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 الفصل األول

ٌالعودة إلى قطر

ٌ

 تمهيد

،ٌبعدٌنيلٌدرجةٌدكتوراهٌفيٌالعلوم1791ٌيبدأٌالكتابٌالثانيٌهذاٌمنٌمذكراتيٌبعودتيٌإلىٌقطرٌعامٌ

فقدٌشهدتٌٌ،،(العوسجٌ)ٌوكماٌسبقٌأنٌبينتٌفيٌالكتابٌاألولٌمنٌمذكراتي.االجتماعيةٌمنٌجامعةًٌدًرْمٌبإنجلترا

العشرٌسنواتٌالتيٌسبقتٌنيلٌدرجةٌالدكتوراهٌمنٌجامعةًٌدًرْمٌفيٌبريطانياٌعمليةٌإقصاءٌالسلطةٌليٌوحرمانيٌ

ٌ.1791ٌإلىٌعام1791ٌٌمنٌالعملٌفيٌالحكومةٌوشركاتٌالنفطٌفيٌقطرٌومنٌالبعثاتٌالدراسيةٌمنٌعامٌ

اتٌالنفطٌكانٌبسببٌحرمانيٌولذلكٌيتندرٌبعضٌالزمالءٌعلىٌأنٌاختياريٌدراسةٌنمطٌتخصيصٌعائد

فقدٌكنتٌكماٌيقولونٌكمنٌحرمٌ.ٌمنٌفتاتٌعائداتٌالنفط،ٌكماٌكنتٌأسميهاٌخاللٌفترةٌاإلقصاءٌتلك،ٌمعزياٌنفسي

ٌ(.ٌالنوى)منٌأكلٌالتمرٌفقامٌبَعّدٌالطعامٌ

والحقيقةٌأنٌنقديٌلماٌكانٌيحدثٌمنٌهدرٌوسوءٌتوزيعٌلعائداتٌالنفطٌفيٌعشريةٌاإلقصاءٌاألولىٌ،ٌ

ينسحبٌأيضاٌعلىٌضياعٌفرصٌالتنميةٌالتيٌأتيحتٌللمنطقةٌولمٌتسفرٌعنٌبدءٌعمليةٌتنميةٌمستدامةٌفيٌٌكان

نمطٌتخصيصٌعائداتٌالنفطٌوانعكاساتهاٌعلىٌالتنميةٌفيٌ"ولعلٌهذاٌالقلقٌكانٌوراءٌاختياريٌدراسةٌ.ٌأقطارها

ٌ.موضوعاٌلرسالتي"ٌٌإماراتٌالخليجٌالعربي

بدأتٌبوادرٌتغيراتٌهيكليةٌفيٌاقتصادياتٌالنفطٌٌ،1791-1791منٌةٌوأثناءٌأعدادٌرسالتيٌفيٌالفتر

واكتملتٌتلكٌالتحوالتٌبالطفرةٌالنفطيةٌاألولىٌالتيٌارتفعتٌ.ٌوفيٌالعالقاتٌبينٌالدولٌالمصدرةٌوالمستهلكةٌله

،ٌوزادت1791ٌدوالراٌللبرميلٌفيٌأواخرٌعام11ٌٌإلىٌأكثرٌمن1791ٌٌخاللهاٌأسعارٌالنفطٌمنٌدوالرينٌعامٌ

ٌ.ٌعائداتٌالدولٌالمصدرةٌإلىٌأكثرٌمنٌستةٌأضعافٌماٌكانتٌعليهٌقبلٌالطفرةٌالنفطيةٌاألولى

كماٌبدأتٌليٌأيضاٌفيٌنهايةٌفترةٌدارستيٌفرصٌأكبرٌلالستفادةٌمنٌالمواردٌالنفطيةٌوعائداتهاٌ

أسعارٌالنفطٌمنٌٌوإمكانياتٌتوظيفهاٌفيٌعمليةٌتنميةٌمستدامةٌوطنيةٌوإقليميةٌوعربيهٌبعدٌأنٌانتقلٌقرارٌتحديد

شركاتٌالنفطٌاألجنبيةٌالكبرىٌومنٌوراءهاٌالدولٌالمستهلكةٌألرئيسيةٌإلىٌالدولٌالمصدرةٌللنفطٌمنٌخاللٌ

كماٌأنٌمشاركةٌالدولٌالمنتجةٌمعٌشركاتٌالنفطٌصاحبةٌاالمتيازٌفيٌامتالكٌوإدارةٌشركاتٌ.ٌمنظمةٌاألوبك

ٌ.ٌبةٌللدولٌالمصدرةٌللنفطالنفطٌالعاملةٌفيهاٌتفرضٌبدورهاٌتحدياتٌجديدةٌبالنس

وقدٌراودنيٌاألملٌفيٌذلكٌالوقت،ٌأنٌتصبحٌصناعةٌالنفطٌفيٌالدولٌالمنتجةٌقاطرةٌلعمليةٌتنميةٌ

مستدامةٌخاضعةٌللقرارٌالوطنيٌوالمصلحةٌالعامة،ٌيتمٌمنٌخاللهاٌبناءٌقاعدةٌاقتصاديةٌبديلةٌلالعتمادٌعلىٌ

ٌ.عائداتٌتصديرٌموردٌناضب

فيٌقطاعٌالنفطٌوقبوليٌالعملٌفيٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌفيٌبدايةٌمنٌهناٌكانٌسعييٌللعملٌ

كانٌ.ٌوحماسيٌلهٌعندماٌعرضٌعليٌبصرفٌالنظرٌعنٌالمنصبٌالذيٌسوفٌأتواله1791ٌٌتأسيسهاٌعامٌ

توجهيٌللعملٌفيٌقطاعٌالنفطٌيحدوهٌاألملٌفيٌأنٌاستطيعٌمنٌخاللٌالوظيفةٌالعامةٌتقديمٌمساهمةٌوطنيةٌفيٌ

يقٌأقصىٌفائدةٌلقطرٌمنٌحقهدفٌإلىٌتبناءٌقطاعٌالنفطٌوتوسيعٌأطارٌمشاركتهٌفيٌتنميةٌاقتصادٌوطنيٌيإعادةٌ

النفطيةٌوعائداتٌتصديرهاٌويقللٌاالعتمادٌتدريجاٌعلىٌتصديرٌالنفطٌالخامٌوصوالٌلبناءٌقاعدةٌٌهاموارد

ٌ.اقتصاديةٌبديلةٌللنفطٌمنٌخاللٌاندماجٌإقليميٌوفيٌإطارٌتكاملٌعربي

******ٌ
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،1791ٌ-1791ٌوفيٌهذاٌالكتابٌالثانيٌمنٌمذكراتيٌسوفٌابدأٌبعشريةٌالعملٌفيٌحكومةٌقطرٌمنٌ

خمسٌسنواتٌفيٌعملٌنشطٌفيٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌوالشركاتٌالتابعةٌلها،ٌحواليٌقضيتٌمنهاٌ

اهماٌمنٌخاللٌوخمسٌسنواتٌأخرىٌقضيتهاٌفيٌمزاولةٌنشاطٌأكاديمي،ٌمتفرغاٌللبحثٌفيٌجامعةٌهارفاردٌومس

وشاركتٌخاللٌهذهٌالفترةٌ.ٌجامعةٌقطرٌفيٌالتدريسٌوتعزيزٌجهودٌالبحثٌونشرٌثقافةٌالتنميةٌفيٌقطرٌوالمنطقة

،ٌوأسستٌمشروعٌدراساتٌالتنميةٌفيٌجامعةٌقطر1797ٌفيٌتأسيسٌمنتدىٌالتنميةٌفيٌدولٌمجلسٌالتعاونٌعامٌ

طةٌاألكاديميةٌاألخرى،ٌونشرتٌعدداٌمنٌ،ٌوساهمتٌفيٌعددٌمنٌالندواتٌوالمؤتمراتٌواألنش1791عامٌ

ٌ.ٌالبحوثٌوالكتب

وبعدٌإبعاديٌمنٌجامعةٌقطر،ٌعدتٌإلىٌموقعي1771ٌٌو1791ٌوفيٌالعشريةٌالتيٌتلتهاٌبينٌعاميٌ

وقدٌتركزٌ.ٌالسابقٌُمبَعداٌومبتعداٌعنٌالعملٌالحكوميٌالذيٌلمٌيعدٌباستطاعتيٌمنٌخاللهٌتقديمٌخدمةٌوطنيةٌعامة

تركت،ٌأوٌباألحرىٌتركني،ٌالعملٌالحكوميٌفيٌتنسيقٌنشاطٌمنتدىٌالتنمية،ٌوٌتأسيسٌٌنشاطيٌالعامٌبعدٌأن

،ٌوإنشاءٌالجماعةٌأألهليةٌلتعزيز1799ٌالجماعةٌالعربيةٌلتعزيزٌجهودٌإيقافٌالحربٌالعراقيةٌاإليرانيةٌعامٌ

اندةٌاالنتفاضةٌللمشاركةٌفيٌتأسيسٌلجنةٌقطرٌاألهليةٌلمس1799ٌكماٌامتدٌنشاطيٌفيٌعامٌ.ٌالتضامنٌالعربي

،ٌبتأسيسٌمشروعٌدراسات1771ٌوفيٌأواخرٌهذهٌالحقبةٌبدأتٌمعٌالزميلٌرغيدٌالصلح،ٌعامٌ.ٌالفلسطينيةٌاألولى

ٌ.ٌالديمقراطيةٌفيٌالبلدانٌالعربيةٌالذيٌاتخذٌمنٌأكسفوردٌمقراٌله

******ٌ

لٌمرةٌحتىٌأعادتنيٌالسلطةٌإلىٌوضعٌاإلقصاءٌالسابق،ٌعندماٌمنعتٌمنٌالسفرٌألو1771ٌوفيٌعامٌ

،ٌوتلتٌذلكٌعقوباتٌأخرىٌبسببٌتوقيعيٌمعٌعددٌمنٌالشبابٌالقطريٌعلىٌعريضةٌتطالب1771ٌأواخرٌعامٌ

وبهذهٌالحقبةٌمنٌأنشطتي،ٌالتيٌبدأتٌبالمشاركةٌفيٌالعملٌالرسميٌوانتهتٌبالعودةٌلوضعٌ.ٌباإلصالحٌفيٌقطر

قتصادية،ٌينتهيٌالكتابٌالثانيٌهذاٌمنٌاإلقصاءٌمنٌالعملٌالرسمي،ٌبلٌالمنعٌمنٌالسفرٌوعودةٌالعقوباتٌأال

ٌعلىٌبْدءٌ"مذكراتيٌالذيٌيحملٌعنوانٌ ٌ".عود 
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1-1 

 انطباعات ومالحظات عند عودتي للوطن

ٌ

عدتٌإلىٌقطرٌفيٌظلٌالطفرةٌالنفطيةٌأألولىٌوماٌترتبٌعليهاٌمنٌمواجهةٌبين1791ٌٌفيٌأواخرٌعامٌ

الدولٌالمصدرةٌللبترولٌوالدولٌالمستهلكةٌله،ٌأدتٌإلىٌإنشاءٌوكالةٌالطاقةٌالدوليةٌمنٌقبلٌالدولٌالمستهلكةٌ

