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قراءة عمر البشير الترابي 

�سيا�سّية عميقة،  2011؛ ا�سطرابات  العام  شهد  
العربية   يا�ِسّية   ال�سِّ اخلارطة  يف  جذرية  حتّوالت  عنها  نتجت 

غريهم  وُي�سّر  العربي،  الّربيع  باأحداث  املتفائلني  عند  فت  ُعرِّ

التّيارات  ب�سعود  انتهت  اإذ  االأ�سويّل،  بالّربيع  و�سفها  على 

احلرية  حزب  بزعامة  م�سر  يف  احلكم،  �ُسّدة  اإىل  االإ�سالمّية 

بزعامة  تون�س  ويف  ال�ّسلفي،  النور  وحزب  االإخواين،  والعدالة 

الّنه�سة، واملغرب مع حزب العدالة والتنمية، وال تنفّك  حزب 

درا�سة تتناول »الّربيع« اأو االنتفا�سات اأو ملفات االإ�سالح، عن 

ذكر دولة قطر التي رعت بقّوة كل حركات التغيري  املزعومة، 

ووقفت على اأعتابها.

( كاتب وباحث �سوداين ع�سو هيئة التحرير مبركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث. (
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مل ينتظر الباحثون كثرًيا، حتى طالعهم الدكتور علي خليفة الكواري، املثقف 
اقتن�ص  الذي  ا«،  قطر..اأي�سً يف  الإ�سالح  يريد  عب  »ال�سَّ بكتاب  املعروف،  القطري 
فر�سة ال�سطرابات اأو الثورات التي �ساندت �سعوَبها دولة قطر، وفتحت قناة اجلزيرة 
منربها لق�ساياهم، يف خطوة ميكن فهمها باأّنها حماولة لإحراج الدولة، التي تدعي 
اأنها ترعى الإ�سالح يف الدول »الثائرة«، فكيف متنعه عن مواطنيها القطريني، الذين 

جتمعوا له، يف ندوات يعر�سها الكتاب؟ 

قطريون من أجل اإلصالح..لقاءات اإلثنين 

 مقدمة الكتاب، كانت كب�سولة خّل�ست كل ما جاء يف الكتاب، قدمها حمرر 
األقيت  الكتاب، علي خليفة الكواري  �سّمى فيها من �سارك يف لقاءات الإثنني، التي 
فيها الأوراق التي �سّمها الكتاب ب »قطريون من اأجل الإ�سالح«، واقرتح اأن ما دار 
فيها هو حوار من اأجل ك�سف اخللل يف الرتكيبة القطرية واإبداع احللول الإ�سالحية، 
فقد �سارك يف اللقاءات التي امتدت من مار�ص 2011 اإلى فرباير 2012،  اأكرث من 
60 مواطنا من الكوادر القطرية املعنّية بال�ساأن العام القطري، واملوؤهّلة للحديث عنه. 
عب« ليمالأ  وقام بن�سر هذه الأوراق واملناق�سات يف كتابه هذا، ولكنه اأ�ساف لهم »ال�سَّ
املطالب بوقوٍد �سبيه بوقود الثورات التي �سخت قطر فيها ما �سّخت، كمن يقول »من 

فمك اأدينك«.

الكتاب، مل يكن �ساخًنا كما عنوانه، لكنه ت�سّمن ق�سايا رئي�سة، ود�ّسن حلراك 
القطري،  ال�سارع  قوته من  يكت�سب  اأو حتّركًا  تيارًا  لي�سبح  يتبلور  وثقايف، مل  فكري 
املحاولة  هذه  ولكن  واجتماعي،  اأمني  �سياق  يف  فهمها  ميكن  كثرية  عوامل  ولذلك 
لر�سد  قراءته، هي حماولة  فاإن حماولة  لذلك  وفهم،  توثيق،  دون  اأن متر  ل ميكن 
حظوة  من  بالغرية  ت�سعر  القطري،  املجتمع  من  مهمة  ل�سريحة  ال�سيا�سي  »التفكري 
الأجانب«، اأكرث من حماولة ر�سد  املواقف، فالأوراق التي ت�سمنها الكتاب على مافيها 
من روح نقدية، كانت �سمتها الغالبة »العاطفة«، اأكرث من كونها روؤى فكرية حتدد العلة 

وت�سخ�سها وتقرتح احللول واخليارات املتاحة.
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عقبات اإلصالح في قطر 

املعلومات ذات  املُتمّثلة يف حجب  قاته  الإ�سالح ومعوِّ ت�سّمنت املقدمة عقبات 
العالقة بال�ساأن العام وحظر ن�سرها، ما يعّطل اإمكانيات التحليل، فال توجد –بح�سب 
ل ح�سابات املال  الكواري- اأرقام من�سورة وا�سحة ت�سرح ال�ّسيا�سة ال�ّسكانية، ول تف�سِّ
اإيرادات  اأو تذكر الحتياطي العام للدولة، وي�ستكي الكواري من الغمو�ص يف  العام، 
املال العام وم�سروفاته، كما عّد غياب ال�سفافية، بالإ�سافة اإلى �سيق هام�ص حرية 
ال�سلطة، من �سميم ما  والتعبري وغياب موؤ�س�سات جمتمع مدين م�ستقلة عن  الراأي 

يعّطل العملّية الإ�سالحية.

يا�ِسّية    يقول الكواري »جدير بالذكر اأن قوانني قطر ل جتيز اإن�ساء الهيئات ال�سِّ
يوجد  ول  العاملني،  ولنقابات  النقابّية  املهنّية  اجلمعّيات  ول  احلوار  منتديات  ول 
فيها جمعّية اأهلّية حلقوق الإن�سان واملواطن ول جمعيات وموؤ�س�سات نفع عام ي�ستبه 
وق�سور  واخلا�ص  العام  بني  بـ»اخللط  اأ�سماه  ما  وتناول  العام«،  بال�ساأن  اهتمامها 

الإدارة العامة«.

