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قراءة عمر البشير الترابي

شهد العام 2011؛ ا�ضطرابات �سيا�س ّية عميقة،
يا�س ّية العربية
ال�س ِ
نتجت عنها حت ّوالت جذرية يف اخلارطة ِّ
�صر غريهم
الربيع العربي ،و ُي ّ
ُع ِّرفت عند املتفائلني ب�أحداث ّ
بالربيع الأ�صو ّ
يل� ،إذ انتهت ب�صعود الت ّيارات
على و�صفها
ّ
الإ�سالم ّية �إىل ُ�س ّدة احلكم ،يف م�صر بزعامة حزب احلرية
ال�سلفي ،ويف تون�س بزعامة
والعدالة الإخواين ،وحزب النور ّ
ّ
تنفك
حزب النّه�ضة ،واملغرب مع حزب العدالة والتنمية ،وال
«الربيع» �أو االنتفا�ضات �أو ملفات الإ�صالح ،عن
درا�سة تتناول ّ
ذكر دولة قطر التي رعت بق ّوة كل حركات التغيري املزعومة،
ووقفت على �أعتابها.

( ) كاتب وباحث �سوداين ع�ضو هيئة التحرير مبركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.
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مل ينتظر الباحثون كث ًريا ،حتى طالعهم الدكتور علي خليفة الكواري ،املثقف
القطري املعروف ،بكتاب َّ
«ال�شعب يريد الإ�صالح يف قطرً �..
أي�ضا» ،الذي اقتن�ص
فر�صة اال�ضطرابات �أو الثورات التي �ساندت �شعو َبها دولة قطر ،وفتحت قناة اجلزيرة
منربها لق�ضاياهم ،يف خطوة ميكن فهمها ب�أ ّنها حماولة لإحراج الدولة ،التي تدعي
�أنها ترعى الإ�صالح يف الدول «الثائرة» ،فكيف متنعه عن مواطنيها القطريني ،الذين
جتمعوا له ،يف ندوات يعر�ضها الكتاب؟
قطريون من أجل اإلصالح..لقاءات اإلثنين

مقدمة الكتاب ،كانت كب�سولة ّ
خل�صت كل ما جاء يف الكتاب ،قدمها حمرر
الكتاب ،علي خليفة الكواري �س ّمى فيها من �شارك يف لقاءات الإثنني ،التي �ألقيت
فيها الأوراق التي �ض ّمها الكتاب ب «قطريون من �أجل الإ�صالح» ،واقرتح �أن ما دار
فيها هو حوار من �أجل ك�شف اخللل يف الرتكيبة القطرية و�إبداع احللول الإ�صالحية،
فقد �شارك يف اللقاءات التي امتدت من مار�س � 2011إلى فرباير � ،2012أكرث من
 60مواطنا من الكوادر القطرية املعن ّية بال�ش�أن العام القطري ،وامل�ؤه ّلة للحديث عنه.
وقام بن�شر هذه الأوراق واملناق�شات يف كتابه هذا ،ولكنه �أ�ضاف لهم َّ
«ال�شعب» ليملأ
بوقود �شبيه بوقود الثورات التي �ضخت قطر فيها ما ّ
�ضخت ،كمن يقول «من
املطالب ٍ
فمك �أدينك».
الكتاب ،مل يكن �ساخ ًنا كما عنوانه ،لكنه ت�ض ّمن ق�ضايا رئي�سةّ ،
ود�شن حلراك
فكري وثقايف ،مل يتبلور لي�صبح تيار ًا �أو حت ّرك ًا يكت�سب قوته من ال�شارع القطري،
ولذلك عوامل كثرية ميكن فهمها يف �سياق �أمني واجتماعي ،ولكن هذه املحاولة
ال ميكن �أن متر دون توثيق ،وفهم ،لذلك ف�إن حماولة قراءته ،هي حماولة لر�صد
«التفكري ال�سيا�سي ل�شريحة مهمة من املجتمع القطري ،ت�شعر بالغرية من حظوة
الأجانب»� ،أكرث من حماولة ر�صد املواقف ،فالأوراق التي ت�ضمنها الكتاب على مافيها
من روح نقدية ،كانت �سمتها الغالبة «العاطفة»� ،أكرث من كونها ر�ؤى فكرية حتدد العلة
وت�شخ�صها وتقرتح احللول واخليارات املتاحة.
المسبــار
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عقبات اإلصالح في قطر