كماٌ.ٌعلىٌسوقٌالنفطٌوأسعارهٌللنفطٌلمواجهةٌاألوبكٌوإعادةٌهيمنةٌالدولٌالمستهلكةٌوشركةٌالنفطٌالكبرى

امتدتٌالمواجهةٌفيماٌبعد،ٌللنطاقٌالدبلوماسيٌفيٌاألممٌالمتحدةٌعندماٌاستطاعتٌالدولٌالعربيةٌتمريرٌقرارٌفيٌ

ٌ.ٌالجمعيةٌالعامةٌلألممٌالمتحدةٌيساويٌبينٌالصهيونيةٌوالعنصرية

جمٌعائداتٌالنفطٌللدولٌجاءتٌعودتيٌفيٌزمنٌالطفرةٌالنفطيةٌاألولىٌوماٌأدتٌإليهٌمنٌارتفاعٌحٌ

وقدٌصاحبٌذلكٌتوسعٌالدولٌ.1791ٌالمصدرةٌله،ٌإلىٌأكثرٌمنٌستةٌإضعافٌماٌكانتٌعليهٌفيٌمطلعٌعامٌ

المصدرةٌللنفطٌبشكلٌعامٌودولٌالخليجٌالعربيةٌعلىٌوجهٌالخصوصٌفيٌاإلنفاقٌلتحسينٌمستوياتٌالمعيشةٌ

لعربيةٌغيرٌالنفطيةٌفيٌأطارٌتوجهاتٌتكاملٌاقتصاديٌفيها،ٌكماٌزادٌاتجاههاٌلتقديمٌمزيدٌمنٌالمعوناتٌللدولٌا

والمقاطعةٌالنفطيةٌاللذينٌساهماٌفي1791ٌٌوظهرتٌبوادرٌالجديةٌعلىٌهذاٌاالتجاهٌإثرٌحربٌأكتوبرٌ.ٌعربي

ٌ.ارتفاعٌأسعارٌالنفط

******ٌ

اهٌبعدٌأنٌكتبتٌرسالةٌالدكتورٌكنتٌعندٌعودتيٌراغباٌفيٌالعملٌفيٌمجالٌالنفطٌوالتنميةٌفيٌوطني،

التيٌاستغرقتٌثالثٌسنواتٌقضيتهاٌفيٌتقيمٌالسياساتٌالنفطيةٌألماراتٌالخليجٌالعربيٌمعٌاقتراحٌسياساتٌ

جديدةٌفيٌمجالٌتخصيصٌعائداتٌالنفطٌوضرورةٌتقليلٌاالعتمادٌعليهاٌمنٌخاللٌربطٌصادراتٌالنفطٌبالقدرةٌ

ٌ.ٌاالستيعابيةٌالمنتجةٌومتطلباتٌبدءٌعمليةٌتنميةٌمستدامة

وإعالنٌالحاكمٌٌفيٌقطر،1791ٌعامٌ"ٌٌالحركةٌالتصحيحية"يٌبعامينٌصادفٌأيضاٌقيامٌلٌعودتوقب

الجديدٌالشيخٌخليفةٌبنٌحمدٌنيتهٌلإلصالحٌوبناءٌدولةٌحديثهٌوتحقيقٌمشاركةٌسياسيةٌأفضلٌتبدأٌبانتخابٌمجلسٌ

فيٌالنظامٌاألساسيٌٌ،ٌوفقاٌلماٌجاء"ٌالحركةٌالتصحيحية"شورى،ٌانتخاباٌعاماٌسرياٌومباشراٌبعدٌعامٌمنٌقيامٌ

هذاٌإضافةٌإلىٌقيامٌالديوانٌاألميريٌبدراسةٌهامةٌحولٌبناءٌالدولةٌأعدهاٌكلٌمنٌ.1791ٌالمؤقتٌالمعدلٌلعامٌ

مروانٌاسكندرٌمنٌالجامعةٌاألميركيةٌفيٌالدكتورٌإيليٌسالمٌالذيٌأصبحٌوزيراٌللخارجيةٌفيٌلبنانٌوالدكتورٌ

بهدفٌالتحضيرٌلعمليةٌبناءٌالتشريعاتٌواتخاذٌإجراءاتٌعمليةٌعددٌمنٌحكومةٌقطرٌبيروت،ٌوذلكٌبعدٌإصدارٌ

ٌ.منهاٌدراسةٌإصالحٌاإلدارةٌالعامة،ٌالدولة

أيضاٌفيٌبدايةٌعهدهاٌإلىٌزيادةٌاالعتمادٌعلىٌالكوادرٌالقطريةٌمنٌ"الحركةٌالتصحيحيةٌ"توجهتٌ

رصتٌالسلطةٌأيضاٌعلىٌوحٌ.السيماٌفيٌوزارةٌالخارجيةٌوالجيشٌوالشرطةٌوقطاعٌالنفطٌخريجينٌالجامعات،

ٌ.ٌومؤيديها1791ٌإنهاءٌسياسةٌاإلبعادٌوالمنعٌمنٌالعملٌوسائرٌالعقوباتٌاإلداريةٌالتيٌطالتٌنشطاٌحركةٌ

وقدٌشملنيٌرفعٌالمنعٌمنٌالعملٌفيٌالحكومةٌوشركاتٌالنفط،ٌوأصبحتٌعندٌعودتيٌمرشحاٌلتوليٌ

1791ٌيوليوٌ/ا،ٌحيثٌتمٌتأسيسهاٌفيٌتموزوظيفةٌفيٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌقبلٌأنٌتبدأٌنشاطه

ارجٌ،ٌبغرضٌاالشتغالٌبصناعةٌالبترولٌ،ٌفيٌقطرٌوفيٌالخ"1791ٌلسنةٌ(11ٌ)مرسومٌبقانونٌرقمٌٌبموجب

ٌ."ٌفيٌكافةٌمراحلٌهذهٌالصناعة

رئيسٌالديوانٌاألميريٌووزيرٌاإلعالمٌأنٌٌبعدٌعودتيٌبأسابيعٌقليليهٌأبلغنيٌرسمياٌاألخٌعيسىٌالكواري

وفهمتٌبشكلٌغيرٌمباشرٌ.ٌاألميرٌيرغبٌفيٌالتحاقيٌبالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌلالستفادةٌمنٌدراستي

أنٌهناكٌتفكيراٌفيٌأنٌأتولىٌمنصبٌالمديرٌالعامٌفيٌالمؤسسةٌالتيٌلمٌيكنٌقدٌخصصٌلهاٌمبنىٌولمٌيتمٌتوظيفٌ

جلسٌاإلدارةٌفيهاٌالذيٌيرأسهٌوزيرٌالماليةٌوالبترولٌعبدٌالعزيزٌبنٌخليفةٌبنٌالحاكمٌ،ٌأحدٌفيهاٌبعد،ٌبلٌكانٌم

وقدٌاقترحٌعليٌالوزيرٌأنٌ.ٌوتهيئةٌمبنىٌمناسبٌللمؤسسةوتعينٌالموظفينٌهوٌالذيٌيتولىٌتصريفٌاألمورٌ
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يتمٌتجهيزٌمقرٌأداومٌمؤقتاٌفيٌمكتبٌمنعزلٌعنٌأدارةٌشؤونٌالبترولٌخصصٌليٌفيٌمبنىٌوزارةٌالماليةٌحتىٌ

ٌ.المؤسسةٌوإصدارٌالتعييناتٌالرسمية

******ٌ

،ٌمتحفزةٌلدخولٌعهدٌجديدٌتتوفرٌفيهٌللمواطنين1791ٌبدتٌقطرٌليٌعندٌعودتي،ٌفيٌخريفٌعامٌ

فرصةٌالمشاركةٌفيٌعمليةٌالبناء،ٌوكانٌمعظمٌمنٌتخرجٌبعديٌمنٌالجامعةٌيتولونٌمناصبٌرئيسيةٌفيٌاإلدارةٌ

ية،ٌبينهمٌمعظمٌالسفراءٌومديريٌاإلداراتٌفيٌوزارةٌالخارجية،ٌومنهمٌشقيقيٌيوسفٌالعامةٌوفيٌوزارةٌالخارج

وأصبحٌمديراٌلإلدارةٌاالقتصاديةٌوالثقافيةٌفيها،ٌبعدٌأن1791ٌٌالذيٌتخرجٌمنٌقسمٌاالجتماعٌبجامعةٌبغدادٌعامٌ

ٌ.ٌعملٌمدةٌقصيرةٌفيٌوزارةٌالعملٌوالشؤونٌاالجتماعية

،ٌومنهمٌاحمدٌالخالٌوالدكتورٌعبدٌهللاٌ"طيفٌناديٌالطليعة"يهمٌوأيضاٌوجدتٌكلٌأصدقائيٌومنٌأسم

ٌفيٌالتوقيعٌعلىٌبيانٌالقاهرةٌعامٌ ،ٌاللذانٌظالٌمفصولينٌمنٌالبعثةٌوممنوعينٌمنٌالعمل1791ٌالباكرٌزميلي 

وقدٌرفعٌالحظرٌعنهمٌوتولواٌمناصبٌ.ٌمثليٌحتىٌقيامٌالحركةٌالتصحيحية،ٌوكذلكٌغيرهمٌمنٌالوطنيينٌفيٌقطر

ٌ.وميةٌأوٌالتحقواٌببعثاتٌالدراساتٌالعلياحك

والحظتٌتحسنٌ.ٌفوجئتٌعندٌعودتيٌبتوسعٌمدينةٌالدوحةٌوضواحيهاٌفيٌغضونٌأربعةٌأعوام

ٌ.ٌةٌبينٌالقطريينٌالطالبينٌللعملالخدماتٌالعامةٌوارتفاعٌمستوىٌمعيشةٌالسكانٌوتدنىٌمستوىٌالبطال

وملئتٌحدودهاٌالمنطقةٌالواقعةٌبينٌالدائريٌالثانيٌوالدائريٌالثالث،ٌٌتضاعفٌحجمٌمدينةٌالدوحة،

وتضاعفتٌأسعارٌاألراضيٌعدةٌمرات،ٌواضطرتٌالدولةٌلدفنٌمنطقةٌكبيرةٌمنٌالبحرٌفيٌمنطقةٌالخليجٌ

منٌأجلٌالحدٌمنٌحاجةٌالحكومةٌلشراءٌأألراضيٌالتيٌارتفعٌثمنهاٌبشكلٌمبالغٌفيهٌداخلٌ(ٌالدفنة)الغربيٌ

ٌ.ٌنطقةٌالتخطيطوخارجٌم

شيدتٌطرقٌرئيسيةٌجديدةٌوأصبحٌالبيتٌالشعبيٌمتاحاٌلكلٌمستحقيهٌبمجردٌطلبهٌبعدٌأنٌكانٌاالنتظارٌ

وكذلكٌتمٌالتوسعٌفيٌإسكانٌكبارٌالموظفينٌالقطريينٌوأقيمٌحي،ٌبلٌمدينةٌكاملة،ٌلهمٌفيٌ.ٌيبلغٌعدةٌسنوات

مساكنٌوأصبحاٌمجاناٌللقطرينٌبعدٌأنٌكانتٌالكهرباءٌكماٌانتظمٌإنتاجٌالكهرباءٌوتدفقٌالمياهٌلل.ٌمنطقةٌالدفنة

