
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث تخرج 

 "اثر تعطيل بعض بنود الدستور القطري على شخصية المواطن القطري"

 اعداد: العنود جاسم 

 قسم الشؤون الدولية 

 كلية االداب والعلوم، جامعة قطر

 ٢٠١٨ربيع 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المقدمة:

تسعى هذه الدراسة لفهم السياق التاريخي لوعي المواطن القطري، من خالل قياسه  على مشروع إقرار الدستور  

ظهور النفط في دولة قطر، أدى إلى تحول طبقة الرجال العاملين في الغوص،   م. 2004الدائم لدولة قطر في عام 

ريين تشكل لديهم الوعي الحقوقي، والسعي في إلى العمل المهني في شركات النفط، ومع ازياد طبقة العمال القط

وذلك عبر التحركات الشعبية والمطالبات الشعبية التي تطالب بعدالة  آنذاكانتزاع حقوقهم من السلطة الرسمية 

الريع، والمشاركة في الشأن العام. واستمر الوعي السياسي للمواطن القطري حتى بعد   إيراداتالتوزيع في 

الدولة الحديثة. حيث تتناول الورقة في المحور االول كيف أدى الوعي السياسي إلى تطور استقالل قطر وتشكل 

العملية السياسية في قطر. مما أدى إلى اقرار النظام االساسي المؤقت الذي كان استجابة لبعض مطالب 

تدرس الورقة البحثية   م تم إقرار الدستور الدائم لدولة قطر ليكفل قيام الديمقراطية.2004المواطنين، وفي عام 

بعنوان آثر تعطيل بعض بنود الدستور الدائم على شخصية المواطن القطري. كما تسعى الورقة البحثية لدراسة  

الن   ن القطري عن المطالبة بها أو تعديلهاطم لم تثني الموائفرضية مفادها أن اثر تعطيل بعض بنود الدستور الدا

مدى صحة   ألثباتالموضوعية  باألدلة لإلجابةلثالثة محاور في محاولة  سيتم التطرق. المواطن واعي سياسيا  

 القطري. وهلالفرضية.. مما يتطلب الخوض في السياق التاريخي للبحث عن دالالت الوعي السياسي للمواطن 

ر وماذا  م. وبماذا طالب الدستو2004كان المواطن واعي سياسيا  ليطالب بها أو بتعديلها في الدستور الدائم لعام 

وفي المحور الثالث يتناول  ؟ماذا كان رأي المواطن حول البنود التي لم يتم العمل بها يحقق ذلك؟وكيف لم حقق 

يشارك في العملية  لكيف تتسم شخصية المواطن القطري بعد اقرار الدستور الدائم. هل المواطن الواعي سياسيا  

وجوده عبر مؤسسات المجتمع المدني االهلية  إلثباتالسياسية االنتخابية لمجلس الشورى؟ وهل سعى المواطن 

 تعبير مساحة حره الستقطاب الكتابات السياسية للمواطن القطري. والمهنية؟ وهل شكلت حرية الرأي وال

 دالالت على الوعي السياسي للمواطن القطري: المحور األول: 

 الشك أن هناك سياق تاريخي مجيد للشعب القطري أدى في محاوالته المتكررة  

األحداث التاريخية في يقوم على أساس تشريعي، وتلك  المؤقت بحيثإلى إقرار مجلس الشورى في الدستور 

المجتمع القطري تدعو إلى أن يفتخر بها القطريين والمقيمين في قطر، فبناء على  هذه االحداث التاريخية  التي 

صنعها الرجال االحرار من خالل مطالبهم اإلصالحية الشعبية حدثت تحوالت في المشهد السياسي القطري،  

ها تدل على الوعي السياسي الكبير لشخصية المواطن القطري. وتلك المطالبات وإن كانت تدل على شيء فإن

للشعب   وموجهتهاويسرد لنا المواطن التاريخ القطري في بعض األحداث التي توضح رفض السلطة الرسمية 
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تم رصد طبقة عمالية قطرية، تكونت لديهم مطالب نقابية، وفي   1946على الصعيد الثقافي والسياسي. ففي عام 

ى تجاهل مطالبهم إلى التحرك والتظاهر في محاولة النتزاع حقوقهم المسلوبة من نصيب الريع. أد 1956عام 

ثقافية مثل المسرحيات والمجالت المنشورة   يقدم أنشطةم أسس نادي الطليعة بقيادة قطرية، وكان 1959وفي عام 

م من قبل الحكومة 1961ق عام والمعلنة التي تختص بقضايا المجتمع من زاوية نقدية، ولكن كان مصيره اإلغال

رهم  من االنتساب لألندية. ثم تم تأسيس نادي الجزيرة االجتماعي والذي  ظفي السجن وح بأعضائهوتم الزج 

  الموسيقار استقطب عدد من الطالب إلى جانب عمال النفط القطريين، وكذلك تأسست فرقة األضواء بقيادة

لت امتدادات الحركات القومية في مصر وسوريا إلى قطر  عبدالعزيز ناصر. وفي أواخر الخمسينيات، وص

وانتشرت بين الطالب والعمال وبعض التجار وصارت حديث المجالس، وساد في الجو االجتماعي القطري 

موضوع المشاركة في الشأن العام وظهرت بعض المطالب الشعبية للحصول على منصة للتمثيل الشعبي في 

م. وذلك بعد استشارة المستشار االنجليزي فقامت بإنشاء  1962لتلك المطالب عام السياسية، واستجابت الحكومة 

مجلس بلدي يتم انتخاب ثلثي أعضاءه وفق وثيقة اسمها " دستور مجلس بلدية الدوحة" وهذه الوثيقة هي أول  

المجلس لم يتم  استجابة لمطالب المشاركة في الشأن العام بشكل حداثي بعيدا  عن الطرق التقليدية، إال أن هذا

انتخاب أعضاءه كما ذكر في الوثيقة، وإنما عين أعضاؤه من قبل الحاكم. وبناء عليه استمر مسلسل تجنب اشراك  

الشعب في الشأن العام حتى بعد حركة اإلصالحات الحكومية اإلدارية في بداية الستينيات، ولكن المواطن 

مشاركة في الشأن العام، وإنما دفع ذلك إلى بروز دوره بشكل القطري لم يتقاعس عن المطالبة بأحقية دوره في ال

م أولها المطالب األهلية ومطالب العمال القطريين 1963أقوى من خالل معطيات كثيرة أدت للحراك الشعبي عام 

في نصيبهم من عائدات النفط والمطالبة بحسن استخدام عائداته بعد أن تم تخصيص رواتب شهرية ومخصصات 

بته لألسرة الحاكمة من ميزانية الدولة ناهزت ربع عائدات النفط، وتزامن هذا الحراك الشعبي مع تنامي  عالية ثا

الذي نادى بشعار الوحدة العربية بين سوريا ومصر  -انذاك في الخمسينيات والستينيات-الفكر القومي العربي 

عربية، وردد شعار: "عاشت قطر عربية والعراق، مما قاد الشعب القطري للخروج في مظاهرة مؤيدة للوحدة ال

م هو إطالق 1963حرة مستقلة" واستناد ا إلى للكواري: أشارا أن السبب المباشر في تقديم عريضة المطالب عام 

النار على المتظاهرين القطريين المؤيدين للوحدة العربية. لقد تضمن الحراك الذي كان بقيادة ناصر المسند وحمد 

اسم من قبل لجنة االتحاد الوطني إلى الحكومة القطرية آنذاك.  107ة بمطالب شعبية تحمل العطية بتقديم عريض

مطلب تتضمن العديد من اإلصالحات أشهرها: خفض مخصصات  35كانت هذه المطالب والتي بلغ عددها 

دفع ثمن استهالك   األسرة بالتقاضي أمام القانون كبقية أبناء المجتمع، وإعفاء الشعب من الحاكمة، وإلزاماألسرة 
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الكهرباء والماء مساواة بالعائلة الحاكمة، وانتخاب مجلس بلدي منتخب من جميع طبقات الشعب. إال أن السلطة  

، وفصلت قادة العمال، كما سجنت قائد  باالعتقاالتالحكومية لم تستجب ألصوات الشعب بل قابلت المطالب 

وطنية. ثم أصدر حاكم قطر في العام نفسه بيان إيضاحي الحراك حمد العطية، وأجهضت الحركة العمالية وال

للشعب القطري تضمن البيان استجابات لبعض المطالب مثل تنظيم انتخاب للمجلس البلدي، ووعد بإنشاء مجلس  

أجريت مقابلة صحفية مع عبدالعزيز ابن   2017في عام   .(2011)الكواري، استشاري أعلى يمثل الرأي في البالد

بكل صراحة البد أن تدرس مواقف أهل قطر في المدارس ويشملها   معاتبا : “وأقولحمه هللا.. قائال  حمد العطية ر

التاريخ ألن األجيال ال تعرف هذا عن أهل قطر األحرار والذين ضحوا بحياتهم من أجل نيل الحرية والديمقراطية 

في   اهج التعليم في المدارس  والجامعاتوالسيادة واستقالل الوطن وعودة خيرات البالد ألهلها". يقصد بذلك من

الكواري: أن هذه   وذكر القطري.تغيب أو تُغيب على الطالب أهم التحوالت في المشهد االجتماعي السياسي  قطر

م في عهد خليفة بن حمد حيث  1972المطالبات أدت لتحوالت كبيرة عند قيام النظام االساسي المؤقت عام 

( من الدستور المؤقت على أن  43لنظام السياسي ديمقراطي، كما نصت المادة)تضمنت النصوص التشريعية أن ا

توصيات ليعين برأية الحاكم ومجلس الوزراء في أداء  الإنشاء مجلس شورى استشاري يعبر عن رأية في شكل  

عيين م بمبدأ االنتخاب السري المباشر لمجلس الشورى، واعتبر الت1972مهامهما، كما جاء النظام المؤقت عام 

لمدة عام واحد استثناء، ولكن في واقع االمر تخلى النظام االساسي المؤقت عن وعده الصريح والمحدد حتى 

"مدة مجلس  ( للدستور المؤقت45وذلك من خالل تمديد فترة التعيين، بقرار تعديل المادة) الوقت الحاضر.

إليها ويجوز مد هذه المدة اذا اقتضت المصلحة  الشورى سنة ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وأضيف 

 العامة ذلك".  

ويواصل الكواري السرد حيث ذكر: أنه بعد مرور ما يزيد عن العشرون عاما  على الدستور المؤقت وعشرون 

عاما  على استقالل قطر، كانت بداية التسعينيات استمرار الستكمال مابدأه الشعب القطري في إيمانه بأحقية 

م حيث قدمت عريضة إلى سلطة الحاكمة، تضمنت مشاكل التعليم، 1991ه في الشأن العام وتحديدا  عاممشاركت

وغياب حرية التعبير في االعالم الذي غلب عليه المديح للمسؤولين، واستغالل الوظيفة من جانب بعض القيادات، 

شة. وبناء على ذلك طالبوا الحكومة وارتفاع االسعار التي شهد المجتمع نتيجة له تدهورا  في مستويات المعي

باآلتي: قيام مجلس شورى منتخب ذي سلطة تشريعية ورقابية، تكون مهمته وضع دستور دائم يكفل قيام 

الديمقراطية التي نص عليها الدستور المؤقت، وتحقيق المشاركة السياسية الفعالة. ولألسف قابلت الحكومة هذه  

لت كال  من: عبداللطيف النعيمي، وراشد المسيفري. إال أن هذا الشعب لم  العريضة بعد شهرين بالرفض، فاعتقا
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م تقدم بعريضة للحكومة التي كان يرأسها آنذاك خليفة بن حمد، تضمنت  1992يكل ولم يتهاون ولم يمل، ففي عام 

ات هذا  مطلبين ال أكثر: األول: قيام مجلس الشورى منتخب ذي سلطات تشريعية ورقابية. والثاني: تكون مهم

المجلس التأسيسي وضع دستور دائم يكفل قيام الديمقراطية. إال أن الحكومة لم تغير موقفها السابق فرفضت 

المطالب، وتعاملت بشدة مع مقدمين المطالب ، وخاصة علي خليفة الكواري، ومحمد صالح الكواري حيث  

صالح الكواري لبضعة أشهر، كما تعرض  منعتهم من السفر، ثم أقدمت على اعتقال عيسى شاهين الغانم، ومحمد 

م(. وبالرجوع إلى ما ذكره الكواري: بدأت قطر حقبة جديدة عام  2011)الكواري، األخرون لضغوط اقتصادية

م مع تولي الشيخ حمد بن خليفة الحكم، وقد عبر عن ذلك الخطاب األميري، الذي تضمن العديد من األسس 1995

ركة بين المواطنين والحكومة لتحقيق التنمية، وأهمية قبول الرأي األخر كأساس  مثل قيمة المشاركة الفعالة المشت

واستكماال للنهج  للتفاعل االجتماعي والسياسي بين أفراد المجتمع، مع اعطاء دور كبير للمؤسسات االخرى.