ت�ض ّمنت املقدمة عقبات الإ�صالح ومع ِّوقاته املُتم ّثلة يف حجب املعلومات ذات
العالقة بال�ش�أن العام وحظر ن�شرها ،ما ّ
يعطل �إمكانيات التحليل ،فال توجد –بح�سب
تف�صل ح�سابات املال
ال�سكانية ،وال ِّ
ال�سيا�سة ّ
الكواري� -أرقام من�شورة وا�ضحة ت�شرح ّ
العام� ،أو تذكر االحتياطي العام للدولة ،وي�شتكي الكواري من الغمو�ض يف �إيرادات
املال العام وم�صروفاته ،كما ع ّد غياب ال�شفافية ،بالإ�ضافة �إلى �ضيق هام�ش حرية
الر�أي والتعبري وغياب م�ؤ�س�سات جمتمع مدين م�ستقلة عن ال�سلطة ،من �صميم ما
ّ
يعطل العمل ّية الإ�صالحية.
يا�س ّية
ال�س ِ
يقول الكواري «جدير بالذكر �أن قوانني قطر ال جتيز �إن�شاء الهيئات ِّ
وال منتديات احلوار وال اجلمع ّيات املهن ّية النقاب ّية والنقابات العاملني ،وال يوجد
فيها جمع ّية �أهل ّية حلقوق الإن�سان واملواطن وال جمعيات وم�ؤ�س�سات نفع عام ي�شتبه
اهتمامها بال�ش�أن العام» ،وتناول ما �أ�سماه بـ«اخللط بني العام واخلا�ص وق�صور
الإدارة العامة».
ال يوجد نف�س �سيا�سي وا�ضح يف الكتاب ،بل اجتهادات جمتز�أة ،وتبدو يف كثري
من املوا�ضع مرتددة يعوزها العمق الثقايف التنويري ،لكنّ الكواري �أراد �إي�صال ر�سالة
مه ّمة وهي «هل قطر يف حاجة للإ�صالح �أ�سوة ببقية الدول العرب ّية؟ �أم �إن عملية
الإ�صالح يف قطر قد متت والربيع العربي قد حتقق فيها مبك ًرا كما يروج الإعالم
القطري؟» ،ويذهب الكواري �إلى �أن «قطر حتتاج بكل ت�أكيد �إلى �إ�صالح جذري
و�شامل ،وحوار وطني جاد وم�س�ؤول ،ور�سم املداخل اال�سرتاتيجية امللحة مثل وقف
تفاقم اخللل ال�سكاين و�إ�صالحه ،و�إ�صالح وتنمية الإدارة العامة ،واالنتقال �إلى
نظام حكم دميوقراطي ،وتنقيح ر�ؤية قطر وا�سرتاتيجيتها وا�ستكمالها ،وا�ستكمال
م�ؤ�س�سات الق�ضاء وكفالة حق التقا�ضي».
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إصالحات دستورية..تشريعية ..قضائية

�أولى الأوراق ق ّدمها �أ�ستاذ القانون العام امل�شارك ،بجامعة قطر ،الدكتور ح�سن
ال�سيد ،بعنوان ال ّدور التّ�شريعي ل�شعوب دول جمل�س التعاون ،بعد التقدمي اال�صطالحي
أ�سا�س ّيات ،وتناول �سلطة
العام الذي ت�ض ّمن التعريفات ال�ضرورية لتمكني القارئ فهم ال ِ
التّ�شريع ودور ال�شعوب يف املنطقة وعملية �سن الت�شريعات عرب املجال�س النيابية ،حول
احلالة القطرية ،ي�ؤكد ال�سيد �أن الد�ستور القطري مل يو�ضع ب�أ�سلوب دميوقراطي،
وذلك لأن «اللجنة التي و�ضعت م�شروع الد�ستور كانت معينة ،و�أن اال�ستفتاء �سبقته
حملة تدعو للت�صويت بنعم ،ويقول «فيما عدا الكويت مل يكن لل�شعب يف دول جمل�س
التعاون دور يف و�ضع د�ساتري بالدها» ،وعن �سلطة تعديل الد�ستور يقول الكاتب� ،إ ّنها
يف قطر «تتم مبوافقة املجل�س املنتخب واحلاكم» ،وم�ضي ي�شرح التفا�صيل الهيكلية
والقوانني ،فمجل�س ال�شورى يف قطر «يت�ألف من خم�سة و�أربعني ع�ض ًوا ،ثالثون منهم
ال�سري املبا�شر ،واخلم�سة ع�شر الباقون يع ّينهم الأمري»،
يتم انتخابهم باالقرتاع العام ِّ
يتم بها اختيار الأع�ضاء ويقول «و�إن كان
ويبدو
وا�ضحا عدم ارتياحه من العملية التي ّ
ً
البع�ض يرى ب�أنّ الوقت ما زال مبك ًرا يف �أغلب دول جمل�س التّعاون للمناداة بامللك ّية
ال ّد�ستورية ،واحلكومة املُنتخبة ،ف�إننا ال نراه ُمبكرا ب�ش�أن حق َّ
ال�شعب يف و�ضع د�ستور
بلده ،وقيام جمال�س نياب ِّية حقيق ّية و ُمنتَخبة».
ودعت الورقة �إلى �أن تتب ّنى قطر ومن بعدها دول جمل�س التعاون الأ�سلوب
امل�شرتك بني احلاكم والربملان لتعديل مواد الد�ستور ،و�أن ين�ش�أ الق�ضاء الد�ستوري ،و�أن
ُت َ�ش ّكل املجال�س الت�شريعية باالقرتاع العام ال�سري املبا�شر وتمُ ّلك دو ًرا حقيق ًيا يف �سنِّ
القوانني.
�أما املحامي يو�سف �أحمد الزمان ،فتح ّدث عن «ا�ستقالل الق�ضاء القطري»،
و�أ ّرخ له ،قائ ًال �إنّ ال ّد�ستور القطري اعتنق مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،واعترب مبد�أ
ا�ستقالل الق�ضاء هو احل�صن احل�صني حلماية حقوق الإن�سان وحرية املواطنني
وا�ستخال�ص حقوقهم ،كما تناول –الزمان -يف ورقته تط ّور نظام الق�ضاء يف قطر،
ْبد ًء من ع�صر االحتالل.
المسبــار
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تناول الكاتب املبادئ الأ�سا�سية للنظام الق�ضائي القطري ،ثم �ألقى نظرة
تقديرية لل ِّنظام الق�ضائي ،م�ؤكدً ا �أ ّنه يتم ّيز بالنزاهة واحليدة ،وقد �أبرز ال ّد�ستور
ِ
القطري ا�ستقالل الق�ضاء ولكن من ال�ضروري تطوير اجلهاز الق�ضائي ،وتناول
يتم
الزمان م�س�ألة عدم وجود ت�شريع �إجرائي لقانون الأ�سرة ،كما انتقد ال�صورة التي ّ
بها ا�ستعرا�ض الق�ضايا ،واالزدحام ال�شديد جلمهور املتقا�ضني ،والزيادة الكبرية يف
�شاملة للقوانني
العمالة الوافدة التي ت�سببت بازدياد ال ِّنزاعات ،كما دعا �إلى مراجعة ِ
�ساعدين الق�ضائني القطريني وا�ستيعاب ال�صاحلني
الإجرائية ،والتّو�سع يف تعيني املُ ِ
من خريجي القانون وال�شريعة �سنو ًيا من اجلامعات القطرية.
التعليم في قطر