ٌ".ٌكتابٌالعوسج"تنقطعٌباستمرارٌوالماءٌالٌيجريٌأالٌفيٌأواخرٌساعاتٌالليل،ٌكماٌسبقٌوأشرتٌفيٌ

******ٌ

باختصار،ٌوجدتٌقطرٌعامةٌومدينةٌالدوحةٌخاصةٌوسكانهماٌفيٌحالٌمعيشيٌونفسيٌأفضلٌمنٌالحالٌ

ٌ.ٌفضلٌالطفرةٌالنفطيةٌاألولىٌوتضاعفٌعائداتٌالحكومةٌمنٌالنفط،ٌب1791الذيٌتركتهاٌعليهٌعامٌ

ولكننيٌمعٌاألسفٌالحظتٌأنٌالعطاياٌوالهباتٌقدٌكثرتٌوكبرٌحجمها،ٌوارتفعتٌالمخصصاتٌ

إذٌتحصلٌكلٌوزارةٌعلىٌكلٌماٌتطلبهٌ.ٌوتمادتٌوزاراتٌالدولةٌوأجهزتهاٌفيٌالتوظيفٌدونٌحاجةالشخصيةٌ

السيدٌداودٌفانوسٌرئيسٌشؤونٌالموظفينٌفيٌالحكومةٌأنٌيخفضٌطلباتٌكلٌٌمنٌوظائفٌبعدٌأنٌكانٌمنٌعادة

كماٌبالغتٌوزاراتٌالحكومةٌوأجهزتهاٌفيٌ.ٌوزارةٌمنٌالموظفينٌإلىٌأكثرٌمنٌالنصفٌقبلٌالطفرةٌالنفطية

ليةٌوكانٌمنٌلمٌيصرفٌميزانيتهٌبالكاملٌيتهمٌبالتلكؤ،ٌكماٌقيلٌإنٌمديرٌإدارةٌالما.ٌالصرفٌبتشجيعٌمنٌالحكومة

السيدٌعبدٌالقادرٌالقاضيٌقدٌوصفٌوزارةٌاألشغالٌبالتهاونٌعندماٌلمٌتتمكنٌمنٌصرفٌالميزانيةٌالمخصصةٌ

لهاٌبسببٌحاجةٌالمشروعاتٌللدراسةٌوأجراءٌالمناقصات،ٌبدالٌمنٌأنٌيشكرٌالقائمينٌعلىٌالوزارةٌعلىٌ

ٌ.حرصهم

وكأنهٌارتفاعٌسنوي1791ٌٌفاعٌعامٌمعٌاألسف،ٌكانتٌالنظرةٌالعامةٌإلىٌماٌشهدتهٌأسعارٌالنفطٌمنٌارت

،ٌبعدٌالطفرة1799ٌمنتظر،ٌاألمرٌالذيٌجعلٌقطرٌوبقيةٌالدولٌالمصدرةٌللنفطٌتعيشٌأزمةٌماليةٌاعتباراٌمنٌعامٌ

ٌ.النفطيةٌاألولىٌبأربعٌسنواتٌفقط
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حقةٌبوادرٌٌدونٌظهور،ٌبلٌتفاقمهالمزمنةٌبشكلٌعامٌوقدٌأحزننيٌأيضاٌاستمرارٌأوجهٌالخللٌا

وأزعجنيٌبشكلٌخاصٌتفاقمٌالخللٌالسكانيٌنتيجةٌالتوسعٌفيٌاالستهالكٌالتفاخريٌوتدفقٌالوافدينٌ.ٌإلصالحها

.ٌهمٌبالكمٌوالنوعٌالذيٌكانٌسائداقنمويةٌلتدفودونٌحاجةٌت،ٌللعملٌمنٌكلٌحدبٌوصوبٌدونٌضوابطٌومعايير

خاللٌٌبرتٌعنهٌفيٌبحوثيمنٌهنا،ٌكانتٌأوجهٌالخللٌالمزمنةٌعامةٌوالخللٌالسكانيٌخاصةٌمثيرةٌللقلقٌالذيٌع

ٌ.ٌوكنتٌأحاولٌأنٌأنقلهٌإلىٌأصدقائيٌومعارفيٌومنٌأناٌعلىٌصلةٌبهمٌتلكٌالفترةٌ

وفيٌأحدىٌالمراتٌكنتٌأتحدثٌعنٌالخللٌالسكانيٌمعٌأكثرٌاألصدقاءٌقرباٌمنيٌوهوٌراشدٌمحمدٌ

كانٌراشدٌيمرٌعليٌٌ.الخاطرٌالذيٌكانٌيعملٌفيٌوزارةٌالداخليةٌآنذاكٌقبلٌأنٌيصبحٌعضواٌفيٌمجلسٌالشورى

فيٌالبيتٌفيٌبعضٌاألمسياتٌوأخرجٌمعهٌللمشيٌوالحديثٌفيٌكافةٌالشؤونٌوالشجون،ٌومنٌبينهاٌخطرٌالخللٌ

ٌبحديثكٌالهموم،ٌعنيٌلتخففٌإليكٌآتي":ٌوذاتٌمرةٌغضبٌمنيٌراشدٌقائال.ٌالسكانيٌالذيٌأراهٌيتفاقمٌأمامي

معذرةٌياٌأبوٌمحمد،ٌفالخللٌالسكانيٌ:ٌ"فقلتٌله".ٌهموميٌمنٌوتزيدٌالسكانيٌالخللٌعلىٌدائماٌتركزٌوأنت

يقلقني،ٌوأناٌأحاولٌأنٌأنقلٌالقلقٌإليكٌوإلىٌكافةٌاألصدقاءٌوالمعارفٌمنٌاجلٌأنٌنعملٌبقدرٌالمستطاعٌعلىٌ

ويبدوٌأننيٌلنٌأتوقفٌعنٌاعتبارٌالخللٌالسكانيٌمنٌالموضوعاتٌالتيٌأجدٌنفسيٌدونٌ.ٌترشيدٌسياساتٌاالستقدام

حدثٌإليكٌوألمثالكٌمنٌاألصدقاءٌعنها،ٌإلىٌأنٌينتقلٌهذاٌالقلقٌإليهمٌواليكٌوتخبرنيٌأنكٌقدٌفكرتٌقصدٌأت

وعندهاٌأعدكٌبأننيٌلنٌأركزٌعلىٌالخللٌالسكانيٌبعدٌأنٌيصبحٌموضوعاٌيوّرقكٌ.ٌبالمشكلةٌفيٌالليلٌقبلٌأنٌتنام

ٌ.وتشاركنيٌحملٌهمومه

******ٌ

عندٌعودتيٌوماٌالحظتهٌمنٌتغيراتٌسلبيةٌوايجابية،ٌٌفيٌضوءٌماٌلمستهٌمنٌتحسنٌأوضاعٌأهلٌقطر

بدأتٌدواميٌفيٌالمكتبٌالمؤقتٌالذيٌخصصٌليٌفيٌوزارةٌالماليةٌفيٌانتظارٌتعينيٌرسمياٌفيٌالمؤسسة،ٌالذيٌ

تأخرٌلعدةٌأسابيعٌلمٌأضيعهاٌفيٌاالنتظارٌوإنماٌبدأتٌأقرأٌماٌتيسرٌليٌمنٌتقاريرٌمتاحةٌوأتحدثٌمعٌبعضٌ

البترولٌفيٌوزارةٌالماليةٌحولٌشؤونٌوشجونٌالنفطٌفيٌقطرٌوفيٌالدولٌاألعضاءٌفيٌٌموظفيٌإدارةٌشؤون

وقدٌساهمتٌ.ٌاألوبك،ٌكماٌأتابعٌالتغيراتٌالمتالحقةٌفيٌصناعةٌالنفطٌفيٌالعامٌاألولٌمنٌالطفرةٌالنفطيةٌاألولى

ٌ.همٌفيٌالمؤسسةمعٌمكلفينٌفيٌمجلسٌإدارةٌالمؤسسةٌبالتعيينات،ٌفيٌمقابلةٌبعضٌالمدراءٌالمنتظرٌتعين

وبعدٌعدةٌأسابيعٌمنٌدواميٌفيٌالمكتبٌالمؤقتٌاجتمعٌمجلسٌاإلدارةٌوأقّرٌالتعييناتٌفيٌالمؤسسة،ٌ

،ٌدونٌإنٌ(1)وعينتٌوكيالٌلمديرٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌفيٌالمؤسسةٌورئيساٌلقسمٌالبحوثٌفيهاٌأحملٌالرقمٌ

رٌعامٌللمؤسسةٌوإنماٌأوكلتٌمهمةٌالمديرٌالعامٌإلىٌيكونٌهناكٌمديرٌإلدارةٌالتسويق،ٌكماٌلمٌيتمٌأيضاٌتعينٌمدي

ٌ.لجنةٌتسييرٌمنٌأعضاءٌمجلسٌاإلدارة

وبذلكٌتمٌتأجيلٌتعيينٌمديرٌعامٌللمؤسسةٌطوالٌالخمسٌسنواتٌالتيٌقضيتهاٌفيٌالعملٌلديها،ٌاألمرٌٌ

وضعٌٌالذيٌعطلٌالدورٌالقياديٌللمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌفيٌقطرٌوالخارجٌوجعلهاٌعاجزةٌعن

وبذلكٌاقتصرٌ.ٌاستراتيجيةٌوتبنيٌسياساتٌوخططٌوبرامجٌلتحيقٌغرضهاٌباعتبارهاٌالشركةٌأآلمٌفيٌقطاعٌالنفط

ٌ.اٌوصلتهٌبمتخذيٌالقرارٌفيٌالدولةعملٌكلٌإدارةٌمنٌاإلداراتٌعلىٌمبادراتٌمديره

بٌرئيسٌمستشارٌالحكومةٌونائٌلتريثٌأوٌالتأجيلٌكانٌنتيجةٌتوجهاتٌومشورةوفيٌتقديريٌأنٌذلكٌا

مجلسٌإدارةٌالمؤسسةٌالدكتورٌحسنٌكاملٌالذيٌكانٌيرىٌاستمرارٌاالعتمادٌعلىٌشركاتٌالنفطٌاألجنبيةٌالتيٌ

فأصبحتٌتلكٌالشركاتٌمقدمةٌللخدماتٌٌ،استردتٌالحكومةٌحصتهاٌفيٌشركاتٌإنتاجٌالنفطٌالعاملةٌفيٌقطر

استردٌملكيتهاٌالحكومةٌوالتيٌاستمرتٌتعتمدٌعلىٌموظفينٌمعارينٌمنٌشركاتٌللشركاتٌالتيٌالتقنيةٌوالفنيةٌ

،ٌبدالٌمنٌأنٌتتمٌتهيئةٌالمؤسسةٌللقيامٌبدورٌالشركةٌاألمٌلقطاعٌالنفطٌفيٌالنفطٌاالجنبيةٌصاحبتٌاالمتيازٌالسابق

ٌ.وتحلٌمكانٌشركاتٌالنفطٌاالجنبيةٌقطر

هوٌٌ،متعٌبثقةٌاألميرٌالمطلقةٌحسبٌمالحظتيتوجديرٌبالذكرٌأنٌحسنٌكاملٌرحمهٌهللا،ٌالذيٌكانٌي

الوحيدٌالذيٌكانٌيطلقٌعليهٌصفةٌالمستشارٌفيٌحكومةٌقطر،ٌربماٌمحاولةٌمنهٌفيٌمقارنةٌدورهٌبدورٌالمستشارٌ