شعب. كان م بعد أن تم التصويت عليه من قبل ال2004الديموقراطي؛ أعلن سموه إصدار الدستور الدائم عام 

الشعب القطري متطلع للمشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات العامة التي تهتم بالخيارات الوطنية التي 

تخص مصيره ومستقبل أجيالة، فكان يأمل أن يرسخ الدستور الدائم أسس النظام الديمقراطي المنصوص عليه،  

م في  2004سي والمؤقت. حيث ركز الدستور الدائم لعام ويرسخ دعائم الديمقراطية التي وعد بها النظام االسا

(" أن يلغي النظام االساسي المؤقت، وتبقى سارية االحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى ان  150المادة )

 .(2011ينتخب مجلس شورى جديد.)الكواري،

يشارك في مناقشته أفراد الشعب  الكواري : " أن الدستور الدائم كان البد من أن يكون عقدا  اجتماعيا   تساءل

وجماعاته، ويتم وضعه واقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، اذ أن الدستور الدائم الديمقراطي يجب أن يقوم 

على أساس ومبادئ المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات، ويرسي أسس حرية التعبير والتنظيم، وتحقيق  

(. أما بشأن 2011)الكواري، الديمقراطية قيمة ومعيارا  للسلوك االجتماعي" مشاركة سياسية فعالة، ويجعل من

( أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما 76مجلس الشورى تنص المادة )

( لسنة 24يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. وبعد عام من اصدار الدستور جاء قرار أمير دولة قطر رقم )

بمد مدة مجلس الشورى سنة  2007( لسنة 33م بمد مدة انتخابات مجلس الشورى، تبعه قرار رقم )2005

م. أدى هذا اإلعالن عن تحديد موعد 2008يونيو   30م وتنتهي في يوم 2007ميالدية تبدأ من أول يوليو لعام 

ة المقاالت. تمثل ذلك في مقالة عبدهللا  انتخابات المجلس في مشاركة المواطن الواعي السياسي من خالل كتاب

قائال: "غمرت الفرحة أهل قطر المخلصين لقطر وألميرهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد  2008العذبه عام 
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قانون االنتخابات الخاص بمجلس  ىبن خليفة آل ثاني حفظه هللا بعد موافقة مجلس الشوري الموقر باإلجماع عل

والذي يسجل لسمو األمير _حفظه هللا_ تاريخيا كأول أمير في تاريخ قطر يقوم بهذه  الشورى المنتخب البرلماني، 

في مقالة له واقع الحال   السيد حسند. الخطوة الحكيمة إلشراك شعبه في صياغة مستقبل قطر. ويذكر الكاتب 

فعيل  م خطوة مهمة نحو ت2008م. أن الحكومة قد خطت في عام 2010م حتى 2008لمجلس الشورى من عام 

مجلس الشورى المنتخب، وذلك بإعداد مشروع قانون نظام االنتخاب، حيث أحيل هذا المشروع إلى مجلس 

الشورى، وتمت دراسته في أحد اللجان، ثم عرض على المجلس للمناقشة، والذي بدوره وافق عليه وأعاده  

النشر، إال أن مشروع القانون للحكومة، وذلك ليأخذ مجراه في مراحل التشريع األخرى كالتصديق واإلصدار و

وأوضح السيد معضلة مشروع نظام االنتخاب الذي ينص على أن أي ناخب أو  . (2010)السيد، هذا، اختفى

مرشح ال يمكنه أن يمارس حقه السياسي إال في نطاق دائرة انتخابية تحدد لقبيلته كمسقط رأسها، والجهات المعنية 

ط رأس القبيلة، وفسر السيد هذا االجراء بأنه محاولة لتأخير االنتخابات  في الدولة سوف تتكبد عناء تحديد مسق

قد السيد هذا االجراء في أنه سوف يبني العملية تناو م.2013م حتى منتصف عام 2010وتمديدها من عام 

االنتخابية على أساس قبلي وليس على أساس المواطنة، ويركنها إلى أصول الشخص عوضا  عن فكره وتوجهاته 

. بينما كانت حجة  قبيلتهإلى مسقط رأس  إقامتهمدى كفاءته ووطنيته. الن المواطن قد يضطر للعودة من مكان و

بعض المواطنين للحكومة، أن المقصد من وراء تحديد مسقط رأس القبيلة كموطن انتخابي يؤدي لتحقيق العدالة  

معينة على عدد كثير من كراسي المجلس.  في مجلس الشورى بين مختلف العوائل القطرية، وعدم استحواذ قبيلة

كما أقترح السيد اذا كان قانون االنتخاب الذي يريد اعطاء العدالة لمختلف العوائل سيعطل اجراء موعد 

جعل دولة قطر كلها دائرة انتخابية واحدة..يكون لكل ناخب صوت واحد فقط  1-االنتخابات. حيث أقترح االتي 

 ا  فقط.يختار من خالله مرشحا  واحد

يفوز بكراسي المجلس المرشحون الثالثون الذين حصلوا على أكثر أصوات الناخبين. ألن عدد أعضاء    -3

 ( من الدستور هم ثالثون عضوا . 77مجلس الشورى المنتخبين وفقا  للمادة )

 ال يجوز أن يفوز بمقاعد المجلس أكثر من أربعة أشخاص من ذات القبيلة. 

، ( بمد مدة مجلس الشورى ألمد غير معلوم70انتقال السلطة قد أ صدر األمير حمد قرار )مما الشك فيه ان قبيل 

بمد مدة مجلس الشورى لثالث سنوات ميالدية،   م 2016/ لسنة 25وثم تبع ذلك قرار الشيخ تميم بن حمد رقم /

تمديد مدة مجلس م. واستمر 2019يونيو لعام  30م وتنتهي في يوم 2016تبدأ اعتبارا من أول يوليو لعام 

الشورى مع استمرار تدوين القلم القطري بمناداة وطلب حقوقهم السياسية سواء عن طريق وسائل التواصل  
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االجتماعي، أو نشر مقاالت في المواقع اإللكترونية. ويتجلى ذلك فيما كتبته الكاتبتان آمنه المري؛ ومريم 

مشاركة السياسية، "بأن مجلس الشورى منذ تأسيسيه م في مقال تضمن حقوق المرأة في ال2016الهاجري، عام 

"أشار مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى والّذي كان ُمقدّم من قبل  لم يتضمن عناصر نسائية، بل 

م إلى تقييد المشاركة السياسية حسب مسقط رأس القبيلة والّذي يضيّق على المرأة  2008مجلس الوزراء في عام 

اب، لظروف اجتماعية وفق ا لهذا القانون، مما يعني أن جوهر نص الدستور ال يعني شيء  حق الترشح واالنتخ

ا بين الدستور ومشروع القانون؛ الذي يُعطي مساحة  للتمييز  في حالة المشاركة السياسية للمرأة هنا نجدُ تناقض 

بتعديالت وإجراءت  م بعد إعالن األمير تميم بأن السلطة تقوم2017.وكتب السيد في عام  ضد المرأة"

وتزامن اإلعالن مع اإلعالن عن   النتخابات العام المقبل وسوف تعرض على مجلس الشورى بعد االنتهاء منها.

عضوا  جديدا وجدد عضوية  28تعيين أربعة سيدات قطريات  في المجلس ألول مرة، كما عين األمير 

جراء ذلك أعرب القطريون في وسائل عام و14عضو. حضور المرأة في مجلس الشورى بعد غياب دام 12

ترحيبا  وآخرين تمنوا أن تشارك هؤالء السيدات في السير لضمان عدالة اجتماعية لحقوق  االجتماعيالتواصل 

وغرد ناصر النعيمي في" تويتر" هنئيا  لقطر اجراء االنتخابات وهذا بفضل خير وبركة األزمة  المرأة في قطر.

تابه: أن حمد بن خليفة منذ توليه الحكم قام بالعديد من المبادرات من بينها اطالق  وذكر اليوسف في ك الخليجية.

ا،   قناة الجزيرة. ولكن فيما يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للشعب القطري في المجلس البلدي، لم يتطور كثير 

ا، وتم فعال  اختيار  227م أن عدد  المرشحين بلغ 1999حيث تشير االنتخابات األولى للمجلس البلدي عام  مرشح 

عضوا ، في حين أنه لم يمنح ألفراد األمن والقوات المسلحة حق التصويت، وتشير المصادر بناء على   29

م، 2003تصريحات األعضاء انه لم تكن لديهم صالحيات متاحة، مما أثر على انتخابات الدورة الثانية عام  

ا في ال 227حيث انخفض عدد المرشحين من  مرشح في المجلس الثاني كما   93مجلس األول إلى مرشح 

%. وفسر أخرون ظاهرة انخفاض نسبة المشاركة 25% إلى 50انخفضت نسبة المشاركة بالتصويت من 

الترشيح واالنتخاب.  بأن السلطة الرسمية أرادت من االنتخابات االولى أن تظهر بصورة التحرر ليس إال،  

عائية ولم تكن برغبة السلطة السياسية ولم تقدم كل الصالحيات للدورة  فالمشاركة السياسية كانت شكلية ود

 االولى، مما سبب عدم رغبة حقيقة من قبل الشعب القطري للترشيح أو االنتخاب في الدورة الثانية. 

تميم في خطابة أمام مجلس الشورى، في افتتاح دور انعقاده السادس واألربعين لعام  صرح االميركما   

أن "الحكومة تقوم حالي ا باإلعداد النتخابات مجلس الشورى بما في ذلك إعداد مشروعات األدوات  م."2017

وسوف تعرض على مجلسكم الموقر   التشريعية الالزمة على نحو يضمن سير هذه االنتخابات بشكل مكتمل.
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خالل العام القادم". حيث علق المحامي حسن على خطاب االمير متمنيا ، لو كان قانون الجنسية في نص 

( أن اليحق لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الترشيح في أي هيئئة تشريعية. تشريع ا عادي ا يتم تعديله 38المادة)

لقوانين العادية، غير أن اإلشكالية هي أن الدستور القطري منح أحكام الجنسية باإلجراءات ذاتها التي تعدل بها ا

القطرية الصفة الدستورية، بمعنى أنه ال يمكن تعديل أحكامه إال باإلجراءات ذاتها التي تعدل به مواد الدستور  

ع أن يمارس ذاته، وهو أمر ال يمكن أن يتحقق في ظل مجلس الشورى المعين لكون هذا المجلس ال يستطي

اختصاصات المجلس المقررة في الدستور ومنها اقتراح تعديل الدستور وإقرار طلب تعديل الدستور. إال في ظل  

حيث يرى أن اإلشكالية القانونية تتبع لتعديل الدستور فتحذف منه المواد التي تنص على   .المجلس المنتخب

ن خالل سرد االحداث لدالالت الوعي السياسي يتضح م (2017)السيد، تضييق دائرتي الترشيح واالنتخاب

في المشاركة   بأشراكهللمواطن القطري منذ الستينيات حتى التسعينيات كان واعي ا، مدركا  سياسيا ، يطالب السلطة 

في الشأن العام. وبعد قيام النظام االساسي المؤقت والدستور الدائم أستمر المواطن مطالبة السلطة الرسمية بتفعيل  

ص المشاركة الشعبية على أرض الواقع ، الن الشعب مؤمن أن المواطنة هي المشاركة في حل قضايا  نصو

المجتمع المختلفة ، أن من عناصر الوطن هو وجود شعب، فال بد من وجود ممثلين له في مؤسسات الدولة،  

مرشحين فيه شرائح  وضرورة تفعيل قناة مباشرة للتواصل مع السلطة السياسية كمجلس شورى منتخب يمثل ال

المجتمع كافة ويعمل على إيصال أصواتهم، وهموهم، واقتراحاتهم، وهو أقرب مسار للمسار الديموقراطي الذي  

 الدائم لبلدي العزيز.   نص عليه الدستور

 المحور الثاني: ماذا طالب الدستور الدائم، وماذا لم يفعل، وكيف لم يفعل؟  

الساسي المؤقت، وجاء نتيجة االستجابة لمتطلبات االستقالل من الحماية  ما يعرف بالنظام ا 1970صدر في عام 

م، حيث جرى 1972ثم جاء النظام االساسي المؤقت المعدل لعام  للدولة. منصورة حداثية  وإلعطاءالبريطاني، 

عهد. كما  ( اللتين تعبران عن تفاهمات عن اقتسام السلطة بين االمير وولي ال26(و) 21التعديل على حذف المادة)

تغير لقب  الحاكم إلى األمير، وأصبح يتولى رئاسة مجلس الوزراء أي تركيز جميع السلطات في يد األمير. وفي 

م صدر الدستور الدائم لدولة قطر استجابة لمطالب المواطنين، ولكفالة قيام الديمقراطية التي نص 2004عام 

 عليها النظام االساسي المؤقت المعدل.

م تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد لكتابة 1999أبو السعود: أعلن الشيخ حمد بن خليفة عام  وفي كتابه ذكر

م( ليحل محل النظام األساسي المؤقت لعام 2004الدستور الدائم. جاء قرار إصدار الدستور القطري الدائم )

ات رفعت اللجنة مشروع  م، وتشكلت لجنة للدستور الدائم وعين أمير قطر أعضاءها كافة، وبعد ثالث سنو1972
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م  طرح مشروع الدستور لالستفتاء العام، حيث حق لجميع المواطنين 2003/ابريل/28الدستور إلى األمير، وفي 

نساء ورجاال  ممن بلغوا سن الثامنة عشرة التصويت في االستفتاء عبر البطاقة الشخصية،  بلغت نسبة الموافقين 

ألف بحسب ما أصدرت وأعلنت وزارة  71الناخبين الذين بلغ عددهم في المئة من مجموع  96,6على الدستور 

م أصدر األمير مشروع الدستور، ودخل حيز التنفيذ  2004/يونيو/8الداخلية التي أشرفت على االستفتاء، وفي 

م، حيث ضمن الدستور الدائم حق التصويت في االستفتاء للمواطنين القطريين. يشير 2005عام 

ى أن الدستور الدائم لدولة قطر  قد طرح من قبل لجنة حكومية، ولم يطرح للمناقشة أو  ( إل2014)الشهابي،

الحوار العام، وانما طرح لالستفتاء "بنعم " ال"، تحت اشراف وزارة الداخلية وترويج االعالم المحلي. وفي 

بتشكيل لجنة منتخبة طالب بها أهل قطر السلطة الرسمية  1991/1992العودة للسياق التاريخي نرى أن عريضة 

 من صالحيتها مسؤولية التشريع، أنه تم تشكيل لجنة سرية من أهل الحل والعقد. 

( "المواطنون 34في الباب الثاني والثالث للمقومات االساسية للمجتمع نص الدستور الدائم بموجب المادة)

ية في الترشيح واالنتخاب. إال أن متساوون في الحقوق والواجبات العامة" والحقوق العامة منها الحقوق السياس

( ال يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق  38م ) 2005قانون لعام  بإصدارالدستور لم يعمل بهذه المادة وذلك 

(  34االنتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية. حيث ركز القحطاني كيف لم عطل الدستور المادة )

( التي تنص على  146( والمادة )38بر تفصيل التعارض التشريعي بين المادة )للمساواة بين الحقوق وذلك ع

"األحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة ال يجوز طلب تعديلها إال في الحدود التي يكون الغرض منها منح 

ضافة متى مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن". يعني منع التعديل بالحذف، ولكنه يبيح التعديل باإل 

كانت هذه اإلضافة تصب في صالح المواطن ، هذا يعني إن الحقوق العامة، وأيضا  السياسية، ال يجوز المساس 

الدائم األحكام الخاصة بالحقوق والحريات  بها إال بالزيادة. كما شددت المذكرة التفسيرية للدستور، على الحظر

كان التعديل لتقديم المزيد من الضمانات للمواطن. الن المتفق عليه   العامة نظرا ألهميتها في حياة المواطن، إال اذا

عند فقهاء القانون أن تعارض نصوص قانون الجنسية نصوص الدستور نفسه، فهذه إشكالية قانونية تحتاج إلى 

و كانت  ( لدية صفة دستورية ال يجوز تعديلها، اال أن حتى ول41المعالجة، بالرغم أن قانون الجنسية وفق المادة)

الصفة الدستورية ممنوحة لمواد قانون الجنسية، إال ان مواد الدستور تأتي في المقام األول، وفي مقدمة جميع  

( لمخالفتها  38يجوز الطعن بعدم مشروعية المادة) الدستورية. كماالنصوص التشريعية الممنوحة الصفة 

 النصوص التشريعية.
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تكفل الدولة حق الترشيح واالنتخاب للمواطنين وفق القانون،  ( أن "42)نجد المشرع قد تكفل في المادة  باإلضافة

شروط العضوية في مجلس البلدي، الذي ال يملك أي وفق الشروط التي تحددها. في المقابل نجد المشرع قد وضع 

لشؤون ا ووزارةسلطة تنفيذية، ومقصور عمله في االعمال كتقديم خدمات بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، 

الزراعية، حيث أن اختصاصاته مقصورة في تقديم التوصيات واالقتراحات للوزراء. على الرغم من صالحيته 

الضيقة نجد أن الدستور شدد في شروط العضوية للناخب والمرشح في المجلس البلدي. حيث تشترط المادة 

أو أن يكون قد مضى على اكتسابه األولى في جنسية "الناخب" ما يلي: "أن تكون جنسيته األصلية قطرية، 

 الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على األقل. 

( فتشترط في جنسية "المرشح" ما يلي: "أن تكون جنسيته األصلية قطرية، أو  12( من القانون رقم )5أما المادة )

فرق بين القيود  اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر" ونالحظ هنا أن المشرع القطري 

بالنسبة "للمرشح"، بينما شدد في القيود الواردة على جنسية  للناخب “عنهاالواردة على شرط الجنسية بالنسبة "

 كما أن ربط جنسية المرشح بمواليد أبيه يؤدي لحرمان االبن. "المرشح". األخير

لشعبية في حق االنتخاب، وهذا يتطلب  وبمعنى آخر نجد تبني الدستور مبدأ الديمقراطية الذي يتطلب المشاركة ا

أن يكون الدستور القطري ديمقراطيا  في مبدأ الترشيح العام الذي يتطلب تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث 

وكفالة الدولة في تنظيم شروط العضوية ( "لمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة".  34تنص المادة)

ن حقها فرض قيود معينة أن يحرم المواطن من الحق نفسه بشكل دائم.حيث نالحظ  لمجلس البلدي ال تعني أن م

ماذا نص الدستور وكيف لم يفعل وهنا تفصيل دقيق لماذا لم يفعل الدستور. يتسم الدستور القطري بالجمود الكلي  

سنوات من  "ال يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر ( 148المؤقت حيث نص في المادة)

تاريخ العمل به" أي أن الدستور الدائم دستور جامد مطلق كلي لمدة عشر سنوات. حيث علل محامون أن الهدف  

من هذا الحظر ثبات واستقرار مواد وقواعد الدستور الدائم لمدة كافية من الوقت حتى نضمن استقرار األوضاع 

( "االحكام 145لوجود الجمود المطلق الجزئي في الدستور الدائم وذلك في نص المادة) باإلضافةالدستورية. 

( التي  38الخاصة بحكم الدولة ووراثته ال يجوز طلب تعديلها". وهذا يعني جمود مطلق دائم. أما في النظر للمادة)

كون من خالل مجلس  شورى تتضمن شأن الجنسية القطرية ، فاذا  تم النظر بها مستقبال  لتعديلها، يجب أن ت

تشريعي منتخب، الن نصوص الجنسية تمتلك الصفة الدستورية. حيث كفل القانون االجراء الالزم للتعديل في 

( "لكل من األمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا  144المادة)

ن حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط إلقرار التعديل وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل م
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موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وال يسري التعديل إال بعد تصديق األمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية". أما 

 فيما يخص مجلس الشورى التشريعي وقانون تنظيم االنتخاب لم يتم النص عليه في الدستور الدائم.  

( من، أن الشعب هو مصدر السلطات، ويعني أن يقوم 59تور الدائم في مبادئه، وأيضا  في المادة)نص الدس

الشعب بحكم نفسه بنفسه، وقد يمارس الشعب شئون السلطة السياسية عن طريق ممثلين عنه يحكمون باسمه، 

تور الدائم  أن يكون مجلس وهو مايعرف بالديمقراطية غير المباشرة ، أو الديمقراطية النيابية. حيث ينص الدس

يعينهم األمير، ويحل محل المجلس المعين، كما    15منتخبون و 30عضوا  منهم  45الشورى القادم مكون من 

يختص المجلس المنتخب من قبل الشعب بمسؤولية التشريع، وإقرار الموازنة العامة مع استثناء مخصصات 

 (.17األمير والمساعدات والهبات وفقا  للمادة رقم )

إال أن ومع بدء العمل بالدستور، لم يفعل ذلك، ولم يتم االعالن بصفة قاطعة عن موعد االنتخابات، وان كانت   

هناك بعض التصريحات الرسمية االميرية بأجرائها في القريب العاجل، ويفسر مسؤولون اخرون هذا التمهل 

المواطنين الخبرة والتهيئة  والدراية الكافية   وعدم االستعجال  في االقدام على هذه الخطوة بأهميتها في منح

بالعملية االنتخابية، والتدريب عليها من خالل المجلس البلدي وعمليته االنتخابية، ومن ثم يأتي الوقت لالنتقال إلى 

الخطوة المهمة واالكثر تطور وتقدما  وهي انتخابات مجلس الشورى، والمشاركة في الشأن العام وبهذا يتضح لنا 

ن سلطة الشعب لم تبدا  واقعيا على أرض قطر بانتخاب أعضاء ممثلون للشعب في مجلس الشورى ليكون بمثابة ا

 البرلمان الذي يعبر عن ارادة الشعب الحقيقة.  

وأشار يوسف إلى أن ما يتبين في مواد الدستور هو أن صالحيات مجلس الشورى مقيدة بإرادة األمير حيث تنص  

( برفض مشروعات القوانين مع  106األمير المجلس مع تقديم المبررات، وتنص المادة ) ( بحق حل104المادة )

( على أن المجلس ال يستطيع تعديل مشروع الموازنة العامة اال بموافقة 107تقديم المبررات، وتنص المادة )

 الحكومة. 

