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 3122-3122إستراتجية التنمية الوطنية لدولة قطر

 مراجعة نقدية

 عيسى بن شاهين الغانم

 بتاريخ( 2)مداخمة رئيسية قدمت في لقاء االثنين

 

 :ة التاليةالعناوين الرئيسيبإيجاز  أتناولفي ىذه المداخمة سوف 
 في العممية التخطيطية اإلستراتيجيةموقع  .1
 إلستراتيجيةاالبيئة العامة التي أعدت فييا  .2
 أمور تحسب لإلستراتيجية .3
 اإلستراتيجيةأوجو قصور أساسية في  .4

 استنتاجات .5

 في العممية التخطيطية ستراتيجيةاإلموقع : أوال

التعرف عمى موقع االستراتجيات في  التنمية الوطنية لدولة قطر إستراتيجيةلى إ  من المناسب قبل التطرق
شبو وتكون في العادة )من ىذه العممية الدورية التي تبدأ برسالة  عممية التخطيط االستراتيجي اذ انيا جزء

يمييا  الرؤيو،، بعدىا تحدد الرؤية العامة لتحقيق ىذه الرسالة ومن ثم تصاغ االستراتيجية لتنفيذ ىذه (دائمة
تختتم محددة لتنفيذ االستراتجية و  (رأسمالية وغير رأسماليو) وضع الخطط التفصيمية وتعتبر عمميا مشروعات

بشكل  مدى محدد إلىدورة التخطيط االستراتيجي الذي يستمر مايعرف بىذا . بمتابعة التطبيق وتقييم االداء
 .مستدام ويتم التعديل في مدخالتو من خالل تحميل النتائج الفعمية
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 ىو  عمى الرؤية من األمثمة) ونتيجة مرتجاه الرؤية مرتبطة بزمن: بعض صفات الرؤية واالستراتيجية
الرئيس كندي بانزال انسان عمى سطح القمر خالل عشر سنوات، أو التزام دولة قطر بأن  بو تعيدام

ونتيجة مرتجاه يمكن  أي ان لم تحدد بزمن( 2212تكون أكبر منتج لمغاز المسال في العالم بحمول 
بنغالدش فقيرة مثل دولة  عزممثال ) يجب ان تكون واقعية  كما. فيي ليست برؤية قياس الوصول ليا

يضاف (. م سفينة فضائية لمقيام بانزال عمى المريخ في العام القادم ىو ىدف غير واقعييتصمعمى 
ىذه ىي المعايير العامة  .والمتأثرة بها بتوافق االطراف المعنية بتحقيقهاالى ذلك بأنيا يجب أن تتم 

التمعن في الوثيقة محل  لمحكم عمى سالمة المنيج المتبع في إعداد الرؤية واالستراتيجية، وعند
 .ىذه المعايير جوانب ميمة من يتضح بأنيا لم تمتزم بتطبيقسالدراسة ىنا 

 نالحظ  .ركزه وواضحة لجيات التنفيذفيي تصاغ عمى شكل توجييات قصيرة وم   ،نأتي لالستراتيجية
، ويغمب عمييا لدولة قطر بأن حجم الوثيقة ىائل اليتناسب مع وظيفتيا الوطنية في استراتيجة التنمية

 العموميات في الجوانب المصيرية والتفاصيل في الجوانب الفرعية

 نقاط القوة : من خالل دراسة" البيئة المحيطة"منيجيا بعد دراسة  اإلستراتيجية يتم صياغتيا- 
لمتعامل  –، التحديات لإلختيار من بينيا –لعالجيا، الفرص المتاحة  -الستغالليا، نقاط الضعف 

بمشاركة األطراف المتاثرة بيا وصاحبة ويجب أن يتم ذلك أيضا  SWOTمايسمى منيجية  معيا، أو
 .المصمحة