ولذلكٌفهوٌالوحيدٌفيٌحكومةٌقطرٌالذيٌاستمرٌيحملٌحتىٌوفاتهٌمسمىٌمستشار،ٌبينماٌكانٌ.ٌاالنجليزيٌالسابق

ٌ.ٌينٌفيٌالحكومةٌخبراءٌوموظفينكلٌمنٌعداهٌمنٌالعامل
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1-2 

 العمل في المؤسسة العامة القطرية للبترول 

ٌ

انتقلتٌمنٌالمكتبٌالمؤقتٌفيٌوزارةٌالماليةٌإلىٌمقرٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطرية1791ٌٌفيٌمطلعٌعامٌ

انضمٌٌللبترولٌفيٌبنايةٌالمرسيدس،ٌوكانٌفيٌالمبنىٌعندماٌانتقلتٌإليهٌعددٌمنٌالموظفينٌأحدهمٌاسمهٌمحمد

كانٌاألخٌمحمدٌممنٌيمرونٌعلىٌالمكاتبٌينقلونٌأخبارٌ.ٌللمؤسسةٌبعدٌأنٌكانٌمديراٌلبنكٌعمانٌفيٌقطر

ربماٌألنهٌيشعرٌبأنهٌفيٌمستوىٌوظيفيٌأقلٌمنٌٌالتوظيفٌومستوياتٌالوظائفٌوالرواتبٌفيٌالمؤسسةٌوغيرها،

رقىٌمنٌوظيفتيٌوبراتبٌأعلىٌمنٌراتبي،ٌوبدأٌمحمدٌينقلٌليٌأنٌفالنٌوعالنٌعيناٌفيٌوظيفةٌأ.ٌوظيفتهٌالسابقة

مماٌجعلنيٌارثيٌلحاليٌواشعرٌأنٌالوظيفةٌوالراتبٌالذيٌأتقاضاهٌأقلٌمنٌرواتبٌومناصبٌعددٌممنٌتخرجواٌ

ٌ.ٌمنٌالجامعةٌبعديٌبسنوات

كدتٌإنٌأثيرٌقضيةٌذلكٌالغبنٌكماٌصورهٌليٌمحمدٌوكنتٌأحسهٌفيٌنظرةٌآخرينٌشامتينٌأوٌمتعاطفينٌ

تداركتٌاألمرٌوتعوذتٌمنٌالشيطانٌواستكثرتٌعلىٌنفسيٌأنٌابدأٌتجربةٌالعملٌالجديدٌٌمعي،ٌلوالٌأنني

بمطالباتٌماديةٌومسمياتٌوظيفية،ٌفقدٌكانتٌرغبتيٌوموافقتيٌعلىٌالعملٌفيٌالمؤسسةٌتعودٌإلىٌأنٌهذاٌالمجالٌ

ٌ.ٌهوٌاألقربٌالختصاصيٌومحطٌاهتماماتي

ياٌأخٌ:ٌالهٌوقلتٌلهٌوأناٌواقفٌبعدٌأنٌسلمتٌعليهوعندماٌعادٌاألخٌمحمدٌلزيارتيٌاعتذرتٌعنٌاستقب

وحذرتهٌ.ٌمحمد،ٌلقدٌأفسدتٌعليٌبماٌتنقلهٌمنٌأخبار،ٌالرضىٌالذيٌأشعرٌبهٌوالحماسٌالذيٌأرغبٌبدءٌعمليٌبه

الٌتدخلٌمكتبيٌبعدٌاليومٌبهدفٌنقلٌماٌيدورٌفيٌالكواليسٌفأناٌغنيٌعنٌتلكٌاألخبارٌوراضٌعماٌأناٌفيهٌ:ٌمازحا

ٌ.فيٌوراتبمنٌمستوىٌوظي

ٌوعلىٌماٌأذكر،ٌلمٌيكنٌتعينيٌمديراٌلقسمٌالبحوثٌووكيالٌإلدارةٌالتسويقٌدونٌوجودٌمديرٌلها،

أمراٌمحبطا،ٌولمٌيؤثرٌعلىٌٌ–كماٌقيلٌليٌبشكلٌغيرٌرسميٌٌ-وصرفٌالنظرٌعنٌتعينيٌمديراٌعاماٌللمؤسسةٌ

اجتهمٌألنٌيطمئنواٌلجانبي،ٌفأناٌحماسيٌللعملٌفيٌالمؤسسة،ٌوذلكٌلعلميٌبطبيعةٌتفكيرٌمنٌيتخذونٌالقرارٌوح

ٌٌ.حسبٌتصنيفٌالسلطة‘مواليا‘لستٌ

هذاٌفضالٌعنٌرغبتيٌفيٌمزاولةٌالعملٌفيٌالمؤسسة،ٌوهيٌالجهةٌالحكوميةٌاألقربٌلتخصصيٌ

ٌ.لعلنيٌأستطيعٌتطبيقٌبعضٌنتائجٌالدراسةٌالتيٌقمتٌبهاٌفيٌمجالٌاقتصادٌالنفطٌوعالقتهٌبالتنميةٌ،والهتماماتي

النشاطٌالجديدٌٌلذلكٌانصرفتٌمنذٌاليومٌاألولٌمنٌتعينيٌفيٌالتفكيرٌالجديٌفيٌمهماتٌتسويقٌالنفطٌالقطري،

الذيٌلمٌتكنٌحكومةٌقطرٌتقومٌبهٌوإنماٌكانتٌتعتمدٌعلىٌشركاتٌالنفطٌاألجنبيةٌالعاملةٌفيٌتسويقٌحصتهاٌمنهٌ

ٌ.لبالدمنٌرأسمالٌشركاتٌالنفطٌالعاملةٌفيٌا%11ٌبعدٌأنٌامتلكتٌالحكومةٌ

******ٌ

بدأتٌنشاطيٌفيٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌبالبحثٌعنٌموظفينٌمناسبينٌإلدارةٌالتسويقٌمنٌخريجينٌ

اتجهٌٌكما.1791ٌوقدٌاستغرقٌذلكٌالنصفٌاألولٌمنٌعامٌ.ٌقطرينٌومنٌخبراءٌفيٌمجاالتٌتسويقٌونقلٌالنفط

تركيزيٌبعدٌفترةٌمنٌمزاولةٌالعملٌنحوٌالبحثٌعنٌسياسةٌمناسبةٌفيٌالمدىٌالمتوسطٌلتسويقٌالنفطٌمباشرةٌ

للبلدانٌوالمصافيٌالمهيأةٌلتكريرٌالنفطٌالخفيفٌالذيٌتصدرهٌقطرٌبدلٌتسويقهٌمنٌخاللٌوسطاءٌفيٌالداخلٌ

ٌ.ٌوالخارج

قطريٌفيٌوقتٌبدأٌفيهٌالضغطٌعلىٌصادراتٌفمثلٌهذهٌالسياسةٌكفيلةٌبضمانٌأسواقٌمستقرةٌللنفطٌال

الدولٌاألعضاءٌفيٌاألوبكٌبقصدٌتخفيضٌاألسعار،ٌإضافةٌإلىٌإنهاٌسياسةٌسوفٌتساعدٌإدارةٌالتسويقٌفيٌ

االبتعادٌعنٌشبهاتٌالتعاملٌمعٌوسطاءٌوسماسرةٌداخلٌقطرٌوخارجها،ٌسبقٌقبلٌمجيئيٌأنٌأثيرتٌحولهمٌ

ٌ.ٌفيٌالكونغرسٌاألميركيٌبعضاٌمنهاٌشبهاتٌالرشاوىٌوالعموالتٌالتيٌكشفٌتحيق
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ولمواجهةٌمشكلةٌالرشاوىٌوالفسادٌاتخذناٌقراراٌفيٌإدارةٌالتسويقٌبعدٌموافقةٌوزيرٌالنفطٌعلىٌإنٌ

ينصٌالتعهدٌعلىٌإنٌالشركةٌليسٌلهاٌوكيالٌ.ٌنتبنىٌتعهداٌنطلبٌتوقيعهٌمنٌكلٌشركةٌنفطٌتشتريٌالنفطٌالقطري

وإذاٌثبتٌأنهاٌفعلتٌٌشراءٌالنفطٌمنٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترول،فيٌقطرٌولمٌتدفعٌعموالتٌذاتٌعالقةٌب

وحسبٌعلمي،ٌأستمرٌهذاٌالتعهدٌمعموالٌ.ٌفإنٌمنٌحقٌالمؤسسةٌالرجوعٌعليهاٌبكافةٌاألضرارٌالماديةٌوالمعنوية

ٌ.بهٌلعدةٌعقودٌوالٌأعرفٌمصيرهٌفيٌالوقتٌالحاضر

تٌقطرٌمنٌالنفطٌالخامٌيعودٌبالدرجةٌاألولىٌوجديرٌبالتأكيدٌأنٌسعييٌللمحافظةٌعلىٌمستوىٌصادرا

إلىٌأنٌتأثيراتٌالتراجعٌفيٌصادراتٌقطرٌوغيرهاٌمنٌالدولٌالمصدرةٌللنفطٌتتعدىٌتراجعٌالعائداتٌالنفطيةٌأوٌ

خطٌالميزانيةٌكماٌاصطلحٌعلىٌتسميته،ٌكماٌسينسحبٌتأثيرهٌعلىٌإنتاجٌالغازٌالمصاحبٌأوٌخطٌإنتاجٌالغازٌ

الدولٌالمصدرةٌللنفطٌفيٌاستخدامهٌفيٌإنتاجٌالكهرباءٌوالماءٌوأقامتٌعليهٌمصانعٌالذيٌتوسعتٌقطرٌوسائرٌ

ٌ.بتروكيماوياتٌوصهرٌمعادنٌإضافةٌإلىٌفصلٌسوائلٌالغازٌعنٌبعضهاٌلالستخدامٌالمحليٌوللتصدير

وقدٌ.ٌوكلٌهذهٌاالستخداماتٌالحيويةٌتعتمدٌعلىٌتدفقٌالغازٌالمصاحبٌالذيٌالٌينتجٌإالٌإذاٌأنتجٌالزيت

ثلٌخطٌالغازٌمشكلةٌضاغطةٌعلىٌأسعارٌالنفطٌوكميةٌإنتاجهٌفيٌالمدىٌالقصيرٌعندماٌبدأتٌالدولٌاألعضاءٌم

فيٌوكالةٌالطاقةٌالدوليةٌتنجحٌفيٌترشيدٌاستهالكٌالدولٌاألعضاءٌفيهاٌمنٌالزيتٌالمستوردٌوتقليلٌحاجةٌكلٌ

ٌ.تيجيةٌوكالةٌالطاقةٌالدوليةمنهاٌالستيرادٌالزيتٌمنٌالدولٌاألعضاءٌفيٌاألوبكٌخاصة،ٌوفقاٌإلسترا

غيرٌقلقةٌعلىٌٌوأذكرٌأنٌقطرٌكانتٌمهتمةٌبالدفاعٌعنٌأسعارٌالنفطٌومستعدةٌلتخفيضٌإنتاجهاٌمنه،