وا�ضحا على �سيا�سة التعليم يف قطر ،م�سلط ًا ال�ضوء
الكتاب ت�ضمن هجوم ًا
ً
َّحدي َثات التي �ساهمت بها م�ؤ�س�سة راند ،مته ًما النظام التعليمي القطري من
على الت ِ
جهة ب�إ�ضعاف اللغة العربية وتهمي�ش الثقافة القطرية ومن جهة �أخرى يف �ضعف
ن�سبة «�إ�شغال» القطريني للوظائف احليوية التي ي�شغلها حال ًيا الأجانب ،ب�سبب �ضعف
خمرجات التعليم ،وعدم وفائها ملتطلبات �سوق العمل.
وف�صلها الدكتور عبداهلل جمعة الكبي�سي
تن ّوعت الإ�شارات لهذه الق�ض ّية ّ
توجهات التعليم
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية واملدير الأ�سبق جلامعة قطر ،الذي كتب عن ّ
العام والتعليم العايل ،وحت ّدث عن حماوالت �إ�صالح التعليم العام ،بد ًء من املحاولة
بطلب من احلكومة القطر ّية ولكنّ
الأولى يف  1990عرب تقرير تقدمت به اليون�سكو ٍ
تقريرها مل يكن له �أثر ُيذكر ،وكانت املحاولة الثانية يف العام  1996التي جنحت
يف تو�ضيح اخللل ولكنها ف�شلت يف تو�صيف احللول� ،أما املحاولة الثالثة فكانت يف
العام  .1997وبعد ذكر عدد املحاوالت يتحدث الكبي�سي عن حماوالت �إ�صالح التعليم
وتد�شني مرحلة جديدة عرب م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية عاملية ،وبدا م�ستنك ًرا وهو ي�سوق
جوالت م�ؤ�س�سة راند لإ�صالح التعليم يف قطر ،فيقول الئ ًما «�إنها �أبعدت وزارة الرتبية
وا�ضحا وهو ي�شنُّ الهجوم
والتعليم متحججة ب�أنها غري م�ؤهلة» ،وبدا رف�ضه للم�ؤ�س�سة
ً
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على نتائج ما قامت به فيت�ساءل ماهي فل�سفة التعليم اجلديدة ،وكيف تغيرّ ت ،وملاذا
ال ُت َ
ن�شر ،كما انتقد َّ
ال�شكل العام لإدارة املدار�س ،ولغة التعليم التي ك ّر�ست غياب اللغة
العرب ّية ل�صالح الإجنليزية ،م�ؤكد ًا �أنّ ال ِّنظام التعليمي اجلديد ت�سبب ب�ضياع ثروة
ب�شر ّية من املعلمات املواطنات.
�أما عن �سيا�سات الإ�صالح حول التعليم العايل فقد تناول الكبي�سي �سيا�سة
�إ�صالح التعليم يف جامعة قطر وقال �إنّ «راند» ُك ِّلفت يف العام  ،2003ب�إ�صالح التعليم
العايل ،موا�ص ًال انتقاده للعملية التي قامت بها لعدم م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س
من القطريني فيها ،بل ت�سببت يف تهمي�شهم ،وعاب التزام «راند» بال�سر ّية التامة يف
يا�سة الأمر الواقع ،و�أ ّنها –يف نظره-
كل �إجراءاتها وخطواتها ،وبدا وك�أ ّنها تب ّنت ِ�س َ
ع ّمقت �إ�ضعاف اللغة العربية ّ
وهم�شت الثقافة الإ�سالمية .واختتم بالقول ب�أن ظاهرة
تغريب التعليم العام واالعتماد على اللغة الإجنليزية و�إزاحة املواطنني عن �سدة
القرار ،تدعو ملزيد من املراجعات.
فقاعة تعليم دولي؟

�أما �سعد را�شد املطوي املهندي ،فقد ا�ستعر�ض يف ورقته «املدينة التعليمية»،
وهي من امل�شاريع البارزة يف قطر يف العقد الأخري ،وقد منا امل�شروع الذي تبلغ م�ساحته
قرابة خم�سة ع�شر مليون مرت مربع حتى �أ�صبح ي�ضم العديد من الكليات العاملية
واملراكز البحثية الأجنبية ،م�ضى املهندي متح ّد ًثا عن �أهداف ور�سالة «م�ؤ�س�سة
قطر» ،وهيكلها وخ�صائ�صها ،فقد ُم ِن َحت ا�ستقاللية عن الأجهزة القطر ّية ،وانتقد
املهندي غياب الأكادمييني القطريني ،و�ضعف التوا�صل مع املجتمع القطري ،وغمو�ض
اخلطط امل�ستقبلية واختالف املناخ الدرا�سي عن مناخ قطر!
م�شروعا لدولة ،ولذلك فهو
يقول الكاتب �إنّ م�شروع «م�ؤ�س�سة قطر» �أ�صبح
ً
يرى �أنّ �إدماج «املدينة اجلامعية» يف املجتمع القطري �سيكون �صع ًبا ولكنه مهم،
ودعا �إلى درا�سة خمرجات التعليم والبحث والن�شاطات ودور القطريني فيها ،طال ًبا
و�أ�ساتذة و�إداريني و مدى ت�أثريه على قطر و املنطقة ب�شكل عام ،فمن غري املعقول
المسبــار
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واملقبول �أن ُيق َبل فقط  %2من خريجي الثانوية العامة ويلتحقون باملدينة التعليمية
رغم �أن ميزانيتها  %2.8من الدخل القومي القطري .ومن ّثم ف�إنّ العمل على تطوير
امل�شروع مبا يتنا�سب مع احتياجات قطر واملنطقة يف املرحلة القادمة �أمر حتمي،
كي ال يكون جم ّرد «فقاعة تعليم دويل» و يكون بالفعل «قوة دافعة تدريجية ملزيد من
ال�سيا�سي» يف دولة قطر و املنطقة العربية.
الإ�صالح املجتمعي و ّ