طة التنفيذية، وغير مستقلة كما  والنتيجة ان هذه المواد تجعل سلطات المجلس التشريعي مقيدة بقبول ورضا السل

نص مبدأ الفصل بين السلطات. "هذا ما يجعل دور مجلس الشورى معلما، وليس ملزما ، أي أنه ينفي عنه الدور  

م حتى 2004م( إال ان هذا المجلس التشريعي لم يرى النور منذ عام 2014التشريعي والرقابي الفعلي".)اليوسف، 

ريين إلى إعادة النظر في بعض بنوده حتى تكون أكثر تعبيرا  عن إرداة الشعب اليوم، ويتطلع المحاميين القط

القطري.  حيث ركز الكواري أن الدستور الدائم لم يفعل عملية مبدأ الشعب مصدر السلطات، من خالل غياب 

لمواطن.  مشاركة الشعب في القرارت الوطنية من خالل عدم استفتائهم أو مشاركة الرؤى واالستراتيجيات على ا
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م، حيث تشدد رسالة الرؤية بجملة " إرساء مجتمع أساسه العدل  2030على سبيل المثال تم وضع رؤية قطر لعام 

م لم تطرح على الرأي للعام لمناقشتها، كما  2016-2011والمساواة ". باالضافة القرار استراتيجية التنمية عام 

اب المشاركة السياسية يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام أنها لم تطرح على مجلس الشورى المعين. كما يعلل غي

مفهوم المواطنة الواحدة، فغياب المعلومات المهمة العامة للقرارات المصيرية ألموال الدولة، مثل الميزانية العامة 

ر الدستوال يتم مشاركتها مع السلطة التشريعية، لذلك أثر تعطيل مجلس الشورى إلى تعطيل فاعلية بعض بنود 

 سبيل المثال النصوص القانونية لحرية الرأي والتعبير، مؤسسات المجتمع المدني المستقلة عن السلطة  على

 وتطرق الشهابي إلى أهم مبادئ الدستور القطري، وذكر أن من أهم مبادئه مبدأين اثنين: 

لتشريعية بحيث ال تقدم على االول: سيادة القانون ويعني خضوع السلطة التنفيذية في ممارستها لوظائفها للسلطة ا

 تصرف من التصرفات اال تنفيذا  للقانون أو بمقتضى القانون، 

بالنظر إلى الدستور القطري اتضح من تحليل الكاتبان عبيدان وابو السعود من خالل واقع مبدأ الفصل بين  

ة التشريعية وهو ما  السلطات وفقا للدستور إلى ميل المشرع إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلط 

يتعارض مع مبدأ سيادة القانون، وفقا لهذا المبدأ ال بد ان تصدر القوانين عن الجهاز التشريعي المنتخب من 

الشعب والمعبر عن ارادته العليا. كما أن مبدأ سيادة القانون له أهمية حيث يشكل ضمانه اساسية لحقوق االفراد 

نفيذية وكفالة المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، اللون،  وحرياتهم في مواجهة تعسف السلطة الت

والعقيدة. ففي دستور قطر أمثلة عديدة على ذلك، فسمو األمير يقسم باهلل العظيم بأن يحترم الدستور، وولي العهد 

نين، ، ورئيس الوزراء، والقاضي، وعضو مجلس الشورى، والمحامي، يقسمون باحترامهم الدستور والقوا

(. 60أما المبدأ الثاني الفصل بين السلطات وفق المادة ) واحترام الدستور واجب على كل مواطن ومقيم في قطر.

ومن المالحظ في نصوص الدستور القطري غياب التوازن، حيث ينص أن الشعب مصدر السلطات، وعلى 

في الجانب االخر يمنح الدستور سلطات الفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، مع تعاونها، و

كبيرة لألمير، فهو رئيس السلطة التنفيذية، وقائد القوات المسلحة، كما يمتلك صالحيات رسم السياسة العليا  

للدولة، وإبرام المعاهدات واالتفاقيات الخارجية، باإلضافة للمصادقة على القوانين وإصدارها، كما يحق لألمير  

ويقره مجلس الشورى لمدة محددة يحددها األمير عند الضرورة  عليه نون بعد ان يوافقإيقاف العمل بأي قا

 القصوى وما يتفق مع المصلحة العليا.
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باإلضافة المتالك األمير أعلى سلطة رقابية، حيث يمتلك حق مساءلة رئيس الوزراء، وإلى محاسبة كل وزير   

الهم، بالرغم من أن المجلس المنتخب ال يملك الصالحية  ومساءلتهم عن أعم عن وزارته، ويراقب عمل الوزراء

 على مراقبة أداء مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء.

كيف الشهابي ان الفصل بين السلطات مع الحرص على تعاونها، يعني هذا عدم تركيز السلطة في يد   ويتساءل

واحدة، وانما يجب توزيعها على هيئات متعددة، وتمارس كل سلطة اختصاصاتها بصورة مستقلة مع وجود  هيئة

نوع من التعاون والرقابة بين السلطات. ولكن المعضلة تتضح في مظاهر غياب التوازن في الدستور الدائم  

وفي المقابل أعطى لألمير حق  القطري أنه وضع لمجلس الشورى الحق في مراقبة السلطة التشريعية والتنفيذية

(، الغاية من وراء 2015حل مجلس الشورى، وحق دعوة مجلس الشورى لالنعقاد. يذكر الكاتب بن نهار )

استقالل  واحدة. يضمنالفصل بين السلطات هو درء احتمال وجود حالة استبدادية نتيجة تركز السلطات في يد 

من خالل االنتخاب الحر، كما تضمن استقالل السلطة القضائية   السلطة التشريعية وجود برلمانات تمثل الشعب

 الذي يحقق الشفافية وانخفاض مؤشر الفساد. إلى تحقيق سيادة القانون.

 والتعبير. من خالل مؤسسات المجتمع، وحرية الرأي  2004المحور الثالث: كيف تتسم المطالبة الشعبية بعد 

لمدني في قطر البد ان نتطرق للتعريف المتفق عليه باألغلبية وهو: قبل التطرق في إشكالية مؤسسات المجتمع ا

ان المجتمع المدني هو وقبل كل شيء مجتمع المدن، وان مؤسساته هي تلك التي ينشئها الناس بينهم في المدينة  

)كتاب األمانة    لتنظم حياتهم االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، فهي مؤسسات ارادية وشبة ارادية يقيمها الناس

م ( ان المجتمع المدني يتمثل في التنظيمات، والتجمعات المتنوعة مثل المنظمات النقابية، 2004العامة للتخطيط 

 الثقافية المهنية، الجمعيات المهتمة بحقوق االنسان، والمرأة والطفل، والمستهلك والبيئة. 

ر الحكومة والتنظيمات الرسمية في تقديم برامج التنمية  اذا تقوم أعمال مؤسسات المجتمع المدني بالتالي، تكملة دو

االقتصادية واالجتماعية. حيث تقوم بالسعي لحل مشكالت المجتمع، وتقديم المبادرات الذاتية اإليجابية للنهوض  

م بالمجتمع، وتقديم أساليب وبرامج يمكن ان تتبناها الحكومات باإلضافة لكشف الطاقات اإلبداعية لألفراد، وتنظي

 الجهود التطوعية في أعمال نافعة.

بداية : يعد المجتمع القطري قبل الحقبة النفطية مجتمعا  تقليديا  يتصف بالمحدودية من حيث اإلمكانات والقدرات، 

وكانت مؤسساته تقتصر على المجالس، ويمكن القول بان المؤسسة األكثر حيوية تمثلت في المساجد من جانب 

ومن جانب اخر كانت القبيلة تمثل هي األخرى احدى مؤسسات المجتمع والتي كانت  العمل الخيري األهلي، 

تمارس شؤونها بعيدا  عن السلطة، حيث كانت تدافع عن مصالح أبنائها، وتحقق لهم االمن والطمأنينة، وتمارس 
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يد القبلية. وبعد االنتخابات الحرة لشيوخ القبائل، وتمارس دور تحديد هوية االفراد في اطار األعراف والتقال

ظهور النفط انتقل المجتمع القطري إلى وضع اقتصادي اكثر رفاهية وحقق ما يعرف بدولة الرفاه في الجوانب 

مرور ثالثة عقود من التحوالت التنموية بين ما هو تقليدي من جانب   والثقافية. وبعداالقتصادية، واالجتماعية، 

م ان عدم اكتمال مؤسسات المجتمع المدني  2004الشأن عام  وما هو معاصر. أشار بعض المتخصصين في هذا

هو انعكاس حقيقي لكون المجتمع القطري الحديث بمؤسساته وتشريعاته مازال في تطور مستمر، فالفئات 

االجتماعية التي تلقت تعليما  في جامعة قطر، أو الجامعات الغربية، أو العربية يشكلون الركيزة األساسية لبروز 

يعمل خريجي الجامعات في القطاع الخاص، والحكومي. واذا كان المجتمع يشير لوجود  دني اذاممجتمع  

 مؤسسات وهيئات اجتماعية ثقافية، تطوعية، حسب القانون، فان هذا المجتمع قد شهد نموا .  

ا  م الخاص بأنشاء الجمعيات االهلية عرف كاالتي: كل جمعية يكونه 1998( لسنة8حيث ان القانون رقم )

م بتأسيس الجمعيات  2004( لسنة 12أشخاص طبيعيون أو اعتباريون وفقا  ألحكام القانون. وينص القانون )

 المهنية والمؤسسات الخاصة. تصنف المؤسسات في قطر طبقا  لألهداف التي تسعى لتحقيقها.  

المؤسسات بدعم كبير   النوع األول: المؤسسات الخيرية وهي تهدف إلى تحقيق أهداف إنسانية عامة، وتحظى هذه

من الحكومة، واالفراد، وتقوم اعمالها داخل الدولة وخارجها، على سبيل المثال: إنشاء المساجد والمدارس،  

والمستشفيات، ودور االيتام، وإغاثة المناطق المنكوبة، ومن هذه المؤسسات جمعية قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ  

 سسة الشيخ جاسم ال ثاني الخيرية.عيد الخيرية، وجمعية الهالل األحمر، ومؤ

النوع الثاني: المؤسسات الثقافية، وهي التي تساهم في النشاط وفي الحركة الثقافية لكل الفئات العمرية، وتكمن 

أهميتها في انضمام المثقفين الذين يمثلون الشريحة التي تشكل الخطاب التنموي، والتعبير عن الرؤى المستقبلية، 

نادي الجسرة الثقافي، والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، ومركز قطر لثقافة الطفل،  ومن هذه المؤسسات

 وجمعية االبالغ الثقافية لخدمة السالمة على االنترنت، ومركز االستشارات العائلية.

النوع الثالث: مؤسسات تخدم فئات خاصة وتسعى هذه المؤسسات لخدمة فئات خاصة مثل األطفال كبار السن، 

في عملية التنمية، ومن هذه المؤسسات دار االنماء   لمعاقين، وتعمل على دمجهم في المجتمع وتأهيلهم للمساهمةوا

االجتماعي، ومركز الشفلح لذوي االحتياجات الخاصة، والجمعية القطرية لمكافحة السرطان، ومعهد النور، 

فل والمرأة، والمؤسسة القطرية لرعاية  والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين، والمؤسسة القطرية لحماية الط

 االيتام، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات لخاصة، والجمعية القطرية لمرضى السكري.  
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النوع الرابع: مؤسسات أخرى تسعى الستغالل وقت الفراغ في الهوايات المفيدة مثل النادي القطري لهواة 

 كي، والجمعية القطرية للتصوير الضوئي.الطوابع، والجمعية القطرية لهواة الالسل

على كال  فان المؤسسات المجتمع المدني في بداية االلفية اذا كانت الدولة ترى انها حققت ألبنائها المستوى العالي 

من الرفاهية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، البد لها ان توجه وتحول رأس المال المالي إلى رأس مال 

خالل البناء المعرفي وتيقنا في ان المجتمع المدني هو الركيزة االجتماعية التي يشيد عليها راس اجتماعي من 

 المال االجتماعي.

م تم اصدار نسخة لـكتاب مؤسسات المجتمع المدني تحت إشراف، وتحرير وزارة الخارجية.  2010وفي عام 

م،  2004ن من اصدار النسخة االولى لعام التي تدون أهم المؤسسات في قطر، اذا انه بعد نصف عقد من الزم

الناس، كما   بإرادةم لم يتم التحديث وال يالحظ ازياد عالي في انشاء مؤسسات مجتمعية 2010انه في عام  يتضح

 أن المؤسسات الحالية تعمل تحت إرادة مظلة حكومية. 