ولكنٌقطرٌفيٌمرحلةٌالحقهٌ.ٌتمويلٌميزانيتهاٌبسببٌماٌتكونٌلديهاٌمنٌاحتياطيٌنقديٌعامٌمنٌفوائضٌالنفط

كلٌكبيرٌوامتألتٌخزاناتٌالتصديرٌوتراجعٌإنتاجٌالغازٌواجهتٌمشكلةٌخطٌالغازٌعندماٌتراجعتٌالصادراتٌبش

ٌ.ٌمهدداٌإنتاجٌالكهرباءٌوالماءٌوتشغيلٌالمصانعٌالمستخدمةٌللغازٌالمصاحبٌمنٌالحقولٌالبريةٌالمصاحبٌللنفط،

كانٌعليناٌفيٌإدارةٌالتسويقٌالناشئةٌأنٌنتعاونٌمعٌمختلفٌالمعنيينٌبإنتاجٌالنفطٌفيٌالحقولٌالبريةٌ

يٌالغازٌفيٌالداخلٌمنٌأجلٌمواجهةٌنقصٌالغازٌالمصاحبٌبترشيدٌحجمٌاستهالكٌالمستخدمينٌخاصةٌومستخدم

وكذلكٌحفرٌآبارٌجديدةٌينتجٌمنهاٌغازٌحرٌغيرٌمصاحبٌإلنتاجٌٌلهٌالسيماٌمحطاتٌإنتاجٌالكهرباءٌوالماء،

يدٌمصنعٌالمخصصةٌاحتياطياتهٌمنٌالغازٌالطبيعيٌغيرٌالمصاحبٌلتزو"ٌدخان"فيٌ"ٌالخف"النفط،منٌحقلٌ

ٌ.الحديدٌوالصلب

ولعلٌبروزٌدورٌإدارةٌالتسويقٌأثناءٌتصاعدٌهذهٌاألزمةٌجعلٌاألميرٌيستدعينيٌلمعرفةٌحدودٌاألزمةٌ

وكذلكٌالعملٌمعٌاآلخرينٌٌوالحلولٌالمطروحةٌللتخفيفٌمنهاٌفيٌمجالٌزيادةٌقدرتناٌعلىٌتسويقٌالنفطٌالقطري،

حبٌفيٌقطرٌله،ٌمنٌخاللٌاللجوءٌإلىٌوقودٌبديلٌوترشيدٌمنٌأجلٌتقليلٌحاجةٌمستهلكيٌالغازٌالطبيعيٌالمصا

ولعلٌلقاءاتيٌالمنتظمةٌبعدٌذلكٌمعٌاألميرٌقدٌسهلتٌ.ٌاستهالكهمٌمنٌالغازٌدونٌتأثيرٌعلىٌخططٌاإلنتاجٌلديهم

ٌ.الضاغطةٌعليهٌعلّيٌمهمةٌتسويقٌالنفطٌوأتاحتٌليٌاالقترابٌمنٌتطلعاتٌاألميرٌومحدداتٌاتخاذٌالقرار،

******ٌ

أنني،ٌفيٌظروفٌأزمةٌتراجعٌصادراتٌالنفطٌمنٌالدولٌاألعضاءٌفيٌاألوبك،ٌقدٌحضرتٌمعٌٌوأذكر

وكانٌذلكٌأولٌاجتماعٌ.1791ٌالوفدٌالقطريٌاالجتماعٌالوزاريٌألوبكٌفيٌفييناٌخاللٌالربعٌالثالثٌمنٌعامٌ

دمةٌالتيٌسببهاٌاحضرهٌمعٌوزيرٌالنفطٌوأولٌاجتماعٌوآخرٌاجتماعٌمنٌاجتماعاتٌاألوبكٌأشاركٌفيه،ٌبسببٌالص

ٌ"!سمعكٌبالمعيديٌخيرٌمنٌأنٌتراهٌ"ذلكٌاالجتماعٌليٌعندماٌتجسدٌالقولٌالمأثورٌ

أيام1791ٌٌلقدٌوجدتٌاألوبكٌفيٌصورةٌمختلفةٌعنٌصورتهاٌالمتماسكةٌالتيٌتعرفتٌعليهاٌعامٌٌ

شركاتٌالنفطٌٌدراستيٌعندماٌكانتٌتهتمٌبتمكينٌالدولٌاألعضاءٌمنٌالسيطرةٌعلىٌمواردهاٌالنفطيةٌفيٌمواجهة

كماٌتعملٌعلىٌتعزيزٌجهودٌالدولٌاألعضاءٌفيهاٌللحصولٌعلىٌنصيبٌاكبرٌمنٌٌ.األجنبيةٌصاحبةٌاالمتياز

عائداتٌالنفطٌإلىٌجانبٌأالستفادةٌمنٌإمكانياتٌالدولٌاألعضاءٌالصناعيةٌودمجٌالنفطٌفيٌاقتصادهاٌالوطنيٌمنٌ

ٌ.ٌخاللٌأقامةٌشركاتٌنفطٌوبتروكيماوياتٌوطنيةٌفاعلة
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دتٌاألوبكٌقدٌأصابهاٌالوهنٌونالتٌمنٌأرادتهاٌغيبوبةٌالنصرٌالخادعٌوبوادرٌشيخوخةٌمبكرة،ٌوج

فقدٌبدأٌوزراءٌ.ٌفرحةٌبانتقالٌقرارٌتحديدٌالسعرٌالمعلنٌللنفطٌإليهاٌبعدٌأنٌكانتٌتقومٌبهٌشركاتٌالنفطٌالكبرى

مامهمٌفيٌأسعارٌالنفطٌوزيادتهاٌحاصرينٌاهتٌ،نجوماٌأمامٌوسائلٌاإلعالمالنفطٌيتمخترونٌويتغنجونٌويتكبرونٌ

اٌيساعدٌكالٌمنهمٌعلىٌأوٌعدمٌزيادةٌأسعارٌالنفط،ٌدونٌالتعاونٌفيماٌبينهمٌعلىٌتوفيرٌم%11ٌأوٌ%1ٌبنسبةٌ

ٌ.لتصديرٌالنفطٌالخامٌفيٌالمدىٌالمتوسطٌتقليلٌحاجةٌدولته

الطاقةٌالدوليةٌكانٌنقاشٌالوزراءٌيدورٌفيٌمعزلٌعنٌالواقعٌوعنٌمعطياتٌوإبعادٌإستراتيجيةٌوكالةٌ

ودونٌتعرضهمٌلضرورةٌوجودٌاستراتيجيةٌلدىٌاألوبكٌتهدفٌلتنويعٌمصادرٌٌالتيٌتمثلٌالدولٌالمستهلكةٌللنفط،

الدخلٌفيٌالدولٌاألعضاءٌوالتعاونٌفيماٌبينهمٌبماٌيقللٌحاجةٌالدولٌأألعضاءٌفيٌاألوبكٌلتصديرٌالنفطٌالخامٌ

وكالةٌالطاقةٌالدولية،ٌكماٌهوٌالحالٌفيٌالدولٌٌعامةٌوتصديرهٌعلىٌوجهٌالخصوصٌللدولٌاألعضاءٌفي

أألعضاءٌبوكالةٌالطاقةٌالدوليةٌالتيٌيلتزمٌكلٌمنهاٌبتقليلٌحاجتهٌالستيرادٌالنفطٌالخامٌبشكلٌعامٌوحاجتهٌ

ٌ.الستيرادهٌمنٌالدولٌاألعضاءٌفيٌاألوبكٌعلىٌوجهٌالخصوص

تراتيجيةٌوكالةٌالطاقةٌالدولية،ٌألنٌلذلكٌلمٌيكنٌفيٌاجتماعٌالوزراءٌتداولٌلماٌيجبٌعملهٌلمواجهةٌاس

دراسةٌمعروضةٌعلىٌاالجتماعٌتبينٌحسبٌعلميٌولمٌتكنٌهناكٌ.ٌالوزراءٌكانواٌيتصرفونٌوكأنهاٌغيرٌموجودة

ٌ.ٌأسبابٌتراجعٌصادراتٌالنفطٌوالضغطٌعلىٌأسعاره

طرحٌمنطقيٌللمطلوبٌمنٌالدولٌاألعضاءٌفيٌاألوبكٌبخصوصٌتخفيضٌحاجتهاٌأيضاٌولمٌيكنٌهناكٌ

عمليةٌتنميةٌمستدامةٌٌالنفطٌوتنويعٌمصادرٌدخلهاٌعبرلتصديرٌالنفطٌالخامٌمنٌخاللٌترشيدٌإنفاقٌعائداتٌ

تتعاونٌمنٌأجلٌتحقيقهاٌالدولٌأألعضاءٌوتساعدٌبعضهاٌبعضاٌفيٌتنميةٌأدارةٌقطاعٌالنفطٌوتوثيقٌارتباطهٌ

تقللٌحاجتهاٌتدريجياٌلتصديرٌالنفطٌالخامٌوتحافظٌفيٌالوقتٌنفسهٌعلىٌاستقرارٌسوقٌٌ،ٌمليةٌتنميةٌمستدامةبع

ٌ.ٌالنفطٌوالحصولٌعلىٌأسعارٌاقتصاديةٌعادلةٌللنفطٌالمصدرٌفيٌالمدىٌالطويل

لقدٌبدأٌليٌمنٌخاللٌماٌاستمعتٌإليهٌمنٌنقاشٌسطحيٌبينٌالوزراءٌأنٌالقومٌغيرٌمدركينٌأوٌغيرٌ

بينٌفيٌإدراكٌخطورةٌإستراتجيةٌوكالةٌالطاقةٌالدولية،ٌربماٌألنٌالبعضٌمنهمٌيعملٌعلىٌإنجاحٌتلكٌراغ

وحمدتٌهللاٌعلىٌأنٌحضورٌ.ٌاالستراتيجيةٌتحتٌالضغوطٌالسياسيةٌمنٌالدولٌالغربيةٌالمؤثرةٌعلىٌسياسةٌدولهم

القطريةٌللبترول،ٌبلٌهيٌمنٌٌاجتماعاتٌاألوبكٌليسٌمنٌاختصاصٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌفيٌالمؤسسةٌالعامة

ٌ.اختصاصٌإدارةٌشئونٌالبترولٌفيٌالحكومة،ٌولنٌأضطرٌلحضورٌتلكٌاالجتماعاتٌبحكمٌوظيفتي

ولعلٌاهتماميٌقدٌبدأٌمنذٌذلكٌاالجتماعٌالوزاريٌالكاشفٌبوكالةٌالطاقةٌالدوليةٌوإستراتيجيتهاٌالمعلنةٌ

مةٌاألوبك،ٌاألمرٌالذيٌأدىٌإلىٌتراجعٌصادراتٌالدولٌالتيٌتجاهلهاٌالوزراءٌولمٌتتابعهاٌاألمانةٌالعامةٌلمنظ

األعضاءٌفيٌاألوبكٌمنٌالنفطٌفيٌنهايةٌثمانينياتٌالقرنٌالماضيٌمقارنةٌبمطلعها،ٌإلىٌالنصف،ٌوإلىٌهبوطٌ

وقدٌدفعنيٌذلكٌالحقاٌإلىٌأنٌأتعرضٌفيٌبحثٌليٌإلستراتيجيةٌوكالةٌ.ٌأسعارٌالنفطٌإلىٌثلثٌماٌكانتٌعليه