ل يوجد نف�ص �سيا�سي وا�سح يف الكتاب، بل اجتهادات جمتزاأة، وتبدو يف كثري 
من املوا�سع مرتددة  يعوزها العمق الثقايف التنويري، لكّن الكواري اأراد اإي�سال ر�سالة 
اإن عملية  اأم  اأ�سوة ببقية الدول العربّية؟  مهّمة  وهي »هل قطر يف حاجة لالإ�سالح 
الإعالم  العربي قد حتقق فيها مبكًرا كما يروج  والربيع  الإ�سالح يف قطر قد متت 
جذري  اإ�سالح  اإلى  تاأكيد  بكل  حتتاج  »قطر  اأن  اإلى  الكواري  ويذهب  القطري؟«، 
وقف  مثل  امللحة  ال�سرتاتيجية  املداخل  ور�سم  وم�سوؤول،  وطني جاد  وحوار  و�سامل، 
اإلى  والنتقال  العامة،  الإدارة  وتنمية  واإ�سالح  واإ�سالحه،  ال�سكاين  اخللل  تفاقم 
وا�ستكمال  وا�ستكمالها،  وا�سرتاتيجيتها  قطر  روؤية  وتنقيح  دميوقراطي،  حكم  نظام 

موؤ�س�سات الق�ساء وكفالة حق التقا�سي«.
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إصالحات دستورية..تشريعية.. قضائية

اأولى الأوراق قّدمها اأ�ستاذ القانون العام امل�سارك، بجامعة قطر، الدكتور ح�سن 
ال�سيد، بعنوان الّدور الّت�سريعي ل�سعوب دول جمل�ص التعاون، بعد التقدمي ال�سطالحي 
العام الذي ت�سّمن التعريفات ال�سرورية لتمكني القارئ فهم الأ�سا�ِسّيات، وتناول �سلطة 
الّت�سريع ودور ال�سعوب يف املنطقة وعملية �سن الت�سريعات عرب املجال�ص النيابية، حول 
اأن الد�ستور القطري مل يو�سع باأ�سلوب دميوقراطي،  احلالة القطرية، يوؤكد ال�سيد  
وذلك لأن »اللجنة التي و�سعت م�سروع الد�ستور كانت معينة، واأن ال�ستفتاء �سبقته 
حملة تدعو للت�سويت بنعم، ويقول »فيما عدا الكويت مل يكن لل�سعب يف دول جمل�ص 
التعاون دور يف و�سع د�ساتري بالدها«، وعن �سلطة تعديل الد�ستور يقول الكاتب، اإّنها 
يف قطر »تتم مبوافقة املجل�ص املنتخب واحلاكم«، وم�سي ي�سرح التفا�سيل الهيكلية 
والقوانني، فمجل�ص ال�سورى يف قطر »يتاألف من خم�سة واأربعني ع�سًوا، ثالثون منهم 
ري املبا�سر، واخلم�سة ع�سر الباقون يعّينهم الأمري«،  يتم انتخابهم بالقرتاع العام ال�سِّ
ويبدو وا�سًحا عدم ارتياحه من العملية التي يتّم بها اختيار الأع�ساء ويقول »واإن كان 
البع�ص يرى باأّن الوقت ما زال مبكًرا يف اأغلب دول جمل�ص الّتعاون للمناداة بامللكّية 
عب يف و�سع د�ستور  الّد�ستورية، واحلكومة املُنتخبة، فاإننا ل نراه ُمبكرا ب�ساأن حق ال�سَّ

بلده، وقيام جمال�ص نيابِيّة حقيقّية وُمنَتخبة«. 

الأ�سلوب  التعاون  جمل�ص  دول  بعدها  ومن  قطر  تتبّنى  اأن  اإلى  الورقة  ودعت   
امل�سرتك بني احلاكم والربملان لتعديل مواد الد�ستور، واأن ين�ساأ الق�ساء الد�ستوري، واأن 
ُت�َسّكل املجال�ص الت�سريعية بالقرتاع العام ال�سري املبا�سر ومُتّلك دوًرا حقيقًيا يف �سنِّ 

القوانني.

اأما املحامي يو�سف اأحمد الزمان، فتحّدث عن »ا�ستقالل الق�ساء القطري«، 
واأّرخ له، قائاًل  اإّن الّد�ستور القطري اعتنق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، واعترب مبداأ 
املواطنني  وحرية  الإن�سان  حقوق  حلماية  احل�سني  احل�سن  هو  الق�ساء  ا�ستقالل 
وا�ستخال�ص حقوقهم، كما تناول –الزمان- يف ورقته تطّور نظام الق�ساء يف قطر، 

بْدًء من ع�سر الحتالل.   
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نظرة  األقى  ثم  القطري،  الق�سائي  للنظام  الأ�سا�سية  املبادئ  الكاتب  تناول 
الّد�ستور  اأبرز  وقد  واحليدة،  بالنزاهة  يتمّيز  اأّنه  موؤكًدا  الق�سائي،  ظام  للنِّ تقِديرية 
وتناول  الق�سائي،  اجلهاز  تطوير  ال�سروري  من  ولكن  الق�ساء  ا�ستقالل  القطري 
الزمان م�ساألة عدم وجود ت�سريع اإجرائي لقانون الأ�سرة، كما انتقد ال�سورة التي يتّم 
بها ا�ستعرا�ص الق�سايا، والزدحام ال�سديد جلمهور املتقا�سني، والزيادة الكبرية يف 
زاعات، كما دعا اإلى مراجعة �ساِملة للقوانني  العمالة الوافدة التي ت�سببت بازدياد النِّ
الإجرائية، والّتو�سع يف تعيني املُ�ساِعدين الق�سائني القطريني وا�ستيعاب ال�ساحلني 

من خريجي القانون وال�سريعة �سنوًيا من اجلامعات القطرية.