الحكومية كما يراها اخرون، تم  اال انه وفي جانب المؤسسات المجتمع المدني كما يراها البغض أو المؤسسات  

انشاء جمعيات جديدة ومنها جمعية البالغ الثقافية لخدمة اإلسالم التي تهدف لمخاطبة المسلمين وغير المسلمين 

من خالل تعريفهم بالعقيدة، واإلسالم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي جاءت عن طريق الثقافة الموروثة 

م لم يتم تدوين وتسمية هذا الموقع على االنترنت باسم  2004ي هو أنه في اصدار المغلوطة. ولكن ما أثار انتباه

 م.1999جمعية مع انه تم تأسيس الموقع يعود لعام 

كما تم إضافة مركز الخليج للدراسات الذي يختص بالبحوث التحليلية األمنية، والسياسية، واالقتصادية، 

ظم للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم أصبح مركزا  خاصة  واالجتماعية، والذي أنشأ بموجب القانون المن

كما أضافت الدراسة فصل جديد وهو فصل المؤسسات والجمعيات المهنية، وتندرج تحتها جمعية     مستقال .

المحامين القطرية،  جميعهاألطباء القطرية، الجمعية القطرية لمهندسي البترول، جمعية المهندسين القطرية 

القانونيين القطرية، جميعه القلب الخليجية. سيتم تفصيل الموضوع الحقا  من خالل أراء   وجمعية المحاسبين

المواطنين القطرين ومدى فاعلية هذه الجمعيات دون تدخل جهات حكومية رعاية لها. أما في جانب المؤسسات 

مستقلة غير   " كمنظمةاالجتماعية، قد ظهرت على الساحة المحلية في قطر: نادي أيادي الخير نحو آسيا "روتا

م، باإلضافة إلى تأسيس مؤسسة صلتك بموجب قرار اميري 2005ربحية فهي مؤسسة إنسانية أنشئت عام 

م كمؤسسة خاصة ذات نفع عام وهي منظمة خيرية غير ربحية تعليمية، وأسست كمنظمة دولية 2008(لسنة 8)

 ة لهدفين: غير حكومية تخضع للقوانين المطبقة في قطر، حيث تهدف المؤسس
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 أوال : بناء سياسيات تحفز فرص التشغيل والفرص االقتصادية أمام الشباب، وتحسين التنافسية في سوق العمل. 

 ثانيا : تحسين تقدير المجتمع ومساندته لمساهمات الشباب في رأس المال االجتماعي االقتصادي.   

موجب قرارات حكومية. حيث تم ادارج جهة اما الدليل القاطع الذي تضمن أن بعض المراكز أو الجهات هي ب

حكومية وهي دار االنماء االجتماعي الذي تأسس تحت رعاية الشيخة موزا بنت ناصر، الذي يهدف لتعزيز دور  

االسرة في المجتمع، ورصد الظواهر االجتماعية المختلفة واجراء الدراسات العلمية عليها. وتأسست جمعية  

القيادات العربية الشابة، تضم رجاال  ونساء  قد بلغوا مستويات من النجاح في   ةيم وهي جمع2007أخرى في عام 

مختلف القطاعات والمجاالت، فهي تهدف لتطوير المهارات القيادية لدى العاملين في الدولة، واشراك الشباب في 

أعاله  ما وردتهم. إال ان برامج الجمعية لتحقيق التواصل بالنماذج المثالية في الوطن العربي لالستفادة ممن خبرا

ل حكوميا ، ويتلقى الدعم، والتسهيالت  وال يمكن يشكل صورة حقيقة للمجتمع المدني، فأغلب ما تم ذكره مم

وجمعيات مستقلة مسؤولة عن ارادة ذاتيه كما كفل الدستور الدائم الحق في   هيئاتالحكومية. فالمجتمع المدني هو 

 ذلك.

ت النفط، احيث رأت الحكومة في ايراد تهتم مأسس ، بأنهدني في الخليج بعد النفطيصف اليوسف واقع المجتمع الم

والحماية األجنبية فرصة للتنصل من التزاماتها السياسية، حيث تحولت مكونات المجتمع المدني من مهنين 

ترهيبهم من  ومثقفين وتجار إلى موظفين حيث تستخدم الحكومة الريع النفطي لترغيب الشعب بالوالء والقبول و

مغبة المعارضة، وبذلك استطاعت الحكومة مد سلطتها إلى المجتمع المدني؛ مثل: األندية، والهيئات الخيرية، 

 وحصر أنشطتها في مجاالت تنسجم مع توجهات الحكومة. 

ووصف اليوسف حول أهمية مؤسسات المجتمع: "بقدر ما تكون هذه المؤسسات فاعلة وتتصف بالمصداقية  

أنها تساعد أفراد المجتمع على تحقيق التعاون يساهم في ازدهار المجتمع واستقراره، أما اذا كانت هذه  والعدل، ف

المؤسسات غير فاعلة وغير عادلة، فأنها تؤدي إلى مجتمع تنعدم فيه الثقة وتنتشر فيه المحسوبية" )اليوسف، 

استقاللية في قطر نتيجة تعطيل    ( حيث أرى أن غياب وجود أمثلة واقعية لجمعيات مهنية أو أهلية2014

على سيادة القانون وتساوي المواطنين  والتأكيدالمشاركة السياسية الشعبية الفاعلة الملتزمة بنصوص الدستور 

جميعا  أمامها، مما أدى لتدخل وتطاول السلطة التنفيذية على مواد الدستور بتأجيل تفعيلها بما يتناسب مع  

مصالحها، الذي سيقود لممارسة أي نوع من التضييق على حرية االعالم، أو نشاطات المجتمع المدني المختلفة 

على الرغم من امتالك قطر ألكبر هيئة خيرية "جمعية قطر الخيرية" التي تقدم  وفركريستعلى المواطن. يذكر 

المساعدة للعائالت القطرية األقل حظا ، اال انها تصنف نفسها بانها منظمة غير حكومية، إال أن الحقيقة هي أن  
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ستي من الوزارات الحكومية جمعية قطر الخيرية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالدولة، وتحصل على الدعم المالي واللوج

بينما يفسر   .بما فيها وزارة اإلسكان والشؤون الخدمة المدنية، ووزارة االقتصاد والتجارة، والشؤون اإلسالمية

عبيدان أهمية وجود المجتمع المدني في قطر يساهم في تدعيم الديمقراطية من خالل حماية المواطن من الهيئات  

يتاح للمواطن في المشاركة والتدريب على الديمقراطية في ظل هذه الجمعيات،  الحاكمة إزاء تعسف الحكومة، و

كما يؤدي نضج المجتمع المدني إلى تعطيل لجوء الدولة الستخدام القهر المادي، كما تضعف البيروقراطية   

أختزل  ( حيث يالحظ في المجتمع القطري ان هذه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني 2010الحكومية.)عبيدان،

دورها في الدستور الدائم فقط في المساهمة في عملية التنمية االقتصادية، واالجتماعية والثقافية ذات طابع خيري  

تطوعي، أما الهيئات الخاصة بالطابع السياسي، فلم يسمح بعد بأنشائها. ويعلل عبيدان هذا التضييق، بان قطر تمر  

"حيث ذكر  (. 45ن حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفق المادة)االن في مرحلة تطور تمهيدي ديمقراطي. رغم ا

( لسنة 12ما يلي: “إن قانون الجمعيات الخاصة والمهنية رقم ) 2005تقرير اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة 

حظر على هذه التنظيمات القيام بأي عمل خارج شئونها الخاصة، كما فرض القانون العديد من القيود على   2004

مارسة الحق في تكوين الجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية." لذلك أوصى في آخر التقرير “بتعديل القانون م

، نوه على القيود الحالية.  2008( وفي تقرير أخر للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان الصادر في نهاية سنة 12رقم )

(  12لقانونيين، ناقشت قانون الجمعيات رقم )تحت مظلة جمعية المحاسبين ا 4/11/2009وفي ندوة أقيمت بتاريخ 

بعنوان “هل يعتبر   3/11/2009بتاريخ  ( في مقالها12. حيث شرحت مريم آل سعد ماهي المادة )2004لسنة 

القانون الجمعيات المهنية مجرد كماليات اجتماعية" ذكرت: من يرى الرسوم الباهظة التي يفرضها قانون 

ى المتقدمين بطلب إشهار جمعياتهم المهنية، ويتفاجأ بضرورة قيام المؤسسين الجمعيات والمؤسسات الخاصة عل

بتوفير المقر وما يتضمنه من أثاث ومعدات وآليات وموظفين، يظن أن هذه الجمعية ما هي إال شركة ربحية تدر 

ن هنا وضع دخال ، أو أنها مجرد فقاعة لالستعراض االجتماعي لمجموعة أشخاص متفرغين يريدون المباهاة، وم

لهم القانون هذه الشروط ليحجمهم ويرفع سقف المتطلبات المطلوبة ليعجزهم"، وذلك بسبب  إن المشرع في 

( خمسون ألف لاير قبل قيام الجمعية المهنية 50000يشترط سداد رسم مقداره ) 2004( لسنة 12القانون رقم )

، ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم  ( عشرة آالف لاير10000وقبل شهرها، ويشترط رسم سنوي مقداره )

هذا الحراك الشعبي الحقوقي طالب العديد من  سنوات". مع( خمسون ألف لاير، وذلك كل ثالث 50000مقداره )

قال القحطاني: "كيف   الناس التدخل إللغاء الرسوم العالية المفروضة على إنشاء وتأسيس الجمعيات والمؤسسات.

يم المجتمع المدني، ونحن نتعامل مع أفرادها تعامل عقلية التاجر مع منافسيه في نتوقع أن تزدهر عندنا مفاه
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(. العجيب في االمر استمرار الندوات والشعارات حول المجتمع المدني، ففي 2010السوق المحلية")القحطاني،

قطر  نظمهي دون علي المهندي على" تويتر" المؤتمر التدريبي االول لمؤسسات المجتمع المدني  2013عام 

الدولي لدعم منظمات المجتمع المدني برعاية قطر الخيرية، السؤال هل وجدت هذه المنظمة بشكلها الحقيقي حتى 

 نستضيف الندوات والمؤتمرات؟.

م. على سبيل المثال قرر  2004كما نجد سمات شخصية المواطن القطري في السعي لتكوين جمعيات مهنية بعد 

عية المعلمين القطرية" كان الرد بالرفض من قبل إدارة الشؤون االجتماعية، رغم  عدد من المعنين بتأسيس" جم 

تم الرفض بحجة ان مهنة المعلم غير معرقة من الناحية القانونية. كما كانت هناك   ولكن،اكمالها لجميع الشروط 

أصدرت بيان في محاوالت لالستقاللية جمعية المحامين فهي تحت مظلة حكومية لوزارة العدل، كما أعربت و

تعلن عن رفضها الشديد لإلجراءات والضوابط التي تصدرها وزارة العدل في تصنيف مكاتب   3/5/2018

المحاماة من الدرجة االولى، وآخرى من الدرجة الثانية أو الثالثة" حيث انه بالرغم من المعوقات القانونية،  

ة مدنية تحول بالرفض أو بالمطالبة باإلغالق. واإلدارية، والمادية، التي يواجه كل من يريد تأسيس جمعي

إلى السعي الجاد من قبل جمعية الكتاب القطرين واالدباء القطرية التي بدأت في محاولة انشاءها لما  باإلضافة

اشاد الدكتور أحمد عبدالملك رئيس  . حيث 2008يزيد عن عشرين عاما  وتم الموافقة على إنشاءها في عام 

للجمعية القطري، لألدباء والكتاب وقال في تصريح بالمناسبة: لقد تحقق حلم المبدعين  االجتماع التأسيسي

القطريين في أن تكون لهم جمعية خاصة بهم كاحدى مؤسسات لمجتمع المدني، والتي تؤكد توجه قطر لتأسيس  

تشهر برغم صدور   ولكن بعد فترة تم سحب مقرها ولم مؤسسات المجتمع المدني، وارساء قواعد الدولة الحديثة.

لسنة  12أنه لم يتم تطبيق قانون المادة  باإلضافةموافقة من مجلس الوزراء وهي االن في النسيان واالهمال. 

الن الجمعية ثقافية، وليست مهنية. كتبت نورة ال سعد  عاليةبقانون الجمعيات الذي يفرض دفع رسوم  2004

ستكون   2010ة الكتاب القطريين الن قطر على بعد سنتين بحالة االستغراب، هل تم الموافقة اجراءات جمعي

عاصمة للثقافة!، كما ذكرت لالبد لجمعية الصحفيين اقتناص حدث هام لتشهر وتعلن تأسيس جمعية الصحفيين. 