ومنٌ"ٌٌالعينٌبصيرة"وأعدتٌنشرهٌفيٌالطبعةٌالثانيةٌمنٌكتابٌ"ٌالمستقبلٌالعربي"نشرٌفيٌمجلةٌالطاقةٌالدولية،ٌ

ٌ.ثمٌنشرهٌعلىٌموقعيٌاإللكتروني

******ٌ

فاألوبك،ٌكماٌيقالٌعنٌكلٌمنظمة،ٌسلسلةٌقوتهاٌ.ٌعدتٌمحبطاٌمنٌاجتماعٌاألوبكٌوفقدتٌاألملٌفيهاٌ

ٌ!ٌتهلكة،ٌوماٌأكثرٌالحلقاتٌالضعيفةٌفيٌسلسلةٌاألوبكمنٌقوةٌاضعفٌحلقةٌفيهاٌوتخضعٌلضغوطٌالدولٌالمس

قطعةٌ‘ولكنٌهللاٌعوضنيٌعنٌإحباطيٌهذاٌبزيارةٌالمدينةٌالتيٌتصفهاٌأسمهانٌفيٌأغنيةٌجميلةٌلهاٌبأنهاٌ

فعندماٌطلبٌالوزيرٌمنيٌ.ٌأثناءٌوجوديٌهناك1791ٌسبتمبر19ٌٌبوالدةٌابنيٌخليفةٌفيٌفييناٌبتاريخٌٌ،‘منٌالجنة

.ٌاعتذرتٌمنهٌبسببٌانتظاريٌوالدةٌزوجتيٌالوفدٌالقطريٌلحضورٌاالجتماعٌالوزاريٌفيٌفيها،أنٌأشاركٌفيٌ

وكانتٌفكرةٌجيدةٌكنتٌاحتاجهاٌفيٌذلكٌالصيفٌ.ٌفماٌكانٌمنهٌإالٌأنٌاقترحٌعليٌأنٌآخذٌعائلتيٌمعيٌإلىٌفيينا

ٌ.الحارٌفيٌقطرٌبعدٌعملٌجديدٌوشاقٌاستمرٌحواليٌعام
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وسافرناٌعنٌطريقٌبيروتٌعلىٌ.ٌدٌابنةٌشقيقتيٌمعيٌإلىٌفيينااصطحبتٌزوجتيٌوابنتيٌضحىٌوهن

وأقمناٌفيٌبيروتٌبضعةٌأيامٌفيٌ.ٌطيرانٌالشرقٌاألوسطٌالذيٌكانٌمنٌأفضلٌخطوطٌالطيرانٌالعربيةٌآنذاك

فندقٌالهوليدايٌإْنٌالجميلٌالمتألقٌفيٌذلكٌالوقت،ٌقبلٌأنٌيصبحٌعالمةٌبارزةٌفيٌخطٌالتماسٌفيٌالحربٌ

نيةٌالمؤسفة،ٌالتيٌأنزلقٌإليهاٌلبنانٌواستمرٌرهينةٌلهاٌطوالٌخمسةٌعشرٌعاماٌوماٌزالتٌآثارهاٌاألهليةٌاللبنا

ٌ.ٌالمدمرةٌللنسيجٌالوطنيٌباقيةٌحتىٌاآلن
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1-3 

 بناء إدارة التسويق والنقل واالنطالق منها

 

عدتٌمعٌالعائلةٌمنٌفيناٌإلىٌالدوحةٌبعدٌمشاركتيٌفيٌاالجتماعٌالوزاري1791ٌٌفيٌمطلعٌشهرٌأكتوبرٌ

قضيناٌاإلجازةٌفيٌفندقٌ.ٌةٌمباركةٌجاءتٌفيٌوقتهاٌالمقدرإجازةٌخاصةٌفيٌانتظارٌوالدٌوقضىألوبكٌ

نمساٌويقيمٌمؤقتاٌفيٌالفندقٌإنتركونتننتالٌبصحبةٌاألصدقاءٌفهدٌبنٌفهدٌالخاطرٌالذيٌعينٌلتوهٌسفيراٌلقطرٌفيٌال

وكذلكٌسعدناٌبالتعرفٌعلىٌخالدٌبنٌسلمانٌالخاطرٌوزوجتهٌنورٌبنتٌمحمدٌالخاطرٌاللذينٌكاناٌ.ٌمعٌعائلته

ٌ.يقضيانٌشهرٌعسلٌفيٌفيينا

هندٌبنتٌناصرٌالعطيةٌابنةٌشقيقتي،ٌونحنٌعائلتهٌالصغيرة،ٌأمٌ:ٌعدناٌحاملينٌخليفةٌفيٌمهدهٌفرحينٌبه

أصبحتٌتذّكرنيٌكلماٌاشتدتٌغيرتهاٌمنٌالقادمٌالجديدٌألذيٌاستحوذٌعلىٌنصفٌاالهتمامٌخليفةٌوضحىٌالتيٌ

أيٌابنتيٌالكبرىٌ"ٌبنتيٌالعوده"أخذتٌضحىٌتذّكرنيٌبأنهاٌ.ٌواهتمامٌعائلتيناٌوشاركهاٌفيٌمحبةٌأمهاٌومحبتي

بهٌأسرةٌجدهاٌعبدٌهللاٌبنٌٌوكانٌاالحتفاءٌبخليفةٌهوٌماٌاستقبلتنا.ٌكيٌالٌننساهاٌفيٌزحمةٌاالحتفاءٌبقدومٌخليفة

سعدٌالمناعيٌوأسرةٌوالديٌخليفةٌبنٌعليٌالذيٌأصبحٌابنيٌخليفةٌبنٌعليٌيحملٌاسمهٌوأسمٌوالدهٌكماٌيحبٌ

وكانتٌفرحةٌشقيقيٌيوسفٌوشقيقاتيٌمريمٌولولوهٌونجالءٌوأبناءهمٌكبيرةٌ،ٌكذلكٌ.ٌلضمانٌاستمراريةٌالعائلة

ٌ.يٌوجدهٌوأشقاءٌزوجتيٌوشقيقتهاٌفاطمةكانتٌفرحةٌجدةٌخليفةٌهياٌبنتٌحسينٌالمناع

******ٌ

الحظتٌبعدٌعودتيٌاهتمامٌاألميرٌبعمليٌوتكرارٌطلبهٌليٌلمقابلتهٌفيٌمكتبهٌليطمئنٌعلىٌسيرٌعملٌ

ٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌويتطرقٌلموضوعاتٌأخرى،ٌوكأنهٌيريدٌأنٌيتعرفٌعلّيٌأكثرٌويعرفٌآرائيٌعنٌقرب

ٌ.ٌمنٌأجلٌقبولٌوحظوةأوٌتزويغٌونٌتجميلٌدوأمانةٌوالتيٌكنتٌأعبرٌعنهاٌبصدقٌ

كذلكٌوجدتٌاهتماماٌمنٌوزيرٌالماليةٌوالنفطٌرئيسٌمجلسٌإدارةٌالمؤسسةٌومديرٌمكتبهٌاألخٌمدحتٌ

عبدٌاللطيف،ٌوكذلكٌالزمالءٌفيٌمكتبٌالوزيرٌخطابٌعمرٌالدفعٌالذيٌعينٌفيماٌبعدٌمديراٌلجهازٌالخدمةٌ

ىٌوزارةٌالنفطٌورئاسةٌمجلسٌإدارةٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌالمدنية،ٌوعبدٌهللاٌحمدٌالعطيةٌالذيٌتول

ٌ.لعدةٌعقودٌفيماٌبعد

وفيٌهذهٌالفترةٌتمتٌترقيتيٌإلىٌمديرٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌالذيٌكنتٌأمارسٌصالحياتهٌبحكمٌكونيٌ

رٌالمؤسسةٌالتيٌكماٌصدرٌقراراٌمنٌمجلسٌاإلدارةٌبتعينيٌعضواٌفيٌلجنةٌتسيي.ٌوكيالٌإلدارةٌالتسويقٌوالنقل

تقومٌبمهماتٌالمديرٌالعامٌالشاغرٌمنصبه،ٌوتتكونٌمنٌأعضاءٌمجلسٌإدارةٌالمؤسسة،عليٌالجيداٌمديرٌإدارةٌ

هللاٌحسينٌصالت،ٌوسعيدٌالمسحالٌمديرٌمركزٌالتنميةٌالصناعية،ٌوطاهرٌالحديديٌٌشؤونٌالبترولٌونائبهٌعبد

بترولٌفيٌإدارةٌشؤونٌالبترولٌوالمقربٌمنٌمستشارٌعميدٌكليةٌالبترولٌفيٌجامعةٌالقاهرةٌسابقاٌوخبيرٌال

يطمحٌالرئيسينٌوكانٌكلٌواحدٌمنٌاألربعةٌ.ٌحكومةٌقطرٌالدكتورٌحسنٌكاملٌنائبٌرئيسٌمجلسٌإدارةٌالمؤسسة

وكانتٌتسودٌعالقاتهمٌروحٌالتنافسٌعلىٌمزيدٌمنٌالسلطةٌٌ.أنٌيكونٌمديراٌعاماٌوعضواٌمنتدباٌللمؤسسة

ٌ.والنفوذٌفيٌقطاعٌالنفط

فقدٌتبينٌ.ٌوانطالقاٌمنٌقناعتيٌوتجربتيٌبعدٌالتكليفٌاعتذرتٌبعدٌمدةٌقصيرةٌعنٌعضويةٌلجنةٌالتسيير

 Parentشركةٌنفطٌتدعيٌأنهاٌالشركةٌاألمٌوظيفةٌمديرٌ"ٌلجنةٌتسيير"ليٌبشكلٌقاطعٌأنهٌالٌيمكنٌأنٌتتولىٌ

Companyٌٌٌوغرضهاٌالعملٌفيٌجميعٌمراحلٌصناعةٌالنفطٌفيٌداخلٌقطرٌوخارجهاٌوتتبعهاٌكلٌشركات

النفطٌالعاملةٌفيٌالبالدٌويتوقعٌأنٌتؤسسٌالكثيرٌمنٌالشركاتٌألمتخصصة،ٌحتىٌلوٌكانٌجميعٌأعضاءٌتلكٌ

افسونٌعلىٌحكومة،ٌيتنتتكونٌمنٌمجموعةٌمنٌكبارٌموظفيٌفماٌبالكٌبلجنةٌتسييرٌ.ٌاللجنةٌعلىٌقلبٌرجلٌواحد

لذلكٌٌ.ٌالسلطةٌوالنفوذ،ٌوالٌيجمعهمٌتصورٌمشتركٌوالٌتحكمهمٌإستراتيجيةٌوسياسةٌنفطيةٌوخطةٌعملٌمقررة؟

ٌ.اعتذرتٌعنٌعضويةٌلجنةٌتسييرٌالمؤسسةٌوبلّغتٌاألميرٌوالوزيرٌبأسبابٌاعتذاري
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******ٌ

رونٌوكأنهاٌوحدةٌاتجهتٌللتركيزٌعلىٌعملٌإدارةٌالتسويقٌوالنقل،ٌونظرتٌلهاٌكماٌأعتبرهاٌاآلخ

ٌ.وقدٌساعدنيٌفيٌذلكٌصلتيٌالمباشرةٌالناميةٌمعٌاألميرٌوالوزير.ٌمستقلةٌعنٌسلطةٌلجنةٌالتسيير