ان يكشف  عمى سبيل المثالكان يتوقع له يتم بطريقة مّعمقة  الذي يفترض أن" البيئة المحيطة"تحميل 
 ( :ألنها واضحة حتى لغير المختص)ويعالج القضايا االستراتيجية التالية 

عامل مع االقتصاد البالوني المتضخم والنمو االقتصادي المنفمت وىو مفتاح حل لمعديد من التكيفية   .1
 عوامل مثل وتيرة وحجم المشاكل المصيرية خاصة وأن عالجة ممكن وبسيط من خالل التحكم في
ية مجدية تخضع لمرقابة االنفاق الحكومي وحماية االقتصاد المحمي من خالل برامج استثمار خارج

 افيةوالشف
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ويعتبر ىذا الخمل (: منمو االقتصادي المنفمتوىي أحد النتائج السمبية ل)مسألة الخمل السكاني  .2
المتوقع أن يطمب من الجيات المختصة  من كانلقد  أكبر تيديد يواجة مستقبل البالد،  السكاني

 وضع خطة بمعايير كمية محددة بزمن لعالج الخمل السكاني
 لمعالجة معدل النضوب لمنفط والغاز وخمق بدائل لمتنمية االيراداتتقديم خطة :  البترولقطاع  .3

 اقبة ذلكخفض انبعاث الغازات الضارة بنسب محددة مسبقا ووضع نظام صارم لمر : الطبيعية البيئة .4

 عالج االنفالت في االستثمار العقاري المدمر لالقتصاد والبيئة والمجتمع بما فية تفاقم الخمل السكاني .5
من الواضح بأن التغير انو بات تثبيت خطة عمرانية مرتبطة بالتنمية الرشيدة، اذ صياغة و طمب  .6

وبو ىدر شديد  ،بخدمة المواطنينالى حد كبير المستمر الحادث في الخطة العمرانية لم يعد مرتبطا 
 .لمموارد

 
أية  وعمى. اليوجد في االستراتيجية اال وصف لبعض ىذه المشاكل دون الطمب من أي جية عالجيا 

ماتستحقة  ىذه القضايا تأخذالفمن الطبيعي بأن حال فإن الرؤية لم تتناول ىذه القضايا المصيرية، لذا 
لعالج ىذه المشاكل، األول ىو  يسيان لعدم التطرقىناك سببان رئ ، وقد يكوناالستراتيجيةمن اىتمام في 

تجيمع ميمات المؤسسات  ىو الى حد كبير منيجي حيث ان ماحدث عند اعداد االستراتيجية -فني
 لتش كلبناء منطق حوليا  ومن ثم الحاليةاالستراتيجية ومشروعاتيا والوزرات والييئات المشاركة في اعداد 

لنمط  ير فني كون ىذه التحديات ىي نتاجوالسبب الثاني ىو غ". االستراتيجية الوطنية" جزء من بعد ذلك
نتطرق الييا في الجزء ضمن البيئة العامة التي س ن عالجياالتنمية المستمر منذ السبعينات، والتي اليمك

 .التالي
 

 :أعدت فيه االستراتيجية البيئة العامة التي:ثانيا
 من المفيد التعرف عمىفإنة ستراتيجية اللتطبيق ا واآلثار المحتممةتفاصيل القبل البدء في التعرف عمى 

العديد من حيث ساىمت ىذه البيئة في صياغة  ا،فييالبيئة التي تم إعداد االستراتيجية  بعض جوانب
 :ىذه الوثيقة، وىي كالتاليفي المخرجات الميمة 
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 تدني شديد في درجة المرونه –الكبرى  ةياالستراتيج اتخاذ القرارات االنتهاء من بعد  -2
  ثرة في ة الكبرى المؤ يالقرارات االستراتيج الكثير منتخاذ وتفعيل إجاء اعداد االستراتيجية بعد أن تم