ا في دعم الكتاب،  2017وفي عام  تحدث االديب خالد البوعينين لصحيفة الشرق قائال:" الجمعية ستساعدنا كثير 

نا ندعو إلى اإلسراع في تدشينها، لتتكامل مع دور النشر التي جرى اإلعالن عن تدشينها خالل لقاء ولذلك فإن

سعادة وزير الثقافة والرياضة في ختام معرض الدوحة الدولي للكتاب، وهو ما من شأنه أن يعمل على إثراء 

ى تجلي وعي المواطن القطري قبل لمقالة آل سعد نر باإلضافة المشهد اإلبداعي في الدولة، ومن ثم الثقافي".

  2002اقرار الدستور الدائم للسعي لتأسيس جمعية أهلية لمساندة الشعب الفلسطيني وذلك بعد مشاركتهم في عام 
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في مؤتمر ضد التطبيع في الكويت. حيث برز دور المواطن الواعي بقرار أهمية هذه الجمعية فتم التوقيع على  

تقدموا الى وزارة الخدمة للشؤون المدنية مستندين الى قانون الجمعيات لعام شخصية قطرية،  100هذه الفكرة 

، وبعد مرور شهر وهي المدة المحددة قانونا للرد، برفع تظلم الى مجلس الوزراء، ولكن بال استجابة 1998

سن تأجيل ايضا. بعد ذلك دعا وزير الخارجية القطري بعض المؤسسين، وأبلغوا في ذلك اللقاء بانه من المستح

( حيث أنه بعد اقرار الدستور الدائم كفل  2009آل سعد، ) ذلك الطلب الى حين اصدار قانون جديد للجمعيات

القانون تكوين الجمعيات اال أن الشارع المحلي يزدحم في أغلبية الجمعيات تحت مظلة حكومية، هناك ما يقارب  

جمعية لن تشهر أبدا، ألن طلبها قد رفض. كما كان   31جمعية مختلفة غير مشهرة بعد لسبب أو آلخر منها  45

هناك سعي بتأسيس جمعية حماية المستهلك حيث قابلت وزارة الشؤون االجتماعية مستنكرة طلب تأسيس جمعية 

أهلية لحماية المستهلك في وجود ادارة حماية المستهلك بوزارة االقتصاد والتجارة. أما الجمعيات المهنية المعلنة 

، ومعضلة توفير المقر الباهظةمحامين وجمعية المهندسين وجمعية االطباء، تتحمل االعباء المالية كجمعية ال

ت المظلمة ايتحملون قرار الكرماء كماوتأثيثه ومحاولة توفير موازنة لتجديد سنوية الذي قد يتبرع بها أحد 

 الحكومية التي يستظلون بها. 

الذي يطالب بحقوقه في محاولة انتزاعها، ولم يكن ذلك سببا رغم كل إال أن ذلك لم يكن عائقا  للمواطن القطري 

المعوقات التي تحول دون تشكيل أو انشاء مؤسسات المجتمع المدني، في ان ينخفض الوعي السياسي في المجتمع 

ي القطري، ألن هذا الوعي ظهر في التجمعات االهلية على سبيل المثال، لقاءات يوم االثنين في مجلس الكوار

مجموعة شباب قطر ضد التطبيع. رغم  تأسيسلمناقشة أبرز القضايا المحلية.. كما ظهرت شخصية المواطن في 

المعوقات التي أمام المواطن القطري المجرد من األدوات القانونية، والذي ال يملك صوت يمثله في مجلس 

يا المحلية والعوائق التي تواجه الوطن،  الشورى، اتجه إلى شبكة التواصل االجتماعي، فكانت منبرا  لنشر القضا

م كانت هناك حملة مقاطعة اإللكترونية ضد 2011والمواطن.  على سبيل المثال برز دور المواطن "في عام 

شركة "كيوتل" التي انتهت بالتحقيق واالجتماع مع ممثلين من الشباب المنظمين للحملة واالخذ بارائهم. باإلضافة 

(. كما  2014م اللؤلؤه للتوقف عن بيع الخمور ولحم الخنزير في مطاعمها" )الشهابي،إلى حملة مقاطعة مطاع

كانت هناك مطالبات مستمرة في وسائل التواصل االجتماعي ضد شركة الخطوط الجوية القطرية بمطالبة عدم  

ط القطرية. أما على  بيع الخمور، وقد نشرت الكاتبة مريم ال سعد مقاال  بتغير تطالب فيه تغيير استراتيجية الخطو

م بحملة 2011الصعيد النشاط الطالبي الشبابي كان لطالب جامعة قطر نصيبا  في ذلك، حيث طالبوا في عام 

والعلوم، للكاتبة  اآلدابفي جامعة قطر بدعوة من كلية  2012مقاطعة ضد محاضرة كان من المقرر أجرائها عام 
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ابها من تطاول على الذات اإللهية. كما أستطاع المجلس السعودية بدرية البشر بسبب ما جاء في نصوص كت

الطالبي في جامعة قطر من قيادة حملة مقاطعة نجحت ضد شركة " جي فور اس " التي كانت تتواجد في الحرم  

الجامعي وهي شركة متعددة الجنسيات تساهم في سجون االحتالل من خالل توفير الحواجز األمنية ضد المعتقلين 

، حتى تم إلغاء العقد مع هذه الشركة التي تعاملت معها إدارة الجامعة في وقت سابق، وتبديلها بشركة  الفلسطينيين

 أمنية أخرى.

ان حمالت المقاطعة في الخليج مستمرة سواء على األرض أو عن طريق شبكات التواصل االجتماعي. ولقد  ماك 

كان لقطر تاريخ في مقاطعة منتجات الكيان المحتل في الثمانينات حتى التسعينات ومع بداية االلفية تم اغالق 

ة مرة أخرى بصورة حداثية في عصر  وحل مكتب المقاطعة القطري لمنتجات اإلسرائيلية. "حتى عادت المقاطع

م كمدونة ومن ثم تبنت نهج حمالت المقاطعة  2011العولمة،  فقد نشأت مدونة شباب قطر ضد التطبيع عام 

العالمية "بي دي اس" حيث يحارب مجموعة من شباب قطر التطبيع ورصد كافة أنواعه المتزايد مع العدو 

مة أي عالقة اقتصادية، ثقافية، علمية، أو سياسية، مع أفراد الكيان الصهيوني ومحاولة المطالبة بالتوقف عن إقا

المحتل، كما تحاول الضغط على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمقاطعة، وسحب االستثمارات وقد نشط 

عمل المجموعة في األفق الفضائي لشبكة االنترنت، وهناك تحركات على ارض الواقع من خالل التواصل مع 

ات المعنية اال انه وحتى اليوم ال توجد شرعية أو دعم لهذه المجموعة بسبب تعطيل قانون حق الجمعيات  الجه

 االهلية.

كما ان لدى الشارع القطري تجربة تاريخية فقد حاولوا القطريون انشاء الجمعية القطرية لمساندة الحقوق  

 .االجتماعية بوزارة شؤونالفلسطينية وكبقية الجمعيات واجهت بالرفض من إدارة الشؤون 

 م في حرية الرأي والتعبير:  2004كيف تتسم المطالبة الشعبية للمواطن القطري بعد 

( على حرية الصحافة الطباعة والنشر مكفولة وفق للقانون من الدستور الدائم. وتتجلى أهمية 48وتنص والمادة )

الرأي العام وذلك من  توجيهيديره االعالم، والصحافة في عالمنا المعاصر، وفي  المادة في الدور البارز الذي

حكومة قطر منذ عام حيث قامت  .خالل نشر الحقائق، وترسيخ مبدأ الشفافية، والتعبير عن الرأي والرأي االخر

ور الدائم ليؤكد في اطار التحول الديمقراطي، قامت برفع الرقابة عن الصحف والمطبوعات، ثم جاء الدست  1995

هو تزويد الجماهير بالمعلومات الدقيقة "      رمزي الشاعر يقدم تعريف     على هذه الحرية االساسية للمواطن. 

م وهو 2005في عام   ."     واألخبار الصحيحة، والحقائق الواضحة، والنتائج المبنية على األرقام واإلحصاءات

حيز التنفيذ. لم يركن لزاوية األمل المواطن القطري بل طالب بتفعيل حقوقة على  العام األول لدخول الدستور 
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تفعيل دور المجلس مقالة تستذكر مطالب المواطن وتؤكد قائلة  2005أرض الواقع فقد كتبت آل سعد لعام 

م في مجال  التشريعي الرقابي، ودوره ال سيما فيما يخص ضبط وتحديد القوانين واللوائح الخاصة بحرية اإلعال 

العقوبات والقيود والضمانات للحد من تجاوزات السلطة التنفيذية وهيمنتها علي الحياة العامة ونفوذها غير 

حرية التنظيمات مثل النقابات المهنية والعمالية والجمعيات   كما نوهت باطالق المحدود في سن التشريعات كافة.

لضرورة اطالق حرية اصدار الصحف وتنظيم االستثمار ، باإلضافة السياسية واللجان الشعبية والوطنية

 االعالمي لكي يصبح لدينا تعددية حقيقية في الخطاب والتيارات والمصالح. 

ر قانون المطبوعات والنشر الي النور متوافقا  في صورته النصية  ضرورة ظهوحيث اختتمت مقالها بمطالب 

"إننا نطالب بحرية االتصال والتنسيق مع المنظمات الحقوقية التي تعمل في مجال انتهاج الحريات الصحفية 

كما تطالب بالعمل علي تحسين أوضاع العاملين في الصحافة   (2005وحرية التعبير عن الرأي")آل سعد، 

قاء بأدائهم المهني، وتوعيتهم بحقوقهم الوطنية والتشريعية وحماية حقوقهم في التجمع والتجمهر والتنظيم  واالرت

ليس بسبب غياب سيادة القانون وهيبته فحسب بل  تعود ال سعد تكتب من جديد عن حرية الصحافة،  واإلضراب.

أنها ال  كما  أحيل الي األرفف المنسية!(  1979بسبب غياب وجود القانون ذاته فقانون المطبوعات )موديل عام 

تعلق آماال علي صدور قانون المطبوعات الجديد بل تقول إنني أخشاه !فقد تضمنت مسودته التي عرضت منذ 

)آل سعد، وقد يدفعنا أكثرالي التجنيس الصحفي اسوة بالتجنيس الرياضي! سنوات عقوبات تأخذ بخنّاق الصحف

با   ويفسر عدم التقدم اإلعالمي في الصحف المحلية حيث يرى أن المعضلة هو  (  بينما كتب الظفيري متعج2009

  الرسميلماذا كان هامش الجزيرة من الحرية االعالمية ال يساويه ما هو ممنوح لالعالم ضعف المواطن فيتسأل 

 الذاتيةلرقابة كما يلقي اللوم على المواطن وهو قيامه با !ربما تكمن المشكلة في ثقافة الخوف الظفيري  يجيب

بل شعور الريبة والتوجس الذي يتملكه ويعرقل حريته في الكلمة والكتابة،  الكتابةعلى نفسه ، فهو لم يمنع من 

قايضوا كرامتهم مقابل السكوت. ويختم الظفيري فهل بعد ذلك يتساءل البعض: لماذا تتقدم القيادة  بينما آخرون

( بينما يرى القحطاني أن المعضلة حتى بعد أن 2009)الظفيري، وعيا ورؤية ويتخلف المجتمع في خطواته؟

الرقابة الذاتية لرئيس التحرير حجر لرقابة عن الصحف إال أن المعضلة تكمن في قامت القيادة مشكوره رفع ا

عثرة في تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، حتى أصبحت حرية الصحافة القطرية تتأرجح قوة وضعفا  بحسب  

 .( 2009)القحطاني، فقد يحجب مقاال  في هذه الصحيفة، وينشر في تلك الجالس على منصة التحرير.