قدٌبدأتٌبتعينٌخرجينٌقطرينٌباحثينٌفيٌاإلدارةٌمعٌتهيئةٌكلٌمنهمٌلرئاسة1791ٌٌكنتٌمنذٌمطلعٌعامٌ

ٌٌ.جوزةٌلهمٌوسيتولونهاٌبعدٌأنٌيتمٌتأهيلهمٌقسمٌمنٌأقسامٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌوقلتٌلهمٌإنٌرئاسةٌاألقسامٌمح

لرئاسةٌقسمٌٌمنٌخاللٌالدوراتٌوااللتحاقٌبشركاتٌنفطٌنتعاملٌمعها،ٌتعيينٌإبراهيمٌنوحٌالمطوعٌبعدٌتأهيلهتمٌ

فيٌإدارةٌٌالسويسٌكماٌسبقٌتعيينٌالسيدٌخميسٌ.التسويق،ٌوعينٌجاسمٌالنعمةٌبعدٌتهيئتهٌلرئاسةٌقسمٌالنقل

سكرتيرٌعربيٌمتميزٌكانٌيعملٌفيٌشركةٌشلٌومنٌخريجيٌمعهدٌسكرتارياٌتابعٌلألممٌٌالتسويقٌوالنقلٌوهو

ٌ.ٌالمتحدةٌفيٌغزة،ٌوسكرتيرٌهنديٌكفءٌآخرٌاسمهٌفرانسيسٌوعددٌمنٌالموظفينٌوالموظفاتٌاإلداريين

استكملناٌتعييناتٌعددٌمنٌخبراءٌواختصاصيٌالتسويقٌوالنقلٌوتعيينٌعددٌمن1799ٌٌوفيٌعامٌ

طرين،ٌمنهمٌاحمدٌالسالمٌوسلطانٌالبنٌعليٌواألختٌالعزيزةٌأنيسةٌالزبيديٌأولٌقطريةٌالتحقتٌالخريجينٌالق

كماٌتمتٌترقيةٌإبراهيمٌنوحٌالمطوعٌلرئاسةٌقسمٌالتسويقٌوجاسمٌالنعمةٌلرئاسةٌقسمٌالنقل،ٌوانطلقتٌ.ٌبالمؤسسة

لٌمرةٌفيٌقطرٌبعدٌأنٌكانتٌإدارةٌالتسويقٌفيٌعملهاٌالجديٌالمهمٌلتسويقٌالزيتٌالخامٌوسوائلٌالغازٌألو

ٌ.شركاتٌالنفطٌاألجنبيةٌهيٌالتيٌتقومٌبتلكٌالمهمةٌنيابةٌعنٌحكومةٌقطر

ومنٌأولىٌالمهماتٌالتيٌقمناٌبهاٌعندماٌبدأٌكادرٌإدارةٌالتسويقٌباالكتمالٌدراسةٌحصرٌللشركاتٌ

يرهٌإلىٌجهاتٌقدٌالمستوردةٌللنفطٌالتيٌتمتلكٌمصافيٌمناسبةٌلتكريرٌالنفطٌالقطريٌالخفيف،ٌلضمانٌتصد

صممتٌمصافيهاٌلتكريرٌالزيتٌالخفيف،ٌبحيثٌنضمنٌعلىٌاألقلٌتصديرٌالنفطٌالقطريٌعندٌتراجعٌصادراتٌ

ٌ.ٌإلنتاجٌالغازٌالمصاحبٌللنفطالمحليةٌالحاجةٌٌبمعدلٌيغطي،ٌةاألوبكٌالمنتظر

كدٌلناٌفيهٌبأنهٌلمٌوكماٌأسلفنا،ٌفقدٌطبقناٌكذلكٌإجراءٌيتعهدٌبموجبهٌكلٌمستوردٌللنفطٌالقطريٌخطياٌيؤٌ

يتخذٌلهٌوسيطاٌفيٌقطرٌأوٌفيٌغيرهاٌمنٌأجل،ٌشراءٌالنفطٌمنٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترول،ٌولمٌيدفعٌ

عمولةٌبأيٌشكلٌمنٌاألشكالٌأليٌأحدٌمقابلٌشرائهٌالنفطٌمنٌقطر،ٌوإذاٌثبتٌأنهٌقدٌفعل،ٌفإنٌمنٌحقٌالمؤسسةٌ

ٌ.ٌالرجوعٌعليهٌبكافةٌاألضرارٌالمعنويةٌوالمادية

وجديرٌبالذكرٌأنٌأحدٌأصحابٌالنفوذٌفيٌقطرٌطالبٌإحدىٌالشركاتٌاليابانيةٌالكبرىٌالمشتريةٌللنفطٌ

وقدٌأثبتتٌالشركةٌاليابانيةٌلناٌأنهاٌلمٌ.ٌالقطريٌبعمولةٌباعتبارهٌوكيالٌلهاٌفيٌاستيرادٌبضائعٌتجاريةٌمنٌاليابان

وكسبتٌالشركةٌاليابانيةٌ.ٌشرائهاٌالنفطٌالقطريتتخذهٌوكيالٌلشراءٌالنفطٌمنٌقطرٌولمٌتدفعٌعمولةٌلهٌمقابلٌ

القضيةٌالمرفوعةٌضدهاٌفيٌالمحاكمٌالقطريةٌبحكمٌمنعهاٌقانونياٌمنٌقبلٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌفيٌالمؤسسةٌ

ٌ.القطريةٌالعامةٌللبترولٌمنٌاتخاذٌوكيلٌأوٌدفعٌعمولةٌمقابلٌشراءٌالنفطٌالقطري

والحصولٌعلىLPGٌٌيضاٌفيٌتسويقٌسوائلٌالغازٌولمواجهةٌالضغوطٌالتيٌأصبحناٌنتعرضٌلهاٌأ

بالتنسيقٌالوديٌمعٌوزارةٌالنفطٌفيٌالكويتٌمنٌأجلٌالمحافظةٌٌوالنقلٌالسعرٌالمناسبٌله،ٌبدأناٌفيٌإدارةٌالتسويق

علىٌسعرٌعادلٌلصادراتٌسوائلٌالغازٌوعدمٌتشجيعٌالمشترينٌلسوائلٌالغازٌاالنتقالٌلشرائهاٌمنٌبلدٌماٌمنٌ

ٌ.ٌلدٌأخرٌوتخفيضٌأسعارهٌالمتفقٌعليهاٌلبيعٌسوائلٌالغازأجلٌالضغطٌعلىٌب

ومنٌالمعروفٌأنٌاألوبكٌمعنيةٌبسعرٌالزيتٌوالٌتهتمٌبسعرٌالغازٌالطبيعيٌوسوائلٌالغاز،ٌلذلكٌبدأناٌ

التنسيقٌمعٌالكويتٌالتيٌكانٌيمثلهاٌوكيلٌوزارةٌالنفطٌالمساعدٌثمٌامتدٌالتنسيقٌعنٌطريقٌالكويتٌإلىٌإيران،ٌ

حنٌمصدريٌسوائلٌالغازٌفيٌالخليجٌبمجردٌتبادلٌالمعلوماتٌبينناٌمنعٌالمشترينٌلسوائلٌالغازٌمنٌواستطعناٌن

ٌ.ٌبٌبأسعارهٌمنٌخاللٌالمضاربةٌبينٌمصدريهالتالع

وأذكرٌأنناٌفيٌقطرٌكناٌفيٌذلكٌالوقتٌعلىٌصلةٌبالوكيلٌالمساعدٌعليٌالجابرٌالصباحٌفيٌوزارةٌالنفطٌ

وقدٌزارنيٌعليٌالصباحٌبشكلٌشخصيٌفيٌقطرٌوزرتهٌ.ٌيقٌالنفطٌفيٌالكويتالكويتيةٌوزمالئهٌالقائمينٌبتسو

كماٌعقدناٌاجتماعاٌ.ٌمحبوبٌالعبدٌهللاٌمنٌخاللهالصحفيٌعيسىٌالعصفورٌوالمثقفٌبالكويتٌوتعرفتٌعلىٌاألخٌ

ونٌوحسبٌعلميٌأنٌهذاٌالتنسيقٌوالتعا.ٌلمصدريٌسوائلٌالغازٌفيٌطهرانٌللتنسيقٌوالتعاونٌحّبياٌبينٌمصّدريه
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بينٌمصدريٌالغازٌقدٌامتدٌليشملٌالحقاٌدوالٌأخرىٌمصدرةٌللغازٌالطبيعيٌوسوائله،ٌومنهاٌروسيا،ٌوماٌزالٌ

ٌ.التنسيقٌمستمراٌدونٌأنٌتثورٌحولهٌضجةٌمثلماٌهوٌالشأنٌفيٌحالةٌالزيتٌالخامٌالذيٌتختصٌبهٌاألوبك

******ٌ

السنةٌالثانيةٌمنٌعمليٌفيٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌمنهمكاٌفيه،ٌومتوجهاٌلبناءٌإدارةٌٌبدأت

التسويقٌبوضعٌسياساتٌتسويقٌولوائحٌعملٌوتكوينٌكادرٌيقودهٌقطريونٌويستفيدٌمنٌخبراتٌعربيةٌوأجنبيةٌ

بنفسيٌلمقابلتهٌمعٌآخرينٌٌأصبحٌلديناٌخبيرٌفيٌالنقلٌمنٌالنرويجٌذهبت.ٌفيٌمختلفٌجوانبٌتسويقٌالنفطٌونقله

:ٌكماٌأصبحٌلديناٌخبراءٌواختصاصيونٌعرب.ٌدرجةٌتحتٌالصفر11ٌفيٌأوسلوٌوقتٌكانتٌدرجةٌالحرارةٌ

ومنٌمصرٌمحمدٌمنسيٌوكانٌمديراٌلشركةٌشلٌللتوزيعٌفيٌمصرٌ،ٌتولىٌ.ٌسميرٌقدورهٌباحثٌمنٌفلسطين

ٌ.لٌالتصديردراسةٌسوقٌالمنتجاتٌالمحليةٌوتطويرٌصناعةٌتكريرٌالنفطٌمنٌأج

وجديرٌبالذكرٌأنٌاألستاذٌمحمدٌمنسيٌتقدمٌلناٌعندماٌأعلناٌعنٌوظيفةٌاختصاصيٌفيٌتسويقٌمنتجاتٌٌ

وبعدٌفترةٌاتصلٌبيٌالحاجٌ.ٌالنفطٌولكننيٌلمٌأرشحهٌللمقابلةٌبحكمٌأنٌخبراتهٌأعلىٌبكثيرٌمنٌمتطلباتٌالوظيفة

وسألننيٌ(ٌحاليا"ٌوقود)"تجاتٌالنفطيةٌفيٌقطرٌمحمودٌالحفناويٌمديرٌمصفاةٌمسعيدٌوشركةٌنودكوٌلتوزيعٌالمن

أذاٌكانٌشخصٌاسمهٌمحمدٌمنسيٌقدٌتقدمٌلوظيفةٌلدينا،ٌفقلتٌلهٌنعمٌولكننيٌاستبعدتهٌالنٌمؤهالتهٌأعلىٌمنٌ

فقالٌليٌإنٌهذاٌالشخصٌيريدٌأنٌيخرجٌمنٌمصرٌفقطٌألنٌعليهٌالتزاماتٌعائليةٌوالٌيستطيعٌ.ٌمتطلباتٌالوظيفة