التعليم في قطر

ال�سوء  م�سلطًا  قطر،  يف  التعليم  �سيا�سة  على  وا�سًحا  هجومًا  ت�سمن  الكتاب 
على التَّحِديَثات التي �ساهمت بها موؤ�س�سة راند، متهًما النظام التعليمي القطري من 
اأخرى يف �سعف  ومن جهة  القطرية   الثقافة  وتهمي�ص  العربية  اللغة  باإ�سعاف  جهة 
ن�سبة »اإ�سغال« القطريني للوظائف احليوية التي ي�سغلها حالًيا الأجانب، ب�سبب �سعف 

خمرجات التعليم، وعدم وفائها ملتطلبات �سوق العمل.

الكبي�سي  جمعة  عبداهلل  الدكتور  لها  وف�سّ الق�سّية  لهذه  الإ�سارات  تنّوعت 
التعليم  اأ�سول الرتبية واملدير الأ�سبق جلامعة قطر، الذي كتب عن توّجهات  اأ�ستاذ 
العام والتعليم العايل، وحتّدث عن حماولت اإ�سالح التعليم العام، بدًء من املحاولة 
الأولى يف 1990 عرب تقرير تقدمت به اليون�سكو بطلٍب من احلكومة القطرّية  ولكّن 
الثانية يف العام 1996 التي  جنحت  اأثر ُيذكر، وكانت املحاولة  تقريرها مل يكن له 
فكانت يف  الثالثة  املحاولة  اأما  احللول،  تو�سيف  ف�سلت يف  ولكنها  اخللل  تو�سيح  يف 
العام 1997. وبعد ذكر عدد املحاولت يتحدث الكبي�سي عن حماولت اإ�سالح التعليم 
ي�سوق  وهو  م�ستنكًرا  وبدا  عاملية،  ا�ست�سارية  موؤ�س�سات  مرحلة جديدة عرب  وتد�سني 
جولت موؤ�س�سة راند لإ�سالح التعليم يف قطر، فيقول لئًما »اإنها اأبعدت وزارة الرتبية 
والتعليم متحججة باأنها غري موؤهلة«، وبدا رف�سه للموؤ�س�سة وا�سًحا وهو ي�سنُّ الهجوم 
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على نتائج ما قامت به فيت�ساءل ماهي فل�سفة التعليم اجلديدة، وكيف تغرّيت، وملاذا 
كل العام لإدارة املدار�ص، ولغة التعليم التي كّر�ست غياب اللغة  ل ُتن�َسر، كما انتقد ال�سَّ
التعليمي اجلديد ت�سبب ب�سياع ثروة  ظام  النِّ اأّن  العربّية ل�سالح الإجنليزية، موؤكدًا 

ب�سرّية من املعلمات املواطنات.

�سيا�سة  الكبي�سي  تناول  فقد  العايل  التعليم  حول  الإ�سالح  �سيا�سات  عن  اأما 
اإ�سالح التعليم يف جامعة قطر وقال اإّن »راند« ُكلِّفت يف العام 2003، باإ�سالح التعليم 
العايل، موا�ساًل انتقاده للعملية التي قامت بها لعدم م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ص 
من القطريني فيها، بل ت�سببت  يف تهمي�سهم، وعاب التزام »راند« بال�سرّية التامة يف 
كل اإجراءاتها وخطواتها، وبدا وكاأّنها تبّنت �ِسيا�َسة الأمر الواقع، واأّنها –يف نظره-  
عّمقت اإ�سعاف اللغة العربية وهم�ّست الثقافة الإ�سالمية. واختتم بالقول باأن ظاهرة 
�سدة  عن  املواطنني  واإزاحة  الإجنليزية  اللغة  على  والعتماد  العام  التعليم  تغريب 

القرار، تدعو ملزيد من املراجعات.

فقاعة تعليم دولي؟

اأما �سعد را�سد املطوي املهندي، فقد ا�ستعر�ص يف ورقته »املدينة التعليمية«، 
وهي من امل�ساريع البارزة يف قطر يف العقد الأخري، وقد منا امل�سروع الذي تبلغ م�ساحته 
العاملية  الكليات  من  العديد  ي�سم  اأ�سبح  مربع حتى  مليون مرت  ع�سر   قرابة خم�سة 
»موؤ�س�سة  ور�سالة  اأهداف  عن  متحّدًثا  املهندي  م�سى  الأجنبية،  البحثية  واملراكز 
قطر«، وهيكلها وخ�سائ�سها، فقد ُمِنَحت ا�ستقاللية عن الأجهزة القطرّية، وانتقد 
املهندي غياب الأكادمييني القطريني، و�سعف التوا�سل مع املجتمع القطري، وغمو�ص 

اخلطط امل�ستقبلية واختالف املناخ الدرا�سي عن مناخ قطر! 