االستراتيجية 2016 -2011
يف كل �أوراق الكتاب ،تبدو اال�سرتاتيجية القطرية  2016-2011املنبثقة عن
ر�ؤية قطر 2030؛ ّ
حمط التناول ومرتكز ال ّنقد ،ك ٌل يحاول �أن يجد فيها الثغرات ويبني
عليها الهجوم� ،أ ّما الورقة التي تناولتها بتف�صيل فهي ورقة عي�سى بن �شاهني الغامن،
الذي ق ّدم مراجعة نقدية لإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر،2016-2011 ،
فبد�أ باحلديث عن امل�صطلحات والتعريفات ،ف�شرح موقع اال�سرتاتيجية يف العملية
التخطيطية وغريها من �أ�سا�سيات التفكري اال�سرتاتيجي.
حلل الغامن البيئة املحيطة بعملية �إم�ضاء اال�سرتاتيجية ،فانتقد غياب موا�ضيع
هامة مثل اخللل ال�سكاين وبدائل البرتول ،و�إغفال البيئة الطبيعية ،واالنفالت
اال�ستثماري ،و�أ�ضاف ملالحظاته �أنه «يف مرحلة التح�ضري والإعداد لال�سرتاتيجية
مل يتم جتميد اتخاذ القرارات الكربى حتى االنتهاء من الإعداد» ،مل يفت الغامن �أن
مينح ورقته روح االعتدال بتعديد �إيجابيات اال�سرتاتيجية مثل ت�سليطها ال�ضوء على
�أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي ،واقرتاحها التفريق بني ال ّناظم وامل�ش ِّغل ،والتحذير
ف�صل � ً
أي�ضا �أوجه الق�صور؛ مثل عدم حتديد
من االعتماد على مورد نا�ضب ولكنه ّ
املجاالت امل�ستهدفة من عبارة «بناء اقت�صاد املعرفة» ما جعلها عبارة ف�ضفا�ضة،
يا�س ّية من اال�سرتاتيجية عيب خم ّل ،وقال �ساخ ًرا
ال�س ِ
و�شدد على �أن غياب التنمية ِّ
«فجاءت اال�سرتاتيجية ك�أنها موجهة ل�شركة جتارية» ،كما �أن اال�سرتاتيجية مل حتدد
عملية متابعة الأداء ،م�ستنتج ًا �أن اال�سرتاتيجية �صيغت يف بيئة احتفالية ،املفرت�ض
�أن تكون يف خدمة ر�ؤية متفق عليها ،ولكنها مل تراع املنهج التخطيطي اال�سرتاتيجي،
8
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وقال «�ألقت اال�سرتاتيجية ال�ضوء على ق�ضايا مهمة وطرحت بع�ض احللول ،مل�شاكل
خا�صة على امل�ستوى التنظيمي للجهاز احلكومي ،ولكنها �أغفلت ذكر عالج جاد
للق�ضايا امل�صريية التي تواجه االقت�صاد واملجتمع القطري».
اإلعالم القطري ...المسيرة والتحديات

يقرن الإ�سالميون ذكر قناة اجلزيرة مبا ي�سمونه «احلر ّية الإعالمية يف ال�شرق
الأو�سط» وي�ؤكدون �أن جزيرة قطر هي «منرب من ال منرب له» ،لذلك مل يفت على
الكواري �أن ي�شري يف مقدمته �إلى �أن اجلزيرة «ت�صف نف�سها ب�أنها منرب من ال منرب
لها من دون �أن يت�سع ذلك املنرب –مع الأ�سف -لر�أي �شعب قطر» ،لذلك كانت درا�سة
حالة الإعالم القطري يف �ضمن ق�ضايا الإ�صالح ،م�شوبة بحالة مقارنة ال �إرادية مع
�إعالم اجلزيرة ،والغريب �أن �أحمد عبدامللك ،الذي تناول الإعالم القطري� ،أغفل
ذكر وجود قناة اجلزيرة �إال يف فقرة حتدثت عن ا�ستقطابها للكفاءات القطرية
الإعالمية .وال يخفى �أن لهذا الإغفال �أ�سباب وا�ضحة تتعلق بح�سا�سية املو�ضوع.
�أحمد عبدامللك ،تناول يف ورقته واقع الإعالم القطري ب�شقيه الأهلي واحلكومي،
بد�أ بالإعالم الأهلي موثق ًا ملراحل تطوره منذ ال�سبعينيات ،وعدد املجالت وال�صحف
التي انت�شرت يف تلك الفرتة ،و�أ�شار �إلى �أن غالبها توقف لأ�سباب ك�ضعف التوزيع،
�أو قلة الإعالنات ،وغياب الكوادر ال�صحفية املحلية و�ضيق هام�ش احلر ّية ،وحول
احلر ّيات يقول عبدامللك «الكاتب �سوف يفكر �ألف مرة قبل �إقدامه على كتابة مقال
يقرتب من تلك املحاذير �إن كانت تنتظره عقوبة الغرامة البالغة � 500ألف ريال»،
ويف �ضمن مالحظاته و�شكاويه مل يفت الكاتب ال�شكاية من ُم�شكلة «التغريب» ،ومن
احتكار �سلطة تعيني ر�ؤ�ساء التّحرير ،ما يفقدهم كث ًريا م�ساحة كافية للحرية والإبداع
والتناف�سية.
�أ ّثرت الإذاعة يف بداية انطالقها على املجتمع وقادت التحول املجتمعي و�آزرت
ظهور الدولة احلديثة وكذلك التلفزيون ،فقد �شهدت تطورات مه ّمة لكنها مل ت�ست َِمر
طوي ًال حتى بد�أ الترّ اجع يف القوى الب�شر ّية يف عقد الت�سعينيات من ع�شرة مذيعني
المسبــار