يذكر الكواري: من المخجل في دولة قطر التي تضم قناة الجزيرة المستقلة علنيا  ولكن واقعيا  ليس لها استقالل  

لرأي والرأي االخر، ولكن لم تتسع منابرها  كامال ، حيث أصبحت قناة الجزيرة منبر من ال منبر له، فاستضافت ا
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لتعبير عن هموم المواطنين القطريين وطرح قضاياهم أمام االعالم بشفافية دون حذف جزء وتلوين صورة جزء، 

حيث تحتل قطر المراتب العالية األولى في مؤشر الشفافية وتستضيف على أرضها منظمة لحرية الصحافة، بينما 

معرفي تستضيف المؤتمرات الدولية للديمقراطية على سبيل المثال أفتتح الشيخ حمد بن على الصعيد الثقافي ال

م. وفي العام نفسه أٌقامت حكومة قطر 2009خليفة منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في قطر عام 

ركت قطر في مؤتمر  منتدى القانون، ويجمع أبرز القيادات في القانون ، والقضاء، ومهنة المحاماة ، كما شا

م، هذه االستضافات للمؤتمرات كانت مستمرة على مدار عام االلفية  2017الديمقراطية في العاصمة بالي في عام 

وهذه االستضافات أدت الستغالل المواطن القطري ارتفاع سقف الحرية، وكلما      وقد ال يكون بشكل سنوي.  

مقراطية، والقانون، أقتنص الُكتاب القطريين في الصحف من خالل أقامت الحكومة حدث يروج للحرية، والدي

على       مقاالتهم هذا الضوء للتعبير بأريحية في هذه الفترة الزمنية. وفي وسائل التواصل االجتماعي بشكل دائم. 

خر سبيل المثال الصحف القطرية "ترفض نشر مقاالت فردية تحمل وجهة نظر يمكن مقارعتها بالرأي اآل

م عن مقالتي التي أرسلتها للصحيفة 2015حيث أستذكر موقف خاص جرى لي عام   .(2011والحجة")الكواري،

للنشر وكانت تتضمن السياسية في مصر، وبعد مدة من اليوم الموعود المحدد للنشر تفاجأت بانها لم تنشر، 

رجية القطرية تقوم على تهدئة األوضاع بين  وعندما استفسرت من الصحيفة المعنية كان الجواب ان السياسية الخا

قطر ومصر، فال نريد نشر أي مقال يتعلق بالشأن المصري الداخلي أو الخارجي،  على الرغم من ان مقالتي لم  

تكن بتلك الحدة، قال لي رئيس التحرير، ال بأس عندما تركد المياه بعد فترة أرسليها مرة أخرى ونسوف ننشرها،  

بعد فترة، ولكن تعرضت مقالتي للمنع والتضييق وكانت مقيدة لألمور الدبلوماسية بين بالدي وبالفعل حدث ذلك 

      الصحافة والنشر.  حرية      للمواطن القطري المادة (48) المادةكفلت      هل فالسؤال والدول األخرى. 

حيث      نورة آل سعد، مثل المواطن، والوطن  الذين كتبوا في الصحف المحلية بواقعية نحو قضايا يث نجدح

بعد تضييق مساحة الحرية اتجهت للنشر في صحف الدول المجاورة مثل "القبس الكويتية" وذلك  قالت أنه

. كما تجلى استمرار القلم القطري بالكتابة حتى بعد التضييق وذلك من خالل المدونات  العالية لمساحة الحرية

التحرير. على سبيل المثال مدونات المحامي يوسف   رؤساءاالكتروانية الذاتية التي ال تقع تحت معايير وأهواء 

       دون بأريحيةلتشريعات الزمان، ومحمد القحطاني، غيرهم الذين يتنفسون بحرية في الكتابة نحو القوانين وا

ان  دونت آل سعد حول مستوى سقف الحرية للصحافة قائلة:   مقاالتهم. كماانتظار موافقة رئيس التحرير على 

مطلب رفع سقف الحريات، ورفع الوصاية اإلدارية عن العمل الصحافي والفكري هو حق مجتمعي بالدرجة  

م أبواب أصحاب القرار الرسمي من أجل إنصاف الصحفيين االولى ويجب النهوض به اهليا، ولن نطرق اليو
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صرحت عليا ال ثاني لدى االمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية   ( بينما2009.)آل سعد،     وكتاب الرأي

الصحافة، أن قطر ألغت الرقابة عن وسائل االعالم ودليال  على ذلك اطالق قناة الجزيرة، وتأسيس مركز الدوحة  

، لم تخدم ومضمونها على وجود مؤسسات فارغة من جوهرها يعولالمواطن لم  نالحظ أن\لحرية االعالم. كما 

م،  2007قضاياه، ولم تقدم له المنبر. وال نستطيع ان نطلق على المؤسسة العربية للديمقراطية التي أنشئت عام 

رعاية الشيخة موزا بنت ناصر أنهما من مؤسسات  م، تحت 2008ومركز الدوحة لحرية االعالم الذي تأسس عام 

المجتمع المدني القطري، بحكم الصبغة العربية للمؤسسة األولى، والصبغة الدولية للمؤسسة الثانية. )عبيدان، أبو 

  ويعلل القحطاني ذلك بقوله: ال يمكن اعتبارهما من المؤسسات التي تالمس قضايا المواطنين     (2010السعود، 

أو ان تشكل ضغط على النظام السياسي القطري، كما ان القرارات والتوصيات التي تصدر منها ال تخاطب  

ولذلك فالصحف المحلية وكافة مجاالت االعالم موسمية في االداء .الشارع القطري، بل الشارع العربي، والدولي

وع وموسم يتم الكتم على الحق والشكاوى، تخضع لمتقلبات السلطة موسم يكون مستوى الكلمة الحرة مسم

هل هامش الحرية " متسائال العذبةفقد كتب المهني للعمل الصحفي، واإلعالمي.  باألداء واالقتراح. فهي ال تتمسك  

% من هامش حرية الجزيرة الفضائية؟"  ال يزال سقف حرية النشر والتعبير غير  20في صحافتنا يصل إلي 

هم األسباب هو عدم وجود قانون حديث للمطبوعات يقر بأن عالم اإلعالم القديم إذ ال  واضح المعالم ولعل أحد أ

تزال الصحافة القطرية محكومة بقانون المطبوعات والنشر القديم الذي يتضمن موادا  تسمح بحبس الصحافيين  

ر انعطفت نحو االسوء  على سبيل المثال الصحف المحلية قبل الحصار وبعد الحصا ( 2008) العذبه،  والُكتاب.

و المخاطبة بالمنطق ، بل أسلوب تبادل االتهامات  بالحجةوالمضمون ليس الحجه  العناوينفأ صبحت 

واالدعاءات. أقرب مثال على حرية الصحافة والنشر، وتزامنا مع استضافة احتفالية بعنوان "الدوحة عاصمة  

ومها أبوالسعود لتأليف كتاب بعنوان " الديمقراطية بين . تم تكليف الكاتبان يوسف عبيدان، 2010 للثقافة “لعام

الواقع والمأمول في قطر" حيث انحاز الكاتبان لتبرير معضلة تأجيل االنتخابات لمجلس الشورى، وغياب المرأة 

طية قناة  وخير مثال على ذلك تغ معللين بذلك أن العادات والتقاليد في المجتمع المحلي تحول دون ظهور المرأة. 

الجزيرة لعاصفة الحزم بقيادة الحلف الخليجي باستثناء عمان، خالل تلك الفترة كانت التغطية عظيمة تسعد 

م ومع بدأ الحصار على قطر، وتحديدا  بعد  2017المواطن الخليجي بالبطوالت العسكرية الخليجية، أما في عام 

صفة الحزم على جماعة الحوثي من جانب انساني  انسحاب القوات القطرية، اتجهت قناة الجزيرة لتغطية عا

حقوقي، فقدت بثت قصف القوات الخليجية على االحياء المدنية، وغطت مساوي العاصفة التي أودت بحياة الكثير  

من اليمنين كما أنتشر مرض الكوليرا، بسبب األوضاع االقتصادية المعيشية السيئة التي تحول دون وصول 
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ف هنا بل استطاعت بلورة المشهد من خالل التفسير والتحليالت ان هناك دعم اماراتي  المساعدات، بل لم تتوق

كانت حرية التجمع والعمل  يذكر الشهابي انه اذا           النفصال جنوب اليمن عن الشمال وإقامة دولتين. 

الجماعي يعتبران مقومين مهمين إلنجاح التجربة االنتخابية التي كانت قطر تنوي ان تخوضها في منتصف  

م فان حرية التعبير لها ذات األهمية، فان قطر البلد الذي يمتلك قناة " منبرا  من ال منبرا  له". بالعودة 2013

ا   "وفق القانون لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير( " 19للدستور فقد نص وفق المادة ) ويمثل لذلك أيض 

م حكمت محكمة أمن الدولة القطرية على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن 2012ديفيدسون أنه في نوفمبر 

على  المؤبد بتهمة التطاول على رموز الدولة، والتحريض على اإلطاحة بالحكم، وعملت المنظمات الحقوقية  

انتقاد الحكم الصادر، وكانت منظمة هيومن رايتس واتش قد أرسلت رسائل عديدة إلى المدعي العام القطري  

، إذ تم االستئناف مؤخرا  في قضية محمد التعبير تطالب فيه بعدم مالحقة الناس بسبب ارائهم واحترام حرية 

حمد العجمي هو األول واألخير فهناك اعتقاالت  وليس م سنة.  15العجمي وتم تقليل الحكم من المؤبد إلى 

م تم اعتقال سلطان الخليفي، وسالم الكواري، وعبدهللا الخوار الذين تم االفراج 2010واتهامات أخرى ففي عام 

عنهم الحقا  من دون محاكمة، ومازال يقبع في السجن فواز العطية المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية 

 (2014توجد معلومات عن اعتقاله.)ديفيدسون، القطرية، والذي ال

كما ان حرية الرأي و التعبير قد تواجه معوقات في سبيل الكتابة عن التاريخ واالحداث، ففي كل سنة في معرض 

  1963الدوحة الدولي يتم منع كتاب الكاتبة نورة آل سعد" العريضة" الذي يحتوي على سرد تاريخي عن أحداث 

لماذا إلى اآلن رواية   قائال:  2011ستنكر في تلك االثناء لحدان عيسى المهندي في عام ، حيث ا1991وعريضة 

العريضة محجوزة، لقد تجاوز الزمان هذه المرحلة، وأصبح هذا اإلجراء ضربا  من التخلف، فالرواية يمكن أن 

 تنشر خارج قطر، ويمكن قراءتها من على النت فلماذا هي مغيبة في موطنها؟ 

العديد من الكتب المنع في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وال تمنع الكتب فحسب، بل إن كتاب   كما تواجه 

ا يواجهون صعوبة في نشر مقاالتهم، وفي الغالب يواجهون بالرفض اذا كانت  المقاالت في الجرائد الوطنية أيض 

لى مواقع التواصل االجتماعي أو تحتوي على انتقاد للفساد ومطالبات باإلصالحات، مايضطر الكتاب إلى اللجوء إ

الصحف لدول أخرى، دليال  على ذلك تصريح الكاتبة مريم ال سعد في "تويتر" مغردة" لقد أعتزلت الكتابة في 

 الصحافة الورقية بعد حرية تويتر الفضائية".  

فمثال كتاب "  ومثاال  أخر مؤلفات القطري علي خليفة الكواري ليست كلها متداولة ويسمح بحرية النشر لها. 

الشعب يريد اإلصالح في قطر أيضا " منع من النشر بالرغم من أهمية الكتاب وارتباطه بالقضايا الواقعية التي 
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م ومع بداية حراك الشارع العربي، كان األبرز 2011وفي عام ( 2014تمس حياة المواطن القطري.)الشهابي،

وقد أُثمرت هذه اللقاءات عن اصدار كتاب " الشعب يريد   في قطر لقاءات االثنين في مجلس علي خليفة الكواري،

اإلصالح في قطر أيضا" الذي منعت السلطة تداوله حيث تناول هذا الكتاب مواضيع عجزت المؤسسات عن 

مناقشتها ولم تستطع مؤسسات المجتمع المدني التي تحت مظلة حكومية مناقشتها، فقد شارك في كتابه أبرز  

ي قدموا خدماتهم وواجباتهم للوطن على أكمل وجه، واستعرض كل رجل قضية من قضايا  الرجال القطريين الذ

المجتمع مثل سياسة المدينة التعليمية، وحجم االنفاق على الرياضة، والتعليم في قطر، واالعالم المحلي، السلطة  

 اب الشفافية. لكنهم عبروا بأسى عن عدم قدرتهم الوصول للمعلومات الدقيقة. في ظل غي القضائية.