فهو  ولذلك  لدولة،  م�سروًعا  اأ�سبح  قطر«  »موؤ�س�سة  م�سروع  اإّن  الكاتب  يقول 
مهم،  ولكنه  �سعًبا  �سيكون  القطري  املجتمع  يف  اجلامعية«  »املدينة  اإدماج  اأّن  يرى 
ودعا اإلى  درا�سة خمرجات التعليم والبحث والن�ساطات ودور القطريني فيها، طالًبا 
املعقول  ب�سكل عام، فمن غري  املنطقة  و  تاأثريه على قطر  و مدى  واإداريني  واأ�ساتذة 



عب يريد اإلصالح في قطر أيًضا كتاب: الشَّ

المسبــار8

واملقبول اأن ُيقَبل فقط  2% من خريجي الثانوية العامة ويلتحقون باملدينة التعليمية 
رغم اأن ميزانيتها 2.8% من الدخل القومي القطري. ومن ثّم فاإّن العمل على تطوير 
اأمر حتمي،  القادمة   املرحلة  واملنطقة يف  قطر  احتياجات  مع  يتنا�سب  امل�سروع مبا 
كي ل يكون جمّرد »فقاعة تعليم دويل« و يكون بالفعل »قوة دافعة تدريجية ملزيد من 

الإ�سالح املجتمعي و ال�ّسيا�سي« يف دولة قطر و املنطقة العربية.

االستراتيجية 2011- 2016 

املنبثقة عن  القطرية 2016-2011  تبدو ال�سرتاتيجية  الكتاب،  اأوراق  يف كل 
روؤية قطر 2030؛ حمّط التناول ومرتكز الّنقد، كٌل يحاول اأن يجد فيها الثغرات ويبني 
عليها الهجوم، اأّما الورقة التي تناولتها بتف�سيل فهي ورقة عي�سى بن �ساهني الغامن، 
التنمية الوطنية لدولة قطر، 2016-2011،  الذي قّدم مراجعة نقدية لإ�سرتاتيجية 
فبداأ باحلديث عن امل�سطلحات والتعريفات، ف�سرح موقع ال�سرتاتيجية يف العملية 

التخطيطية وغريها من اأ�سا�سيات التفكري ال�سرتاتيجي.

حلل الغامن البيئة املحيطة بعملية اإم�ساء ال�سرتاتيجية، فانتقد غياب موا�سيع 
والنفالت  الطبيعية،  البيئة  واإغفال  البرتول،  وبدائل  ال�سكاين  اخللل  مثل  هامة 
لال�سرتاتيجية  والإعداد  التح�سري  مرحلة  »يف  اأنه  ملالحظاته  واأ�ساف  ال�ستثماري، 
مل يتم جتميد اتخاذ القرارات الكربى حتى النتهاء من الإعداد«، مل يفت الغامن اأن 
مينح ورقته روح العتدال بتعديد اإيجابيات ال�سرتاتيجية مثل ت�سليطها ال�سوء على 
والتحذير  ل،  وامل�سغِّ الّناظم  التفريق بني  واقرتاحها  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  اأهمية 
اأوجه الق�سور؛ مثل عدم حتديد  ا  اأي�سً ل  من العتماد على مورد نا�سب  ولكنه ف�سّ
ف�سفا�سة،  عبارة  ما جعلها  املعرفة«  اقت�ساد  »بناء  عبارة  من  امل�ستهدفة   املجالت 
يا�ِسّية  من ال�سرتاتيجية عيب خمّل، وقال �ساخًرا  و�سدد على اأن غياب التنمية ال�سِّ
»فجاءت ال�سرتاتيجية كاأنها موجهة ل�سركة جتارية«، كما اأن ال�سرتاتيجية مل حتدد 
عملية متابعة الأداء،  م�ستنتجًا اأن ال�سرتاتيجية �سيغت يف بيئة احتفالية، املفرت�ص 
اأن تكون يف خدمة روؤية متفق عليها، ولكنها مل تراع املنهج التخطيطي ال�سرتاتيجي،  
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وقال »األقت ال�سرتاتيجية ال�سوء على ق�سايا مهمة وطرحت بع�ص احللول، مل�ساكل 
جاد  عالج  ذكر  اأغفلت  ولكنها  احلكومي،  للجهاز  التنظيمي  امل�ستوى  على  خا�سة 

للق�سايا امل�سريية التي تواجه القت�ساد واملجتمع القطري«.

اإلعالم القطري... المسيرة والتحديات

يقرن الإ�سالميون ذكر قناة اجلزيرة مبا ي�سمونه »احلرّية الإعالمية يف ال�سرق 
على  يفت  مل  لذلك  له«،  منرب  ل  من  »منرب  هي  قطر  جزيرة  اأن  ويوؤكدون  الأو�سط« 
الكواري اأن ي�سري يف مقدمته اإلى اأن اجلزيرة »ت�سف نف�سها باأنها منرب من ل منرب 
لها من دون اأن يت�سع ذلك املنرب –مع الأ�سف- لراأي �سعب قطر«، لذلك كانت درا�سة 
حالة الإعالم القطري يف �سمن ق�سايا الإ�سالح، م�سوبة بحالة مقارنة ل اإرادية مع 
اأغفل  القطري،  الإعالم  تناول  الذي  اأحمد عبدامللك،  اأن  والغريب  اإعالم اجلزيرة، 
القطرية  للكفاءات  ا�ستقطابها  عن  حتدثت  فقرة  يف  اإل  اجلزيرة  قناة  وجود  ذكر 

الإعالمية. ول يخفى اأن لهذا الإغفال اأ�سباب وا�سحة تتعلق بح�سا�سية املو�سوع.