9

يأ رطق يف حالصإلا ديري بعَّشلا :باتك

قطريني وخم�سة مذيعات �إلى ثالثة مذيعني ،وال مذيعة قطرية الآن ويقول «افتقد
يا�س ّية ا ّ
جلادة منذ ع�شر �سنوات» ،وم ّر على م�شكالت
ال�س ِ
التلفزيون �إلى الربامج ِّ
كتقليد ّية الأفكار ،ونق�ص م�ساحة الربامج املحل ّية ،ونق�ص الكوادر
الإعالم ال ّر�سمي،
ِ
الب�شرية ،وغياب ال ُّن َخب وال ّرقابة ال�صارمة ،وتغ ّول الأجانب يف �إعداد وتقدمي الربامج
املحل ّية القطرية ،بل و�صل الكاتب ح ّدا من الت�شا�ؤم �أن ا�ست�شهد مبا ن�سبه �إلى �أحد
الباحثني العرب يف و�صف الإعالم اخلليجي فقال �إن ما ي�سوده هو «االبتذال والنمطية
يف الت�سلية» و«الت�سطيح والتجويف والإفقار للحياة الثقافية».
أهم التو�صيات التي خرج بها عبدامللك هي �إ�صدار قانون يدعو حلرية التعبري،
� ّ
وحتديد �صالحيات ر�ؤ�ساء التحرير جتاه موظفيهم ،وو�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة
وتقدمي املعلومات
للإعالم الر�سمي وجتديد خطابه واالهتمام بالكوادر القطر ّيةِ ،
ال�سماح بتناولها.
الوا�ضحة عن حياة املواطن ،مع ّ
الخلل السكاني

ال�سكاين» ،حا�ضرة بقوة يف كل خماوف
ال�سكانية �أو «اخللل ُّ
ق�ض ّية الترّ كيبة ّ
املتحدثني يف ملتقيات الكواري الأ�سبوعية ،ويتم اال�ست�شهاد ب�أرقام مهولة من
ال�سهلة التي
الدِّ را�سات للتحذير منها بو�صفها ق�ضية جوهرية ،وهي من الق�ضايا ّ
تفتتح بها حركات «الإ�صالح» �أو «املعار�ضة» ندواتها و�أوراقها للتحذير منها يف دول
اخلليج ،بو�صفها ق�ض ّية جمتمع ّية ذات رواج ،ومن ال�سهل على هذه احلركات ادِّعاء
�أنّ احلكومات ال تقوم باجلهد الكايف ملعاجلة هذا اخللل ،ويعر�ض دُعاة الإ�صالح
ال�سهلة والبديه ّية ،كالتّوطني وترحيل الأجانب ،ومنع
ً
دوما نظر ّيات من طائفة احللول ّ
التم ّلك وغريه من احللول ال َّنظرية .ومل يكن القطريون ا�ستثناء ،فكانت ق�ض ّية الرتكيبة
ال�سكانية حمو ًرا رئي�س ًا يف نقا�شاتهم .وهم يرف�ضون مقارنة و�ضعهم ب�أي و�ضع �آخر،
ّ
لوجود متييز نوعي ل�صالح الأجانب يف الدولة واملنا�شط الإعالمية والريا�ضية.
تناول الق�ضية الباحث حممد هالل خليفة ،الذي حتدث عن �إ�شكالية اخللل
ال�سكان ،و�أعاد ذلك حلجم
ال�سكاين� ،إذ ي�شكل القطريون �أقلية من �إجمايل عدد ّ
ّ
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قوة العمل الوافدة ،و�أرجع تفاقم «الإ�شكال ّية» لعدم وجود �سيا�سة ر�سم ّية لوقف هذا
ّ�ضخم ،بل ت�سببت قوانني مثل قانون التّملك �إلى تفاقم ا َ
الت ّ
ال�سكاين ،وا ّدعى �أنّ
خللل ّ
ال�سلطة
عام ًال �سيا�س ًيا �ساعد يف تفاقم امل�شكلة خل�صه يف ظهور ال ّنفط ،الذي م ّكن ُّ
يا�س ّية من ا�ستغالل عائداته للتوظيف يف ال ِقطاع احلكومي ،ف�أ�صبح هو الو�سيلة
ال�س ِ
ِّ
ال�سكان يف يد البحر ،والغو�ص
املُثلى لكبح جماح �أ ّية مطالب وطن ّية ،بعدما كان رزق ّ
وحجمت مطالباتهم� ،أغ َرى العمل
�أ�صبح يف يد احلكومة التي ملكت بذلك قرارهم ّ
ال�سهل القطريني ،فتك ّد�سوا يف العمل احلكومي ،بينما كانت الأعمال
احلكومي ّ
احلرف ّية العال ّية واخلا�صة مهجورة مل يعد ميلأها �سوى الوافد واملهاجر ،كما �أنّ
ِ
�ضعف خمرجات النظام التّعليمي ت�سببت يف ا�ضطرار ال ّدولة جللب عمالة خارج
ال�سكاين،
الوطن ،وعدد الأ�سباب الأخرى ،وقال «�إنّ اخلطوة الأولى لإ�صالح اخللل ّ
يا�س ّية هو مكمن
ال�س ِ
ال�سبب الأ ّول الذي �أدى �إلى اخللل ،فغياب الإرادة ِّ
هي يف تغيرّ ّ
اخللل».
الحاجة إلى اإلصالح في قطر