توسع ىائل في حجم االقتصاد بشكل فقد تم عمى مدى سنوات . دى عقود قادمةمستقبل البالد عمى م
 تطور حجم االقتصاد القطري بةويش  ) أو التنمية الرشيده المواطنينمتطمبات حجم و  اليتناسب مع

 السبعينات ىذه العممية مستمرة منذ، (ايرادات متناقصة حتماشره يمتيم بشكل مستمر بناء وحش ب
عينات الى حتى منتصف التسلاير مميار  22 متوسط الناتج المحمي االجمالي منحيث قفز حجم 

ىذه المعدالت من النمو  مرة، 24تضاعف أكثر من ، أي انو 2212مميار في عام  486
من االختناقات في سمسمة االمدادات والتضخم  سبب رئيس لكثير االقتصادي غير صحية وىي 

ولو المجمتع واالقتصاد القطري منو االقتصاد كما انو السبب الرئيس الذي ييدد وجود  الذي عانى
نتائج كارثية ظاىرة لمعيان في الوقت الراىن ستزداد سوء في المستقبل ان لم يتم عالج ذلك بشكل 

 سريع وحاسم

 ارات الكبرى حتى عداد لالستراتيجية لم يتم تجميد اتخاذ القر إلالتحضير وا يالحظ بأنو حتى في مرحمة
في  بسرعة متواترة المضيوىو األمر المنطقي، بل عمى العكس من ذلك جرى  ،االنتياء من االعداد

 ) ية العداد االستراتيجية التنمويةحتى في المراحل النيائالكبرى ستراتيجية االمشروعات الاعتماد 
لقطار السريع، المناطق ، السكك الحديدية، ا 2222كأس العالم أمثمة عمى ذلك حممة الفوز ب

لم  جميع ىذه المشروعات االستراتيجية ستؤدي حتما الى صياغة واقع جديد. (االقتصادية الحره
لممجتمع واالقتصاد  والتحدياتتأخذه االستراتيجية في االعتبار، واقع يتصف بمزيد من االختالالت 

 .القطري

  المعني النفط )االستثمار في تعظيم انتاج البترول االنتياء من اتخاذ القرارت الكبري في مجال تم
أشارت اليو وىو أمر  ، بحيث يصبح التراجع صعب جدا من الناحية التعاقدية واالقتصادية(والغاز

حتى في ظل االستنتاجات كان يمكن لالستراتيجية دراسة الخيارات  ولكن –65االستراتيجية ص 
 يةمع االيرادات المال الحكيم التعاملالمثال كيفية  المتاحة لمتعامل مع ىذا الواقع، عمى سبيل

حري بالذكر بأن قطاع البترول والصناعة المرتبطة بو قد شيد . االستثماراتالمتحصمة نتيجة ىذه 
توسعا كبيرا في السنوات الماضية بما فييا تطوير وأعادة تأىيل حقول النفط وجميع ذلك انجازات 
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ليعمل بشكل  عمى المستوى الوطني ظل القطاع بحاجة الى توجيوي ولكن الحيوي تحسب ليذا القطاع
الذي  أن يأتي من القطاع نفسو التوجية حيث اليمكن ليذا رشيده، استراتيجية تنمية وطنية متناغم مع

 .أوكمت لو ميمة ادارة القطاع بشكل فني واقتصادي بحت، وىو يقوم بذلك

  المتبعو يةاالقتصادتفاقم الخمل السكاني نتيجة لمسياسات 

 عمى البيئة الطبيعية المخاطر واالثار السمبية استفحال 

 تدني في مرونة اتخاذ القرار نتيجة الدخول في اتفاقيات وألتزامات دولية عسكرية وغير عسكرية 

  عميا في مستويات ادارية و  ات المصيريةمفاصل اتخاذ القرار في األجانب تعاظم أثر الموظفون
 .، بما فييا صياغة االستراتيجيات التنمويةوما سيحدثفي جميع ماحدث  يؤثر حساسة األمر الذيو 