اأحمد عبدامللك، تناول يف ورقته واقع الإعالم القطري ب�سقيه الأهلي واحلكومي، 
بداأ بالإعالم الأهلي  موثقًا ملراحل تطوره منذ ال�سبعينيات، وعدد املجالت وال�سحف 
التوزيع،  اأن غالبها توقف لأ�سباب ك�سعف  اإلى  واأ�سار  انت�سرت يف تلك الفرتة،  التي 
وحول  احلرّية،  هام�ص  و�سيق  املحلية  ال�سحفية  الكوادر  وغياب  الإعالنات،  قلة  اأو 
احلرّيات يقول عبدامللك »الكاتب �سوف يفكر األف مرة قبل اإقدامه على كتابة مقال 
ريال«،  األف  البالغة 500  الغرامة  تنتظره عقوبة  كانت  اإن  املحاذير  تلك  يقرتب من 
ويف �سمن مالحظاته و�سكاويه مل يفت الكاتب ال�سكاية من ُم�سكلة »التغريب«، ومن 
احتكار �سلطة تعيني روؤ�ساء الّتحرير، ما يفقدهم كثرًيا م�ساحة كافية  للحرية والإبداع 

والتناف�سية. 

 اأّثرت الإذاعة يف بداية انطالقها على املجتمع وقادت التحول املجتمعي واآزرت 
ظهور الدولة احلديثة وكذلك التلفزيون،  فقد �سهدت تطورات مهّمة لكنها مل ت�سَتِمر 
الت�سعينيات من ع�سرة مذيعني  الب�سرّية يف عقد  طوياًل حتى بداأ الرّتاجع يف القوى 
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»افتقد  ويقول  الآن  قطرية  مذيعة  ول  مذيعني،  ثالثة  اإلى  مذيعات  وخم�سة  قطريني 
م�سكالت  على  ومّر  �سنوات«،  ع�سر  منذ  اجّلادة  يا�ِسّية   ال�سِّ الربامج  اإلى  التلفزيون 
الإعالم الّر�سمي، كتقليِدّية الأفكار، ونق�ص م�ساحة الربامج املحلّية، ونق�ص الكوادر 
الب�سرية، وغياب النَُّخب والّرقابة ال�سارمة، وتغّول الأجانب يف اإعداد وتقدمي الربامج 
اإلى اأحد  اأن ا�ست�سهد مبا ن�سبه  ا من الت�ساوؤم  املحلّية القطرية، بل و�سل الكاتب حّدّ
الباحثني العرب يف و�سف الإعالم اخلليجي فقال اإن ما ي�سوده هو »البتذال والنمطية 

يف الت�سلية« و»الت�سطيح والتجويف والإفقار للحياة الثقافية«.

اأهّم التو�سيات التي خرج بها عبدامللك هي اإ�سدار قانون يدعو حلرية التعبري، 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وو�سع  موظفيهم،  جتاه  التحرير  روؤ�ساء  �سالحيات  وحتديد 
املعلومات  وتقِدمي  القطرّية،  بالكوادر  والهتمام  خطابه  وجتديد  الر�سمي  لالإعالم 

الوا�سحة عن حياة املواطن، مع ال�ّسماح بتناولها.

الخلل السكاني 

كاين«، حا�سرة بقوة يف كل خماوف  اأو »اخللل ال�سُّ  ق�سّية الرّتكيبة ال�ّسكانية 
من  مهولة  باأرقام  ال�ست�سهاد  ويتم  الأ�سبوعية،  الكواري  ملتقيات  يف  املتحدثني 
التي  ال�ّسهلة  الق�سايا  من  وهي  جوهرية،  ق�سية  بو�سفها  منها  للتحذير  را�سات  الدِّ
اأو »املعار�سة« ندواتها واأوراقها للتحذير منها يف دول  تفتتح بها حركات »الإ�سالح« 
عاء  اخلليج، بو�سفها ق�سّية جمتمعّية ذات رواج، ومن ال�سهل على هذه احلركات ادِّ
الإ�سالح  ُدعاة  ويعر�ص  اخللل،  هذا  ملعاجلة  الكايف  باجلهد  تقوم  ل  احلكومات  اأّن 
دوًما نظرّيات من طائفة احللول ال�ّسهلة والبديهّية، كالّتوطني وترحيل الأجانب، ومنع 
التمّلك وغريه من احللول النَّظرية. ومل يكن القطريون ا�ستثناء، فكانت ق�سّية الرتكيبة 
ال�ّسكانية حموًرا رئي�سًا يف نقا�ساتهم. وهم يرف�سون مقارنة و�سعهم باأي و�سع اآخر، 

لوجود متييز نوعي ل�سالح الأجانب يف الدولة واملنا�سط الإعالمية والريا�سية.

اإ�سكالية اخللل  الذي حتدث عن  الباحث حممد هالل خليفة،  الق�سية  تناول 
حلجم  ذلك  واأعاد  ال�ّسكان،  عدد  اإجمايل  من  اأقلية  القطريون  ي�سكل  اإذ  ال�ّسكاين، 
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قوة العمل الوافدة، واأرجع تفاقم »الإ�سكالّية« لعدم وجود �سيا�سة ر�سمّية لوقف هذا 
الّت�سّخم، بل ت�سببت قوانني مثل قانون الّتملك اإلى تفاقم اخَللل ال�ّسكاين، واّدعى اأّن 
لطة  عاماًل �سيا�سًيا �ساعد يف تفاقم امل�سكلة خل�سه يف ظهور الّنفط، الذي مّكن ال�سُّ
يا�ِسّية  من ا�ستغالل عائداته للتوظيف يف الِقطاع احلكومي، فاأ�سبح هو  الو�سيلة  ال�سِّ
املُثلى لكبح جماح اأّية مطالب وطنّية، بعدما كان رزق ال�ّسكان يف يد البحر، والغو�ص 
اأ�سبح يف يد احلكومة التي ملكت بذلك قرارهم وحّجمت مطالباتهم، اأغَرى العمل 
الأعمال  كانت  بينما  احلكومي،  العمل  يف  فتكّد�سوا  القطريني،  ال�ّسهل  احلكومي 
اأّن  كما  واملهاجر،  الوافد  �سوى  ميالأها  يعد  مل  مهجورة  واخلا�سة  العالّية  احِلرفّية 
خارج  عمالة  جللب  الّدولة  ا�سطرار  يف  ت�سببت  الّتعليمي  النظام  خمرجات  �سعف 
الوطن، وعدد الأ�سباب الأخرى، وقال »اإّن اخلطوة الأولى لإ�سالح اخللل ال�ّسكاين، 
يا�ِسّية  هو مكمن  هي يف تغرّي ال�ّسبب الأّول الذي اأدى اإلى اخللل، فغياب الإرادة ال�سِّ

اخللل«.