يف منت�صف الكتاب ،عاد الكواري ليعيد النقاط التي ذكرها يف مقدمته ،وقد
�ألقاها يف �إحدى ال ِّلقاءات ،يف ورقة تناول فيها �أوجه اخللل ال ّرئي�سية املزمنة يف قطر،
ال�سلطة واملجتمع وغياب الدميوقراطية ،حيث جزم ب�أن
هي –عنده -يف العالقة بني ّ
الد�ستور القطري ي�ستحيل حت ّوله �إلى الدميقراطية ويقول يف مناق�شته ال�سرتاتيجة
قطر «و�إذا كان هدف التق ّيد باملبادئ الأ�سا�س ّية للإ�سالم هد ًفا متفق ًا عليه ،ف�إن بقاء
الو�ضع االجتماعي املوروث واملحافظة على املكانة االجتماعية للأ�سر العريقة هدف
يكتنفه الغمو�ض» ،كما ينظر الكواري قائ ًال بوجود خلل الإنتاج االقت�صادي� ،إذ تعتمد
يف اقت�صادها على ثروات ريعية نا�ضبة ،ووجود خلط بني املال العام واملال اخلا�ص،
وخلل يف قوة العمل� ،أما اخللل الأمني فيتمثل يف عدم قدرتها على الدفاع عن نف�سها،
مفتوحا فعلى ماذا يقوم� ،أعلى
كما �أن �س�ؤال الأمن الإ�سرتاتيجي يف قطر ،ما يزال
ً
�شراكات دولية� ،أم االحتاد اخلليجي.
المسبــار
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نظرة إلى الغاز الطبيعي ..اإلصالحات البيئية

حممد بن �سعود الدليمي� ،ألقى نظرة على الغاز الطبيعي يف قطر ،متناو ًال
�أوجه ا�ستخدامه ،وامل�شروعات القائمة عليه ،احتوت ورقته على الكثري من التفا�صيل
التقنية والكيميائية ،حاول تطبيقها على حقل ال�شمال الذي ّمت اكت�شافه يف العام
 ،1971ولال�ستفادة منه �أقيمت م�شاريع �إ�سالة الغاز الطبيعي( )LNGوحتويل الغاز
�إلى �سوائل( )GTLوانتاج �سوائل الغاز البرتولية( ،)LPGولهذا الغر�ض �أن�شئت
مدينة «را�س الفان ال�صناعية» كجزء من قطر للبرتول� ،أما م�شاريع التطوير ف�أبرزها
ماقامت به قطر غاز التي بنت �سبعة خطوط �إنتاج بطاقة  40مليون طن يف ال�سنة،
ور�أ�س غاز ،وم�شروع �أوريك�س جي تي �إل ،وم�شروع الل�ؤل�ؤة الذي �سيتناوله بالتف�صيل،
وم�شروع غاز اخلليج الذي �أ�س�س يف  ،2006 -2005م ّر الباحث على �أنواع العقود
واالتفاقيات امل�ستخدمة يف جمال البرتول ،بداية من اتقاقية التطوير وامل�شاركة يف
الإنتاج وال�شراكة مب�شروع ،كما تناول ال�سيا�سة امل�ستخدمة بت�سعري الغاز ،يف �سوق
الأ�سعار الفورية ،التي ترتبط مب�ؤ�شر هرني هاب يف �أمريكا ال�شمالية و�إن بي بي يف
�أوروبا� ،أو الت�سعري املعادل لأ�سعار الطاقة� ،أو املربوط بالنفط ،والأ�سعار املعدلة الذي
يجعل احلكومات هي املتحكمة ب�سعر النفط.
تناول الكتاب م�شروع الل�ؤل�ؤة جي تي �إل ،الذي بد�أ يف  2007بكلفة تقديرية
 5مليارات ،وحينما انتهى و�صلت التكلفة �إلى  24مليار دوالر ،وهو م�شروع �شراكة،
بني قطر للبرتول و�شركة �شل ،وفق اتفاقية تطوير وم�شاركة يف الإنتاج ،و�ستقوم �شل
بتمويل كامل امل�شروع و�ست�سرتجع مبوجب االتفاقية كامل املبالغ امل�ستثمرة� ،إ�ضافة
�إلى احتفاظها بح�صة يف امل�شروع .وقام مبقارنة جدوى م�شروع الل�ؤل�ؤة وم�شروع �آخر
مبعيار عاملي ،وم�شروع ثالث يف جمال �إنتاج البرتوكيماويات ،فخل�ص �إلى �أن زيادة
كلفة امل�شروع ب�شكل مفرط ينعك�س على ربح ّية امل�شروع ،و�أن خربة �شل بامل�شاريع
الكربى لي�ست كبرية بالإ�ضافة و�أن تزويد م�شروع الل�ؤل�ؤة بالغاز جمان ًا يعد تنازال
عن ماقيمته  11يف املئة من قيمة ال�سلعة املنتجة وهو ميثل  7يف املئة من �إجمايل
�إنتاج قطر ،وذكر عوامل جناح م�شروع الل�ؤل�ؤة .وحول موانئ الغاز ،قال «�إنّ �إنتاج 77
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مليون طن من الغاز رقم عايل ،خا�صة و�أنه اليوجد عقود طويلة الأجل ،كما �إن �أمريكا
تراجعت عن ا�سترياد الغاز امل�سال بعد اكت�شاف الغاز ال�صخري ،وكان الأف�ضل ت�أجيل
م�شروع برزان ،وانتقد تقدمي قطر لقرو�ض لدول �أروبية ال�ستثمارها يف بنية حتتية
متكنها من ا�سترياد الغاز القطري امل�سال ،كما انتقد خلو قطر من دائرة متخ�ص�صة
لو�ضع خطة درا�سات نفطية ،كما �أ�شار �إلى �أن تدين �أ�سعار الغاز ال يعمل يف �صالح
الإنتاج فالفائ�ض العاملي بلغ  3يف املئة.
الدكتور خالد الهاجري ،تناول حالة البيئة يف قطر ،وفقا لتقرير جامعة ييل
للأداء البيئي ،ف�إن ترتيب قطر كان يف املرتبة رقم  ،122وهو رقم ُمنتقد ،ومن
الوا�ضح �أن التطوير الهائل يف دولة قطر ملوارد الطاقة الهيدروكربونية �صاحبه زياة
�سكانية كبرية ومنط ا�ستهالك غري من�ضبط ،لذلك يقول الهاجري �إنّ قطر بحاجة
�إلى �أداء بيئي جيد ين�سجم مع كونها دولة قائدة عامل ًيا للغاز الطبيعي ،كما �أ ّنها مقبلة
على ا�ست�ضافة م�ؤمتر الأطراف اخلا�ص بالتغيرّ املناخي يف عام  ،2012داع ًيا �إلى
ا�ستدراك عدة مبادئ �أولها �أهمية احلوار وامل�شاركة بني �شركاء املجتمع ،وا�ستخدام
العلم يف حل امل�شكالت ،واال�ستفادة من جتارب الدول الأخرى ،والبدء قبل فوات
الأوان.
الحالة الثقافية في قطر