 اإلعالمية البيئة -3
 انجاز ط بين ماىوموالخالكثير من االرباك وااللتباس خمق تؤدي الى احتفالية متعاظمة  -إعالمية  ىناك بيئة

تنمية ة استراتيجيعمل عممي جاد كاعداد  المفترض بأن يكون المشروعأصبح لقد ، فعمي وبين ماىو ضار
النشاط االعالمي واالعالني المتعاظم، الذي اصبح ىذا  ،مشروع عالقات عامة في كثير من جوانبو  ،وطنية

عمل تجاري يتم تمويمة من خالل الميزانية العامة وتقوم بو شركات خاصة قد في قطر صناعة قائمة بذاتيا و 
عرض وتحميل االستراتيجية بشكل احة الفرصة لاتلم يساعد عمى و دا مصدر توظيف لكثير من األجانب غ

عمى سبيل  مثميا مثل الترويج الستضافة كاس العالم عالقات عامةنقدي، بل تعامل معيا كأي مشروع 
المستشارين والموظفين االجانب الباحثين عن عمل  ودور عدد تعاظمأضف الى ذلك عوامل مثل  .المثال

عمى كل ماىو  كل ماىو أجنبيده، وانتشار وترسخ قناعات بأفضمية السائ الداريةا لبيئةليذه  يمواستغالل
 .المغو بما فييا وعربي محمي
 .الممتبسةيذه البيئة نتيجة لاالستراتيجية  عمية فقد جاء عدد ميم من مخرجاتوبناء 

 أمور تحسب لالستراتيجي:ثالثا

 :تتمخص ىذه أألمور فيما يمي

 تيجي عمى المستوى الوطني والتوعية حولو، اضافة الى تسميط الضوء عمى أىمية التخطيط االسترا
 التفكير واستشراف المستقبل
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 ضرورة التفريق بين الناظم والمشغل ، مثال عمى ذلك اقتراح أمور تنظيمية 
 التحذير من االعتماد عمى مورد ناضب 
 جيد  الحديث عن الموضوعات االساسية التي تمس عممية التنمية وتسميط الضوء عمييا وىذا شيئ

 بحد ذاتو، مثال خطورة الوضع المائي وأىمية تطوير التشريعات الخاصة بو

 أمثمه - استراتيجية التنمية الوطنيةفي  أساسية أوجه قصور:رابعا

بناء  تدعو الى ، األولىاستراتيجيتان متناقضتان من الميم مالحظة خطأ جوىري وىو أن الوثيقة تضمنت
وىو أمر تجدر االشارة اليو ولكن لن تسمح لنا  "المادي"التنويع االقتصادي ى والثانية تدعو الاقتصاد المعرفو 

بأن تبنى استراتيجيات متناقضة يقود  اإلشارة ىنامساحة ىذه الورقة لمتطرق الى مثل ىذه التفاصيل، يكفي 
 .أكبر عند التنفيذفشل الموارد واحتماالت  في الى ىدر

  تصبح قطر أي أن : (في الوثيقة ذكرت عشرات المرات) معرفةبناء اقتصاد الاستراتيجية لو تناولنا
 :المعرفة نالحظ التاليكثافة القائمة عمى  والخدمات درة لممعرفة ولممنتجاتمص  مثال، كاليابان 
 تكون فقد ) دون تحديد تخصص معين: في جميع المجاالتن المعرفة المستيدفة ىي يبدو بأ

او في تحسين  تطوير اشارات المرورفي  تكونوقد  الطاقة الذريةفي  المعرفة المستيدفة 
منيجية التخطيط وتقود الى االستنتاج بأن غير واقعية  اً ، ىذه بالطبع أىداف(محركات السيارات

إن اعتماد استراتيجيات من ىذا النوع يؤدى . االستراتيجي التي تحدثنا عنيا أعاله لم يتم مراعاتيا
 واردوىدر في الم الجيودحتما الى تشتيت 