عندهاٌأعدتٌالنظرٌورشحتٌ.ٌتمرٌفيٌوظيفتهٌالقياديةٌإالٌإذاٌدخلٌوشاركٌفيٌحلقاتٌالفسادأنٌيقومٌبهاٌإذاٌاس

محمدٌمنسيٌللمقابلة،ٌوالحمدٌهللٌأننيٌقدٌفعلتٌذلكٌفقدٌعملٌمعناٌالرجلٌخمسٌسنواتٌبأمانةٌوصدقٌوكفاءةٌ

ٌ.وعادٌإلىٌمصرٌبعدٌأنٌغطىٌالتزاماتهٌالعائلية

لجزارٌباحثٌمنٌمصرٌفيٌالتسويق،ٌومنٌالبحرينٌميرزاٌوانضمٌللعملٌفيٌإدارةٌالتسويقٌعليٌاٌ

كماٌانضمٌلناٌزميلٌ!ٌوكانٌالزمالءٌفيٌالمؤسسةٌيتندرونٌبجمعٌالجزارٌوالقصابٌفيٌإدارةٌالتسويق.ٌالقصاب

آخرٌمنٌالهندٌهوٌالسيدٌكوني،ٌوهوٌاختصاصيٌفيٌالبتروكيماويات،وقدٌساعدناٌفيماٌبعدٌفيٌتحضيرٌدراسةٌ

،ٌوانضمٌلناٌأيضاٌمحمدٌسليمانٌمنٌ"ةٌلالستفادةٌمنٌالغازٌالطبيعيٌغيرٌالمصاحبٌفيٌقطراالقتصادياتٌالبديل"

سريالنكاٌومشتاقٌمنٌباكستان،ٌكماٌانضمٌإليناٌفيٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌزمالءٌآخرونٌالٌأذكرٌأسماءهمٌ

تنافسهاٌجهةٌاخرىٌفيٌٌالٌوبذلكٌأصبحتٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌإدارةٌفنيةٌتنفيذيةٌنشطةٌفيٌذلكٌالوقت.ٌالكريمة

،ٌبينماٌتأخرتٌبقيةٌاإلداراتٌالفنيةٌأألخرىٌببدءٌنشاطهاٌبسببٌعدمٌقطرٌفيٌوظيفتيٌتسويقٌالنفطٌالقطريٌونقله

ٌ.تعينٌمديرينٌلها،ٌوكانتٌتدارٌبشكلٌمباشرٌمنٌقبلٌلجنةٌالتسييرٌفيٌالمؤسسة

،ٌبسببٌالترددٌفيٌ"شركةٌاألمال"والحقيقةٌأنٌالمؤسسةٌالعامةٌالقطريةٌللبترولٌلمٌتستطعٌأنٌتكونٌ

بتنشيطهاٌوتفويضهاٌبسلطةٌأداءٌوظيفتهاٌبهذهٌالقيامٌتهيئتهاٌوبناءٌمقوماتٌأداءٌدورهاٌنتيجةٌتأجيلٌمتخذٌالقرارٌ

تنظرٌ"ٌامرأةٌأبٌقليلةٌالحيلةٌ"وكنتٌأسميهاٌ.ٌالصفة،ٌٌلتقودٌوتديرٌصناعةٌالبترولٌفيٌقطرٌفيٌالداخلٌوالخارج

والٌتملكٌالقياداتٌوالكوادرٌوالٌ.ٌلهاٌنظرةٌالقادمٌالغريبٌغيرٌالمؤهلٌإلىٌصناعةٌالنفطإليهاٌالشركاتٌالتابعةٌ

القادرةٌعلىٌقيادةٌقطاعٌالنفطٌفيٌقطرٌوالمتمكنةٌمنٌالعملٌفيٌ"ٌالشركةٌاألمٌ"السياساتٌالتيٌتؤهلهاٌالنٌتكونٌ

ٌ.جميعٌمرحلٌصناعاتٌالنفطٌفيٌالداخلٌوفيٌالخارج

******ٌ

صلتيٌبهاٌخاللٌهذهٌالفترةٌهوٌاحتكاكيٌبشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌالتابعةٌٌومنٌاألمورٌالتيٌصدف

للجامعةٌاألميركيةٌفيٌبيروت،ٌالتيٌكانتٌتقومٌبدراسةٌاإلدارةٌالعامةٌفيٌقطرٌبهدفٌاقتراحٌإصالحٌأداريٌ

سٌوكانتٌالشركةٌتتخذٌمنٌمبنىٌالمؤسسةٌمقراٌلها،ٌوبطلبٌمنٌاألخٌعيسىٌبنٌغانمٌالكواريٌرئي.ٌشاملٌلها

ٌ.ٌالديوانٌاألميري،ٌكنتٌعلىٌصلةٌبهمٌواهتمامٌبعملهمٌوالتقريرٌالذيٌسيصدرٌعنه

جاءتٌمهمةٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌاستكماالٌللتقريرٌالهامٌالجيدٌالذيٌقدمهٌإيليٌسالمٌوعدنانٌاسكندرٌ

بإصالحٌٌمنٌالجامعةٌاألميركيةٌفيٌبيروتٌحولٌبناءٌالدولةٌفيٌقطر،ٌوالذيٌجاءٌمنٌضمنٌتوصياتهٌالقيام

وكانٌ".ٌالحركةٌالتصحيحيةٌ"اإلدارةٌالعامةٌوتهيئتهاٌللقيامٌبدورهاٌفيٌتحقيقٌالتغييرٌالمنشودٌالذيٌوعدتٌبهٌ
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أولهماٌدراسةٌالواقعٌالحاليٌللوزاراتٌ:ٌفريقٌالعملٌفيٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌكبيراٌوشملٌتقريرهٌمرحلتين

داتٌأداءها،ٌوثانيهماٌتقريرٌنهائيٌيشملٌمضمونٌواإلداراتٌالحكوميةٌوالتعرفٌعلىٌمدىٌكفاءتهاٌومحد

ٌ.اإلصالحٌاإلداريٌالمقترحٌوخطواتٌالقيامٌبه

.ٌتزايدٌاهتماميٌبعملٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌونمتٌبينيٌوبينٌالمسؤولينٌعنٌفريقٌالعملٌعالقةٌطيبة

فقمتٌ.ٌجهةٌنظريفأخذواٌيعرضونٌعليٌمجلدٌكلٌإدارةٌأوٌوزارةٌيقومونٌبدراستهاٌويطلبونٌمنيٌأنٌأبديٌو

وقدٌاحتفظتٌبتلكٌٌ.قتيٌوأبديتٌعليهاٌمالحظاتٌسريعةباإلطالعٌعلىٌتلكٌالمجلداتٌبقدرٌماٌيسمحٌبهٌو

فيٌ‘ٌإدارةٌاليسر‘فصل1771ٌٌالمجلداتٌلمدةٌطويلةٌحتىٌلمٌأعدٌاآلنٌأذكرٌأينٌوضعتهاٌبعدٌأنٌكتبتٌفيٌعامٌ

والتيٌلمٌترىٌٌمحاولةٌاإلصالحٌاإلداريٌالجادةٌتلكٌ،ٌمشيراٌإلى"أمٌضياعٌلفرصٌالتنمية..تنميةٌللضياع"كتابيٌ

ٌ.النور

وفيٌأحدٌلقاءاتيٌمعٌاألميرٌفيٌمكتبه،ٌوفيٌسياقٌاالستماعٌلتطلعاتهٌفيٌاإلصالح،ٌذكرٌسموهٌليٌ

رغبتهٌفيٌتخصيصٌبعضٌالشركاتٌالصناعيةٌوتشجيعٌموظفيٌالحكومةٌعلىٌشراءٌأسهمهاٌلتوفيرٌدخلٌ

منٌناحية،ٌعلىٌاالستمرارٌفيٌالحكومةٌوعدمٌطلبٌالتقاعدٌالمبكرٌمنٌأجلٌٌإضافيٌيشجعٌالكوادرٌالقطرية،

ممارسةٌالعملٌالخاص،ٌوٌيشجعهمٌمنٌناحيةٌثانيةٌعلىٌالقيامٌبالمتابعةٌوالرقابةٌعلىٌالشركاتٌالمساهمةٌالتيٌ

ٌ.ٌتشاركٌالحكومةٌفيٌملكيتهاٌلوجودٌمصلحةٌذاتيةٌلهمٌفيٌنجاحها

ذكرتٌلهٌمتابعتيٌلتقريرٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌوأهميةٌماٌٌوفيٌسياقٌتطلعاتٌاألميرٌلإلصالح

.ٌيقومونٌبهٌمنٌدراسةٌلواقعٌاإلدارةٌالعامةٌفيٌقطرٌوماٌسيقدمونهٌمنٌتصورٌوتوصياتٌلإلصالحٌاإلداري

واقترحتٌعلىٌسموهٌأنٌيتمٌتفريغٌحواليٌعشرينٌشاباٌمنٌالخريجينٌالقطرينٌالذينٌلمٌتصبهمٌآفةٌالفساد،ٌ

يقٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌأثناءٌالقيامٌبدراستهمٌوإعدادٌتقريرهمٌالنهائيٌحتىٌيكونٌعندناٌفريقٌليعملواٌمعٌفر

ويمكنٌلبعضهمٌأنٌيكونواٌمنٌ.ٌوطنيٌيشرفٌعلىٌتطبيقٌتوصياتٌشركةٌالوسائلٌاإلداريةٌعندماٌتنتهيٌمهمتها

ٌ.كرةٌفيٌذهنهٌولمٌيعلقٌعليهاوأذكرٌأنٌاألميرٌأخذٌيقلبٌالف.ٌقياداتٌاإلدارةٌالعامةٌعندٌالقيامٌبإصالحها

******ٌ

.ٌتلكٌهيٌالمهماتٌالتيٌقمتٌبهاٌفيٌإدارةٌالتسويقٌوالنقلٌخاللٌالسنواتٌاألولىٌمنٌعمليٌفيها

"ٌقطرٌغاز"وباإلضافةٌإلىٌذلك،ٌتمٌتكليفيٌبمهماتٌأخرىٌأهمهاٌعضويةٌلجنةٌالمساهمينٌولجنةٌتسييرٌشركةٌ

،ٌومهمةٌنائبٌرئيسٌمجلسٌإدارةٌالهيئةٌالقطريةٌإلنتاجٌ(الكتابٌوذلكٌماٌسأتناولهٌفيٌالفصلٌالثانيٌمنٌهذا)

ٌ(.التيٌسوفٌأخصصٌلهاٌالفصلٌالرابع،ٌوأختتمٌبذلكٌالحقبةٌالتيٌعملتٌفيهاٌفيٌقطاعٌالنفطٌفيٌقطر)البترولٌ

أماٌبقيةٌالمهماتٌاإلضافيةٌالرسميةٌالمتفرقةٌالتيٌكلفتٌبهاٌداخلٌقطاعٌالنفطٌوخارجه،ٌفسوفٌ.ٌ

ٌ.إلضافةٌإلىٌأنشطتيٌاألكاديميةٌخاللٌتلكٌالفترة،ٌفيٌالفصلٌالثالثٌمنٌهذهٌالمذكراتأتناولهاٌبا

 

 