أيضا  تم منع كتاب صدر باللغة االنجليزية الحد أبناء االسرة الحاكمة وهو محمد ال ثاني وزير وزارة االقتصاد  

جذرية تجنبا    إلصالحاتوالتجارة سابقا  بعنوان "الربيع العربي ودول الخليج حان الوقت لتقبل التغير" يدعوا فيه 

 (2016للثورات. )اليوسف، 

ستوفر، بالرغم من ان سمات شخصية قناة الجزيرة للموضوعية في تغطية االحداث في ثورات الربيع يذكر كري

اال انها في حال ثورة البحرين لم تغطيها بطريقة موحدة كما ان الخارجية القطرية لم تدن عمليات  2011العربي 

ي أو العسكري في حلف األطلسي في مظاهرات البحرين مقارنة بتغطيتها ودعمها الدبلوماس واالضطهادالقمع 

نتيجة عجز القناة عن   201في ثورات الربيع العربي.. كما ان تفاقمت استقالة موظفين من قناة الجزيرة في العام 

التغطية العادلة. حيث يذكر كريستفو عن مجلة الغاردين ان هناك انتقادات واسعه على السلطات القطرية في 

تواصل ووسائل االعالم على المستوى المحلي، كذلك على الصحف المحلية، وقنوات الرقابة الذاتية على وسائل ال

التلفاز على عدم تغطية القضايا الحساسة في الوطن ، باإلضافة للصعوبات التي يواجها مركز الدوحة لحرية  

يل المثال وجهت  اإلعالم ، هذه الرقابة تنتهج أسلوب الرقابة السرية الذاتية، وليست العلنية الرسمية. على سب

م ان سلطان الخليفي الناشط في مجال حقوق االنسان قد تعرض لالعتقال وتم 2011منظمة العفو الدولية في عام 

 تفتيش ممتلكاته وبيته من دون أمر قضائي.  

ذكر جون فند في منتدى الديمقراطية في قطر، ان االمير السابق حمد بن خليفة قال: بان بمقدوره حضور 

قناة الجزيرة، بعد أن قام باالنسحاب منها ولم يقدم لها  تأسيسالجامعة العربية، وكان ذلك في أعقاب اجتماعات 

دعم سنوي، فقد كانت الوسيلة التي مكنته لحضور للجامعة العربية من دون ان يتعرض لشكاوى من قادة الدول  

م أن قطر احتلت في مجال 2012في عام  منظمة مراسلون بال حدود اعتبرت العربية مما تذيعه هذه القناة. 

الصحافة واالعالم في المؤشر العالمي المرتبة األدنى، تتصدر قطر كونها األقل قلقا بشأن حرية الرأي، وكونها  
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موطن شبكة الجزيرة، التي ينظر لها على أنها تتمتع نسبيا  بحرية التعبير، وفي المقابل الدول األخرى الخليجية  

 . اإللكترونيةرقابة لمراقبة وسائل االعالم والتحكم بها، والوسائل تعاني من اليات 

 المعضلة التي تواجه السلطة هي محاولة اطالق فكرة ان قطر المالذ اإلقليمي الحر لحرية التعبير. 

م ، قد تم تعيين كمدير مؤسس  2008موزا بنت ناصر في  الشيخةفمركز الدوحة لحرية االعالم تحت رعاية سمو 

للمركز "روبير مينار" المدير السابق لمنظمة المراسلون بالد حدود والتي مقرها باريس،  حيث شكل المركز 

مالذ للصحافين الهاربين من الدول المجاورة، كما نصب  روبير نفسه مسؤوال لتحمل التكاليف القانونية لهؤالء  

الالجئين، ولكن بعد شهور قليلة، أرسل المدير روبير مينار رسالة موجهة للشيخة موزا مفادها "انه تم الصحافين  

رفض تأشيرات دخول صحافيين من قبل مسؤولين قطريين، وان بعض الموظفين الذين قمتي بتعينهم في وظائف 

د موظفا  قطريا ، واحتج بان أساسية يقومون بتعطيل نشاطاته" حيث ذكر صحيفة اذا ايكونومست ان مينار طر

االعالم القطري يعمل بموجب األوامر. حيث لم يستمر مينار بالعمل في مركز الدوحة لحرية االعالم اذ أعلن  

م مقتبسة قوله: "كيف يمكن ان يكون لنا أي مصداقية اذا بقينا 2009استقالته وقد اقتبست صحيفة الفايننشال تايمز 

المضيف لنا"، كما أوضح انه تم خنق المركز وال يمكننا الوصول للمصادر للقيام   صامتين حيال مشاكل في البلد

بعملنا، وأضاف مينار ان بعض المسؤولين ال يريدون مركزا  حرا  مستقال  بل مرتبط بالسياسية القطرية والشؤون 

قوق االنسان المدنية  الدبلوماسية من دون انتقاد قطر، كما علل مينار ان قطر لم تصدق على الميثاق لدولي لح

(. لقد كان وجود مينار على الساحة القطرية عامل محرك للسكون الصحافي،   2014والسياسية. ) ديفيدسون،

الصحافة الذين كانوا يعارضون توجهاته وتصريحاته، بالرغم من خروج مينار من  لرؤساءحيث شكل تهديدا  

يجة بن قنا في تغرايدتهم على وسائل التواصل  قطر ،حيث عبر أبرز االعالمين مثل جابر الحرمي، وخد

فترة رئاسته" أنه لن يكون االجتماعي واصفين مينار بانه "شخص انتهازي بال حدود" بينما صرح  مينار 

لالحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية إذا لم يتم طرح الحالة  

قانون الصحافة، ومنع تشكيل نقابات ومن الوصول إلى المعلومة". اال ان مينار لم تسمح مبادئه  القطرية ، وانتقد 

وموضوعية باالستمرار في االجواء الضيقة، مما قاده لالستقالة بعد عام. وفي احدى المقابالت مع حمد بن ثامر  

ثقافة  " قضية :الحرية المتاح قالهامش  القطريةرئيس شبكة الجزيرة ردا  على سؤال لماذا ال تستغل الصحافة  

معينة تسود في أذهان )البعض(، مشيرا  إلى أن هذه المشكلة ستزول بمرور الوقت". باالستناد لتقرير وزارة 

" استمرت الحكومة في تقييد الحريات المدنية 2007الخارجية االمريكية حول حقوق االنسان في قطر لعام 

والصحافة والتجمع، كما قام خالل العام العديد من الكتاب القطريين بالنشر   كحرية التعبير بما في ذلك االنترنت
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في مطبوعات في الخارج، ألنهم منعوا من الكتابة في الصحف المحلية. ويقوم مكتب المراقبة في مؤسسة الراديو  

على ذلك إيقاف نشر  والتلفزيون القطرية بمراقبة المواد التي تبث". لقد بقى قانون الصحافة والنشر معطل ودليال

بيان مركز الدوحة لحرية اإلعالم في جميع الصحف المحلية في قطر سواء الصادرة بالعربية او االنكليزية، وهو 

بيان أصدره المركز بمناسبة االحتفال باليوم الوطني لحقوق اإلنسان، وضعه في موقعه االلكتروني )باللغات  

ت القطرية إلى العمل على تعديل قانون الصحافة. على الرغم من  السلطا - الثالث( يدعو في بيانه المذكور 

تصريحات المركز ومحاوالته لخدمة الشارع المحلي بقدر ضئيل بات بالفشل، واستمر توجه نحو العمل على 

 النطاق الدولي لمساعدة الصحفيين المضطهدين. 

اكلهم واحاديثهم في مجالسهم في كتاب الشعب يريد االصالح يقتصر الكتاب عن أحاديث القطرين في مش

ولقاءاتهم، والمقاعد النسائية. وفي مقاالت الكتاب القطرين، والقطريات التي تحجب عن النشر في العادة. تفاجا  

أهل قطر من عدم وجود المعلومات الدقيقة للسياسات العامة، والقرارات المصيرية للحكومة , حجب المعلومات  

تقديرية ال تنشر، حتى مجلس الشورى الراهن ال يحق له معرفة الميزانية العامة عدا  المتصلة بالميزانية العامة ال

االطالع على باب المصروفات الرأسمالية ، أما الحساب الختامي للميزانية فانه سر من اسرار السلطة التنفيذية. 

لدولة، وال حسابات  كما ان حجب المعلومات يصل ان المواطن القطري ال يستطيع معرفة حجم الدين العام ل 

االحتياطي العام واوجه استثماره، وال يعلم ان كانت هذه الصفقات العالمية الستثمارات خاصة أو لمصلحة المال  

وقد أشارت تقارير المعهد الدولي للمالية التابع لصندوق النقد الدولي، ان دولة قطر التحسب جزء كبير من العام. 

النفط والغاز المورود للميزانية العامة، كما ان قانون الصحافة في قطر مقيدا    عائدات النفط والغاز ضمن دخل

لحرية التعبير، اذا تتدخل السلطة التنفيذية بتعيين روساء ومدراء الصحف الوطنية الخاصة، من دون االلتزام  

السبب في تفشي الفساد وغياب ولذلك يعتبر غياب حرية التعبير وحرية التنظيم هو بمعايير مهنة االعالم المهنية.  

 الشفافية.  

 الخاتمة:

من خالل البحث توصلت إلى استنتاج الوعي السياسي للمواطن أدى إلى تقديم وعود وتصريحات رسمية الشراك 

الشعب في العملية السياسية، التي تهدف لتفعيل مواد القانون المعطلة. حيث يتبين أن هناك بطئ في االجراءات 

ال اجراء االنتخابات مجلس الشورى الذي أخذ بتمديد المدة. مسار الحياة السياسية، والمدنية للشعب على سبيل المث

القطري مسار تاريخي ، فمسيرة المطالبات السياسية منذ الستينيات حتى التسعينيات كانت بفضل  تضحيات ، 

اقرار الدستور الدائم نجد المواطن   ونضال الحركات العمالية ، والمدنية للرجال االحرار، وفي عام االلفية مع
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م كان يشارك الحكومة الرشيدة في تطلعاتها. لم يثني المواطن القطري تأجيل االنتخابات عن  2004القطري منذ 

م حتى يومنا هذا. حيث توصل البحث إلى أن الفرضية تم اختبارها على 2004المطالبة بها باستمرار منذ عام 

الجانب السياسي، والمدني، والحقوقي للمواطن القطري. ومن خالل هذه المحاور ثالثة محاور رئيسية تتناول 

  المباشرةتوصل البحث لنتيجة صحة الفرضية أن المواطن كان واعي سياسيا  من خالل المطالبة عبر القنوات 

مواطن كالصحف أو التدوينات أو وسائل التواصل بأهمية تفعيل دور مجلس شورى منتخب، كما نجد محاوالت ال

الحثيثة الجادة نحو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني حيث تم الموافقة على انشاء بعضها بشرط تحت مظلة 

لقضايا   تناولهفي  حجتهخرى مهنية، أهلية. وأخيرا  يظهر المواطن القطري بقوة أحكومية، وتم رفض جمعيات 

رغم المعوقات التي تواجه مقاالته،  الوطن، والمواطن على صعيد حرية النشر، أو حرية الرأي والتعبير،

،  اإللكتروني، فأتجه للتدوين كلمتهمؤلفاته، من قبل الجهات االعالمية والصحف.. إال أنه لم يثني ذلك من عزم 

حيث ترى   .والتداولبصحف خارجية، وتدوين قضايا اجتماعية تاريخية سياسية، لكنها منعت من النشر  والكتابة

تجعل من المشاركة في سلطة اتخاذ القرار "هبة مشكورة" من الحاكم   ، أنالسعدون كما يقول جاسم  ،السلطة

ويتأمل وجود حقيقي لمجلس شورى منتخب المناط له  يعولوليست ركنا  أساسيا في بناء الدولة.  ال زال المواطن 

 الدور التشريعي والرقابي. 
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