ال ميكن احلديث عن � ّأي �إ�صالح دون املرور على امل�ستوى الثقايف ،واحلالة
الثقافية ،لذلك كانت املحاولة اخلجولة التي ظهرت �ضمن درا�سة مرزوق ب�شري بن
مرزوق ،الكاتب والباحث القطري الذي تناول احلالة الثقافية القطرية ،وقدم يف
ورقته مداخلة ت�ستطلع احلالة الثقافية يف قطر ،ميز فيها بني الثقافة الأ�صل ّية قبل
ظهور النفط ،ومابعده من ثقافة و�صفها ب�أ ّنها وافدة ،وثقافة توفيق ّية بينهما ،فقد
ارتبطت ثقافة ماقبل النفط بالإن�سان وا�ستمدت من البيئة البحرية والربية مك ّوناتها.
حت ّدثت الورقة عن �إدارة ال�ش�أن ال ّثقايف ،واملبادرات لتنظيم اجلهود الثقافية؛
وبد�أ بذكر نادي الطليعة الذي �أ�س�سه علي الكواري وزمال�ؤه يف العام  ،1960ومبادرات
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ثقافي ّة �أخرى كفرقة �أ�ضواء املو�سيقية ،وغريها �إلى �أن �أن�شئت �إدارة الثقافة والفنون
يف العام  ،1977وتو ّزعت �إدارة ال�ش�أن ال ّثقايف ال ّر�سمي ما بني وزارة الإعالم والهيئة
امل�ستق ّلة للمتاحف وغريها ،وقال « َي ّ
نظر البع�ض �إلى �أنّ هذا التّنوع يعمل على تن�شيط
احل َراك ال ّثقايف وال َفني يف ال ّدولة ،بينما ينظر �آخرون له على �أ ّنه �إ�ضعاف لهذا
ِ
احلراك يف غياب جهود مركزية واحدة تن�سق وتتابع هذا الن�شاط .كما تناول الباحث
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية  2016-2011من ر�ؤية قطر  ،2030وعاب عليها �أنها
مل تت�ضمن التنمية الثقافية كركيزة �أ�سا�سيةـ قال « اليوجد ما ي�شري �إلى �أن هذه
اال�سرتاتيجية انطلقت من �أرقام ودرا�سات م�سبقة ت�شخ�ص الإ�شكال الثقايف يف قطر»،
و قال «ت�ستهدف اال�سرتاتيجية ما ي�سمى بقطاع الثقافة وهو غري موجود.
يف ختام طرحه عدد الإ�شكاليات التي تواجه الثقافة واملثقف يف قطر ،مثل
هيمنة املنا�شط الأجنبية ،وغياب م�شروع ثقايف وطني ،والتب�سيط يف النظرة �إلى
تراث املا�ضي ،والتنوع الثقايف ال�سلبي الوافد ،والرقابة وغياب م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،وانت�شار ازدواجية الثقافة اللغوية ،وغياب الدرا�سات والبحوث التي ي�صدر
عنها �أرقام و�إح�صائيات.
خالصة