الحاجة إلى اإلصالح في قطر

يف منت�صف الكتاب، عاد الكواري ليعيد النقاط التي ذكرها يف مقدمته، وقد 
األقاها يف اإحدى اللِّقاءات، يف ورقة تناول فيها اأوجه اخللل الّرئي�سية  املزمنة يف قطر، 
هي –عنده- يف العالقة بني ال�ّسلطة واملجتمع وغياب الدميوقراطية، حيث جزم باأن 
الد�ستور القطري ي�ستحيل حتّوله اإلى الدميقراطية  ويقول يف مناق�سته ل�سرتاتيجة 
قطر »واإذا كان هدف التقّيد باملبادئ الأ�سا�سّية لالإ�سالم هدًفا متفقًا عليه، فاإن بقاء 
الو�سع الجتماعي املوروث واملحافظة على املكانة الجتماعية لالأ�سر العريقة هدف 
يكتنفه الغمو�ص«، كما ينظر الكواري قائاًل بوجود خلل الإنتاج القت�سادي، اإذ تعتمد 
يف اقت�سادها على ثروات ريعية نا�سبة،  ووجود خلط بني املال العام واملال اخلا�ص، 
وخلل يف قوة العمل، اأما اخللل الأمني فيتمثل يف عدم قدرتها على الدفاع عن نف�سها، 
اأن �سوؤال الأمن الإ�سرتاتيجي يف قطر، ما يزال مفتوًحا فعلى ماذا يقوم، اأعلى  كما 

�سراكات دولية، اأم الحتاد اخلليجي.
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نظرة إلى الغاز الطبيعي.. اإلصالحات البيئية 

متناوًل  قطر،  الطبيعي يف  الغاز  على  نظرة  األقى  الدليمي،  �سعود  بن   حممد 
اأوجه ا�ستخدامه، وامل�سروعات القائمة عليه، احتوت ورقته على الكثري من التفا�سيل 
العام  يف  اكت�سافه  مّت  الذي  ال�سمال  حقل  على  تطبيقها  حاول  والكيميائية،  التقنية 
1971، ولال�ستفادة منه اأقيمت م�ساريع اإ�سالة الغاز الطبيعي)LNG(  وحتويل الغاز 
اأن�سئت  الغر�ص  ولهذا   ،)LPG(البرتولية الغاز  �سوائل  وانتاج   )GTL(سوائل� اإلى 
مدينة »را�ص لفان ال�سناعية«  كجزء من قطر للبرتول، اأما م�ساريع التطوير فاأبرزها 
ماقامت به قطر غاز التي بنت �صبعة خطوط اإنتاج بطاقة 40 مليون طن يف ال�سنة، 
وراأ�ص غاز، وم�سروع اأوريك�ص جي تي اإل، وم�سروع اللوؤلوؤة الذي �سيتناوله بالتف�سيل، 
العقود  اأنواع  على  الباحث  مّر   ،2006  -2005 يف  اأ�س�ص  الذي  اخلليج  غاز  وم�سروع 
والتفاقيات امل�ستخدمة يف جمال البرتول، بداية من اتقاقية التطوير وامل�ساركة يف 
�سوق  يف  الغاز،  بت�سعري  امل�ستخدمة  ال�سيا�سة  تناول  كما  مب�سروع،  وال�سراكة  الإنتاج 
الأ�سعار الفورية، التي ترتبط مبوؤ�سر هرني هاب يف اأمريكا ال�سمالية واإن بي بي يف 
اأوروبا، اأو الت�صعري املعادل لأ�صعار الطاقة، اأو املربوط بالنفط، والأ�صعار املعدلة الذي 

يجعل احلكومات هي املتحكمة ب�سعر النفط.

تقديرية  بكلفة  بداأ يف 2007  الذي  اإل،  تي  اللوؤلوؤة جي  م�سروع  الكتاب  تناول 
اإلى 24 مليار دولر، وهو م�سروع �سراكة،  التكلفة  انتهى و�سلت  5 مليارات، وحينما 
بني قطر للبرتول و�سركة �سل، وفق اتفاقية تطوير وم�ساركة يف الإنتاج، و�ستقوم �سل 
اإ�سافة  امل�ستثمرة،  املبالغ  كامل  التفاقية  و�ست�سرتجع مبوجب  امل�سروع  كامل  بتمويل 
اإلى احتفاظها بح�سة يف امل�سروع. وقام مبقارنة جدوى م�سروع اللوؤلوؤة وم�سروع اآخر 
اأن زيادة  اإلى  اإنتاج البرتوكيماويات، فخل�ص  مبعيار عاملي، وم�سروع ثالث يف جمال 
بامل�صاريع  �صل  خربة  واأن  امل�صروع،  ربحّية  على  ينعك�س  مفرط  ب�صكل  امل�صروع  كلفة 
تنازل  يعد  جمانًا  بالغاز  اللوؤلوؤة  م�سروع  تزويد  واأن  بالإ�سافة  كبرية  لي�ست  الكربى 
اإجمايل  املئة من  7 يف  وهو ميثل  املنتجة  ال�سلعة  قيمة  املئة من  11 يف  ماقيمته  عن 
اإنتاج قطر، وذكر عوامل جناح م�سروع اللوؤلوؤة. وحول موانئ الغاز، قال »اإّن اإنتاج 77 
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مليون طن من الغاز رقم عايل، خا�سة واأنه ليوجد عقود طويلة الأجل، كما اإن اأمريكا 
تراجعت عن ا�سترياد الغاز امل�سال بعد اكت�ساف الغاز ال�سخري، وكان الأف�سل تاأجيل 
بنية حتتية  اأروبية ل�ستثمارها يف  لدول  لقرو�ص  وانتقد تقدمي قطر  برزان،  م�سروع 
متكنها من ا�سترياد الغاز القطري امل�سال، كما انتقد خلو قطر من دائرة متخ�س�سة 
اأ�سعار الغاز ل يعمل يف �سالح  اأن تدين  اإلى  اأ�سار  لو�سع خطة درا�سات نفطية، كما 

