزدهار.سليمة أعطتها فرصة التقد

المبدأ األساسي الذي المواطن هو بوضوح أن  الشيخ خليفةأكدت كافة المبادرات التي أطلقها  -
يحكم عملية التنمية في دولة اإلمارات، هدفًا ومحورًا لها، انطالقًا من قناعة راسخة بأن االستثمار 

ضرة في فكر الشيخ أفضل استثمار في الحاضر والمستقبل، وهذه القناعة كانت حا اإلنسانفي 
 .من قبلهزايد 

هد في مرحلة تشتعطي األولوية إلى التمكين، و التنمية بكافة أشكالها ومجاالتها، الدولة االتحادية تعيش  -
  .تمكين المواطن القادر في جميع مؤسسات الدولة

نافس التأسيس، والتثبيت، والتمكين، والتمايز، والت للحوافز المادية والمعنوية دور مهم منكان  -
 المرغوبة لدى القيادة اإلماراتية.تحقيق الطموحات  ثمعلى مستوى الدولة واألفراد، 

اإلماراتية بالمركز األول في فكرها، أفرز كل الخطط والمبادرات التي القيادة  ترسخ قناعات -
 لها. أكسبت الدولة االتحادية بعد تطبيقها عمليًا المكانة الدولية المشهود

قائمة على أسٍس واضحة في ترسيخ أركان الدولة االتحادية وبناء دولة مؤسسات  اراتيةنجحت القيادة اإلم -
 .ومتينة
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