تناولت �أوراق الكتاب م�شاكل –ح�سب الكواري -يعاين منها القطريون ،وال
ُيعرتَف بها ر�سميا ،وال تتناولها �أجهزة الإعالم وال امل�ؤمترات والندوات ال ّر�سمية ،وال
تتطرق �إليها مراكز الدرا�سات «الكثرية» يف قطر ،وال ف�ضائيات �شبكة اجلزيرة ،وال
جتد هذه لبلأو�ؤلث جما ًال عاما يتيح لها حق التعبري اجلماعي عن النف�س يف �شكل
جمعية �أو منتدى حوار� ،أو و�سيلة �إعالمية ،وميكن لو �أح�س ّنا الظنّ �أن نعترب �أن ما
يريده الإ�صالحيون هو نقا�ش مفتوح لأوجه اخللل ،مع �صناع القرار و�شركاء املجتمع،
ميكن قراءة الكتاب على �أنه �أ�شتات ر�ؤية مبطنة تريد �أن يكون الد�ستور تعاقد ًيا،
واملجال�س نيابية ،ولها �صالحيات برملانية حقيقية مع �سلطة و�ضع القانون وا�ستفتاء
َّ
ال�شعب على ال ّد�ستور وتعديالته ،و�إن�شاء الق�ضاء ال ّد�ستوري وتفعيله ،و�إعادة النظر يف
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الكتاب ر�ؤى الإ�صالحيني
اال�سرتاتيجية القطرية لأن احلالية ال ر�ؤية لها ،كما ت�ض ّمن ِ
يف �ش�ؤون النفط وغياب عقود اخلدمات ،وت�سا�ؤالت حول التزام ال�شركات النفطية
جتاه ال�سوق املحلي ،وغياب �ضريبة دخل �أو ر�سوم حق امللكية على ال�شركات النفطية،
وا�ستخدام االحتياطي النفطي ،وق ّدموا ر�ؤية حول ق�ضية الإعالم والثقافة ،وتذم ًرا
من تراجع دور القبيلة املركزي مع ت�صاعد دور احلكومة املركزي.
كتاب مهم ولكن..

الأوراق املق ّدمة يف الكتاب ،اتّخذت طاب ًعا �شفاه ًيا ،ومل يغب هذا الطابع رغم
وا�ضحا يف م�ضامينها،
وجود الإح�صائيات والأرقام �إال �أنّ اال�ستعجال واالرتباك ،يبدو ً
وقد غاب عن ر�ؤ ّية الإ�صالحيني القطريني التن�سيق والو�ضوح ،فلم ينتظمها ن�سق
يا�س ّية والتّاريخ
ال�س ِ
فكري وا�ضح ،وخلت من الإ�شارة �إلى احلالة ال ّدينية ،واحل ّياة ِّ
دوما حركات الإ�صالح والتنوير ،كما �أنّ اجلهد اجلهيد
والأفكار العميقة التي ترعى ً
ان�صب لي�شاغب احلكومة القطر ّية بالتلميح فح�سب ،دون �إعمال العقل يف مكونات
ّ
ال ّثقافة �أو �أ�صول العملية االجتماعية ،وال حتى النظر الب�صري �إلى التاريخ الذي �أنتج
يا�س ّية واالجتماعية القطرية احلال ّية .لذلك ال ميكن فهم هذا الكتاب
ال�س ِ
احلالة ِّ
كوحدة مو�ضوعية ٍ ّ
خلط �سيا�سي �أو وطني �إ�صالحي متحد ،ولكنه يعرب بال�شك عن
نف�س يت�صاعد ،و�أ�صوات تعلو ،جلذب االهتمام ،فهو كخطوة متم ّنعة ترجو و�ص ًال
من الأمري� ،أو من ميثله ،فجملة الق�ضايا املطروحة ،على ج�سارتها ،ال حتتاج لأكرث
من حزمة قرارات �إجرائية .ومن ناحية ثانية فهو مقيا�س خطري يجب �أن االنتباه له،
وم�ؤ�شر على �أنّ املثقف ي�ضيق به الف�ضاء العام .وك�أنه ال منرب له ،وجماله التداويل
م�صنوع.
�إنّ التّاريخ يقول ،ال �إ�صالح بال تنوير ،وال ّ
نه�ضة بال قراءة واعية للتاريخ،
ويبدو �أنّ الفاعلني يف احلراك ال�سيا�سي �سواء احلقيقي �أو الوهمي يف اخلليج ،ط ّلقوا
التّاريخ القريب ،الذي تزامن مع ت�شكيل نواة الدول يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع
ع�شر ،تاريخ التناحر والتخالف ،والت�صالح والت�آلف ،تاريخ الل�ؤل�ؤ واملحار والردى،
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وهذه املجافاة تبدو يف الرتف الفكري املبذول بال رو ّية واملنبت من اجلذور ،املتنطع
باملحاكاة دون النظر يف تاريخ املظاهر العدلية املعا�صرة ،فال �ألقى الباحثون ال ّنظر
يف تاريخ �أوروبا التي دفعت �ضريبة الإ�صالح ب�أن فق�أت عني الظالم بالتنوير والنقد
والإ�صالح الديني ،وال نظروا يف تاريخ خليجهم الذي �أوقف نزيف الدماء وتقاتل
الع�شائر بنظام �سيا�سي ،به �أخطاء ولكنه ي�ضمن العدالة ،والعدالة وحدها ما ت�ضمن
اال�ستمرار ،يف اخلليج.
�سجل الكتاب ر�سالة ،مر ّكزة� ،أنّ على قطر االهتمام بالداخل ،ل�ضمان
ّ
و�سجل ر�سالة للخليج كله� ،أن يعيد �صياغة مادة التاريخ ،لأن كثريين،
ا�ستقرارهاّ ،
يقفزون عليه .و�أجاب عن ما يريده القطريون.
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