الإنتاج فالفائ�ص العاملي بلغ 3 يف املئة.

الدكتور خالد الهاجري، تناول حالة البيئة يف قطر، وفقا لتقرير جامعة ييل 
ومن  ُمنتقد،  رقم  وهو   ،122 رقم  املرتبة  يف  كان  قطر  ترتيب  فاإن  البيئي،  لالأداء 
الوا�سح اأن التطوير الهائل يف دولة قطر ملوارد الطاقة الهيدروكربونية �ساحبه زياة 
�سكانية كبرية ومنط ا�ستهالك غري من�سبط، لذلك يقول الهاجري اإّن قطر بحاجة 
اإلى اأداء بيئي جيد ين�سجم مع كونها دولة قائدة عاملًيا للغاز الطبيعي، كما اأّنها مقبلة 
اإلى  داعًيا  عام 2012،  املناخي يف  بالتغرّي  الأطراف اخلا�ص  موؤمتر  ا�ست�سافة  على 
ا�ستدراك عدة مبادئ اأولها اأهمية احلوار وامل�ساركة بني �سركاء املجتمع، وا�ستخدام 
فوات  قبل  والبدء  الأخرى،  الدول  جتارب  من  وال�ستفادة  امل�سكالت،  حل  يف  العلم 

الأوان.

الحالة الثقافية في قطر

واحلالة  الثقايف،  امل�ستوى  على  املرور  دون  اإ�سالح  اأّي  عن  احلديث  ميكن  ل 
الثقافية، لذلك كانت املحاولة اخلجولة التي ظهرت �سمن درا�سة مرزوق ب�سري بن 
القطرية، وقدم يف  الثقافية  تناول احلالة  الذي  القطري  والباحث  الكاتب  مرزوق،  
ورقته مداخلة ت�ستطلع احلالة الثقافية يف قطر، ميز فيها بني الثقافة الأ�سلّية قبل 
باأّنها وافدة، وثقافة توفيقّية بينهما،  فقد  ظهور النفط، ومابعده من ثقافة و�سفها 
ارتبطت ثقافة ماقبل النفط بالإن�سان وا�ستمدت من البيئة البحرية والربية مكّوناتها.

حتّدثت الورقة عن اإدارة ال�ساأن الّثقايف، واملبادرات لتنظيم اجلهود الثقافية؛ 
وبداأ بذكر نادي الطليعة الذي اأ�س�سه علي الكواري وزمالوؤه يف العام 1960، ومبادرات 
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ثقافيّة اأخرى كفرقة اأ�سواء املو�سيقية، وغريها اإلى اأن اأن�سئت اإدارة الثقافة والفنون 
يف العام 1977، وتوّزعت اإدارة ال�ساأن الّثقايف الّر�سمي ما بني وزارة الإعالم والهيئة 
امل�ستقّلة للمتاحف وغريها، وقال »َينّظر البع�ص اإلى اأّن هذا الّتنوع يعمل على تن�سيط 
لهذا  اإ�سعاف  اأّنه  على  له  اآخرون  ينظر  بينما  الّدولة،  يف  والَفني  الّثقايف  احِلَراك 
احلراك يف غياب جهود مركزية واحدة تن�صق وتتابع هذا الن�صاط. كما تناول الباحث 
اأنها  عليها  وعاب  قطر 2030،  روؤية  من  الوطنية 2016-2011  التنمية  ا�سرتاتيجية 
هذه  اأن  اإلى  ي�سري  ما  ليوجد   « قال  اأ�سا�سيةـ   كركيزة  الثقافية  التنمية  تت�سمن  مل 
ال�سرتاتيجية انطلقت من اأرقام ودرا�سات م�سبقة ت�سخ�ص الإ�سكال الثقايف يف قطر«، 

و قال »ت�ستهدف ال�سرتاتيجية ما ي�سمى بقطاع الثقافة وهو غري موجود. 

مثل  قطر،  يف  واملثقف  الثقافة  تواجه  التي  الإ�سكاليات  عدد  طرحه  ختام  يف 
اإلى  النظرة  يف  والتب�سيط  وطني،  ثقايف  م�سروع  وغياب  الأجنبية،  املنا�سط  هيمنة 
املجتمع  موؤ�س�سات  وغياب  والرقابة  الوافد،  ال�سلبي  الثقايف  والتنوع  املا�سي،  تراث 
التي ي�سدر  والبحوث  الدرا�سات  اللغوية، وغياب  الثقافة  ازدواجية  وانت�سار  املدين، 

عنها اأرقام واإح�سائيات.