  الموظفين  عدد ىائل من الستيرادسيكون مبررًا ىذا يبدو كذلك بأن ىدف بناء اقتصاد المعرفة
خاصة في مجاالت البحوث الغير معروف  فة العالية وغالبا من الغربمكذوي الت االجانب
عدم القدرة عمى قياس االداء في ىذا المجال، اي ان الموضوع سائل جدا ويمكن ان مع  مردودىا

اليراعي ، أضف الى ذلك بأنو ح مصدرا لميدر دون سقف ودون معرفة ماىو المطموبيصب
غير واقعي وبالتالي ينافي عميو فيو أيضا ) محدودية عدد سكان قطر واليتناسب مع احتياجاتيا

 (شروط التخطيط االستراتيجي السميممنيجيا أحدى 
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  ءت االستراتيجية كأنيا موجية لشركة فجا عميو فقدو ، لمتنمية السياسيةذكر لم يرد في الوثيقة
 تجاريو

  تخفيض عدد النساء الغير متزوجات )الوثيقة مميئة باىداف كمية لعناصر ليست ذات اولوية
مثل معدل استنفاذ لعناصر أساسية كمية  بأىداف، ومرور عابر وغير محدد %(15بنسبة 

 أو المياه المخزون من البترول

 األسباب الفعمية لمشاكل اساسية  ومرت بشكل عابر عمى باسياب وعمق مشاكل فرعية ناقشت
 نضبطالنمو الغير م أو أو التدىور البيئي مثل التخطيط العمرانيوحيوية 

  عمى النقص في المعرفة لدى شديد ىناك تركيز معظم االنشطة والقطاعات التي تم تناوليا في
كل ىدف محدد و  !ع ىذه األعماللدى القطريين لمقيام بجمي" بناء القدرات"المواطنين وضرورة 

مة الخمل مفاقأي  – موظفون في الغالب من الغربسيتطمب تنفيذه استيراد ( وىي بالمئات)ذكر 
اجزاء االستراتيجية ىناك تركيز شديد  العديد منفي السكاني واستنزاف الموارد، نالحظ أيضا بأنو 

 قطريةىذه الكفاءات  تكونليس بالضرورة أن و  – واالحتفاظ بيا عمى استقطاب الكفاءات

 لم تتطرق الوثيقة الى اآللية التي سيتم من خالليا متابعة االداء وما ىو مدى  :متابعة األداء
االنطباع ىنا ىو ان تقوم االمانة العامة لمتخطيط التنموي أو . استقاللية ىذه الجية عن الحكومة

 ستقاللية الالزمة لمتابعة اداء الحكومةأمانة مجمس الوزراء بالمتابعة، وىما جيتان اليتمتعان باال

 استنتاجات:خامسا

عتماد االستراتيجيةتم صياغة و  .1 ة الكبرى يبعد االنتياء من اتخاذ القرارات االستراتيج في بيئة احتفالية ا 
  تحصيل حاصل بالتالي الى حد كبير فيي  –

 ،زمنية وىذا غير متوفر ىناومحددة بمعايير كمية و  متفق عميهايفترض ان تخدم االستراتيجية رؤية  .2
 منيجيعميو فيي تعاني من قصور و 

لم يتم مراعاة سميمة لمنيج التخطيط االستراتيجي القائم عمى دراسة الواقع والبيئة المحيطة، فجاء  .3
 عديد من األىداف المتضمنة في االستراتيجية غير واقعي قياسا الى حاجة المواطن القطري
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قضايا ميمة وطرحت بعض الحمول لمشاكل خاصة عمى المستوى  ألقت االستراتيجية الضوء عمى .4
مقضايا المصيرية التي تواجة االقتصاد جاد لعالج طرح و ، ولكنيا أغفمت مجياز الحكوميلالتنظيمي 

 والمجتمع القطري