خالصة

 تناولت اأوراق الكتاب  م�ساكل –ح�سب الكواري- يعاين منها القطريون، ول 
ُيعرَتف بها ر�سميا، ول تتناولها اأجهزة الإعالم ول املوؤمترات والندوات الّر�سمية، ول 
تتطرق اإليها مراكز الدرا�سات »الكثرية« يف قطر، ول ف�سائيات �سبكة اجلزيرة، ول 
جتد هذه لبالأووؤلث جماًل عاما يتيح لها حق التعبري اجلماعي عن النف�ص يف �سكل 
اأن ما  نعترب  اأن  الظّن  اأح�سّنا  لو  اإعالمية، وميكن  و�سيلة  اأو  اأو منتدى حوار،  جمعية 
يريده الإ�سالحيون هو نقا�ص مفتوح لأوجه اخللل، مع �سناع القرار و�سركاء املجتمع، 
تعاقدًيا،  الد�ستور  يكون  اأن  تريد  روؤية مبطنة   اأ�ستات  اأنه  الكتاب على  قراءة  ميكن 
واملجال�ص نيابية، ولها �سالحيات برملانية حقيقية مع �سلطة و�سع القانون  وا�ستفتاء 
عب على الّد�ستور وتعديالته، واإن�ساء الق�ساء الّد�ستوري وتفعيله، واإعادة النظر يف  ال�سَّ
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ال�سرتاتيجية القطرية لأن  احلالية ل روؤية لها، كما ت�سّمن الِكتاب روؤى الإ�سالحيني 
يف �سوؤون النفط  وغياب عقود اخلدمات، وت�ساوؤلت حول التزام ال�سركات النفطية 
جتاه ال�سوق املحلي، وغياب �سريبة دخل اأو ر�سوم حق امللكية على ال�سركات النفطية، 
وا�ستخدام الحتياطي النفطي،  وقّدموا روؤية حول ق�سية الإعالم والثقافة، وتذمًرا 

من تراجع دور القبيلة املركزي مع ت�ساعد دور احلكومة املركزي.

كتاب مهم ولكن..

الأوراق املقّدمة يف الكتاب، اّتخذت طابًعا �سفاهًيا، ومل يغب هذا الطابع رغم 
وجود الإح�سائيات والأرقام  اإل اأّن ال�ستعجال والرتباك، يبدو وا�سًحا يف م�سامينها، 
ن�سق  ينتظمها  فلم  والو�سوح،  التن�سيق  القطريني   الإ�سالحيني  روؤّية  عن  غاب  وقد 
والّتاريخ  يا�ِسّية  ال�سِّ واحلّياة  الّدينية،  احلالة  اإلى  الإ�سارة  من  وخلت  وا�سح،  فكري 
والأفكار العميقة التي ترعى دوًما حركات الإ�سالح والتنوير، كما اأّن اجلهد اجلهيد 
العقل يف مكونات  اإعمال  بالتلميح فح�سب، دون  القطرّية  لي�ساغب احلكومة  ان�سّب 
الّثقافة اأو اأ�سول العملية الجتماعية، ول حتى النظر الب�سري اإلى التاريخ الذي اأنتج 
الكتاب  القطرية احلالّية.  لذلك ل ميكن فهم هذا  يا�ِسّية  والجتماعية  ال�سِّ احلالة 
اإ�سالحي متحد، ولكنه يعرب بال�سك عن  اأو وطني  كوحدة مو�سوعية خلٍطّ �سيا�سي 
و�ساًل  ترجو   متمّنعة  كخطوة  فهو  الهتمام،  جلذب  تعلو،  واأ�سوات  يت�ساعد،  نف�ص 
من الأمري، اأو من ميثله، فجملة الق�سايا املطروحة، على ج�سارتها، ل حتتاج لأكرث 
من حزمة قرارات اإجرائية. ومن ناحية ثانية فهو مقيا�ص خطري يجب اأن النتباه له، 
وموؤ�سر على اأّن املثقف ي�سيق به الف�ساء العام. وكاأنه ل منرب له، وجماله التداويل 

م�سنوع.

للتاريخ،  واعية  قراءة  بال  ة  نه�سّ ول  تنوير،  بال  اإ�سالح  ل  يقول،  الّتاريخ  اإّن 
ويبدو اأّن الفاعلني يف احلراك ال�سيا�سي �سواء احلقيقي اأو الوهمي يف اخلليج، طّلقوا 
الّتاريخ القريب، الذي تزامن مع ت�سكيل نواة الدول  يف القرنني الثامن ع�سر والتا�سع 
والردى،  واملحار  اللوؤلوؤ  تاريخ  والتاآلف،  والت�سالح  والتخالف،  التناحر  تاريخ  ع�سر، 
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وهذه املجافاة تبدو يف الرتف الفكري املبذول بال روّية واملنبت من اجلذور، املتنطع 
باملحاكاة دون النظر يف تاريخ املظاهر العدلية املعا�سرة، فال األقى الباحثون الّنظر 
يف تاريخ اأوروبا التي دفعت �سريبة الإ�سالح باأن فقاأت عني الظالم بالتنوير والنقد 
وتقاتل  الدماء  نزيف  اأوقف  الذي  خليجهم  تاريخ  يف  نظروا  ول  الديني،  والإ�سالح 
الع�سائر بنظام �سيا�سي، به اأخطاء ولكنه ي�سمن العدالة، والعدالة وحدها ما ت�سمن 

ال�ستمرار، يف اخلليج.

ل�سمان  بالداخل،  الهتمام  قطر  على  اأّن  مرّكزة،  ر�سالة،  الكتاب  �سّجل 
التاريخ، لأن كثريين،  اأن يعيد �سياغة مادة  للخليج كله،  ا�ستقرارها، و�سّجل ر�سالة 

يقفزون عليه. واأجاب عن ما يريده القطريون.


