
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 لحاجة لإلصالح في قطرا
 الدكتور علي خليفه الكواري

 
 .ملحة وعاجلة وبدون القٌام باإلصالح ٌصعب الحدٌث عن التنمٌة فً قطر الحاجة لإلصالح 

فً الثقافة  ابمظاهره واالعتراؾ, المزمنة لضرورة تحدٌد أوجه الخللتطلب باٌ واإلصالح
وؼٌرها من , اإلدارة بنٌة التحتٌةوال واإلعالمء والتشرٌع والقضا لٌة العامةوالمجتمع والتعلٌم والما

 .القطاعات
طلب ملح من الشعب كما ٌحتاج إلى , متخذ القرارٌحتاج أإلصالح إلى إرادة  ,وقبله وفوق ذلك 

 .بضرورة أإلصالح العاجل
 
 :جلس التعاون أربعةفً بقٌة الدول األعضاء فً موالمزمنة فً قطر  أوجه الخلل الربٌسٌة و 

  .وؼٌاب الدٌمقراطٌة لمجتمعاوالخلل السٌاسً فً العالقة بٌن السلطة : أولها

  .االقتصادي واستمرار االعتماد على صادرات النفط–الخلل اإلنتاجً: ثانٌها
 .الخلل األمنً واستمرار دول المنطقة مجزبة ضعٌفة: ثالثها

 .الخلل السكانً المتفاقم :ارابعته
 

من إصالح  هذه وتجعل أوجه الخلل المزمنة جأن تعال ,احكومة وشعب ٌنتظر من قطر من هنا
 .ٌة على المسار السلٌموضع التنم حتى ٌتم, أولوٌة مظاهرها

  
رؤٌة قطر  االستجابة الرسمٌة لها من خاللمدى  لنرى , هذه أوجه الخلل الُمزمنةتناول و فٌما ٌلً ن

 (.اإلستراتٌجٌة) 0222-0222 التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر إستراتٌجٌةو (ألرؤٌة)0202الوطنٌة 
 

 سً الخلل السٌا 

 
الُمشاركة السٌاسٌة  وانعدام مبدءا المواطنة مراعاةعدم و ٌتمثل الخلل السٌاسً فً ؼٌاب الدٌمقراطٌة

هذا بالرؼم من نص النظام األساس . القرارات العامة واتخاذ الخٌاراتالشعبٌة الفعالة فً تحدٌد 
 الدابموكذلك ما نص علٌه الدستور . ى أن نظام الحكم فً قطر دٌمقراطً, عل2792ؤقت منذ عام الم

ومساواة بٌن , لطاتات وما أكده من فصل بٌن الس, ِمن أن الشعب مصدر الُسلط0222لعام 
 .المواطنٌن فً الحقوق والواجبات العامة

 
ه اءالدستور الدابم وبعده , كما بٌنته قر , قبل صدورالُحكم الُمطلق استمرارحال ٌؤكد ولكن واقع ال

حٌث وجدنا أن نظام الُحكم فً قطر لم ٌنتقل بعد  ,(2) "حالة الدٌمقراطٌة فً قطر" حدٌثة لً حول 
طالما  ,0222وفقا لدستور قطر الدابم لعام   إلى الدٌمقراطٌة ولٌس من الممكن أن ٌنتقل إلٌها

مقراطً وأن الشعب كم فً قطر دٌنظام الح ه, من كونعطل ما ورد فٌت الدستوراستمرت بقٌة مواد 



 

 

إلى حٌن إجراء " السلطة التشرٌعٌة " التً عطلت  252هذا إلى جانب المادة . مصدر الُسلطات
 . أالنأكثر من سبع سنوات حتى  انتخاباتهالذي َمر على موعد  ,مجلس الشورى الموعود انتخابات

من رؤٌة قطر , كان ٌنتظر اركة السٌاسٌة الفَعالةالُمش وانعداموفً ضوء ؼٌاب الدٌمقراطٌة 
من  ,موعوداسٌة وضرورة اإلنتقال إلى نظام ُحكم دٌمقراطً وإستراتٌجٌتها أن تضع التنمٌة السٌ

 .انتظارهإصالح سٌاسً طال  خطةبٌن أولوٌاتها وأن ُتقدم تصوراً و
ت عن التنمٌة سٌاسً وتسكجدها ُتهمل اإلصالح ال, ن0202ولكن عند قرأتنا لرؤٌة قطر الوطنٌة 

التنمٌة " , حٌث ُتعدد أوجه التنمٌة المطلوبة وتحصرها فً اسٌة عند حدٌثها عن ركابز الرؤٌةالسٌ
دون ذكر التنمٌة   "التنمٌة البٌبٌة " و " التنمٌة اإلقتصادٌة " و "  االجتماعٌةالتنمٌة "  و" البشرٌة 

 .(0)ٌةلرؤبارها ركٌزة ربٌسٌة من ركابز ا, بإعت السٌاسٌة
وُتشٌر إلى " دولة قطر تقؾ على ُمفترق طرق " لعها على أن طفً م  تؤكدبالرؼم من أن  الرؤٌة و

إال أنها ال , (0)"ٌتماشَى مع رؼبات قٌادتها وتطلعات شعبها قطر الطرٌق األمثل الذي " إختٌار 
  .من ضرورات الطرٌق أألمثل لتنمٌة السٌاسٌةا تعتبر

 
بطبٌعة  – أٌضا , نجدها 0222 – 0222اتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر إلستر"  وعند قرأتنا

تحُصر ركابز التنمٌة فً أربع ركابز سبق ذكرها فً الرؤٌة , وال تتوقؾ عند التنمٌة  –الحال 
 .السٌاسٌة

 
تتوقؾ بشكل " حفظ الُتراث والثقافة القطرٌة وتعزٌزُهما " بل نجد اإلستراتٌجٌة عند حدٌثها عن 

 . ن أهداؾ اإلستراتٌجٌة الفت للنظرعند هدؾ م خاص
 

 

على الرؼم من التؽٌر اإلجتماعً واإلقتصادي الذي شهدته قطر خالل فترة " تقول اإلستراتٌجٌة 
, التً تشمل مع الماضً واستمرارٌتههر ثقافته قصٌرة نسبٌاً فقد حافظ المجتمع القطري على جو

ٌُد  المكانة  الموروث والمحافظة على االجتماعًاء الوضع , وبقَ األساسٌة لإلسالم بالمبادئالتق
, وإن ثمة تحدٌاً نواة الُمجتمع باعتبارهاسرة , والمحافظة على وحدة األُ ٌقةلألُسر العر االجتماعٌة

ٌم البالد الثقافٌة سٌاسٌاً وُمستمراً ٌتمثل فً المحافظة على التوازن الُمناسب بٌن الحٌاة الحدٌثة وق
  .(2)"والتقلٌدٌة 

 
ٌُد  األساسٌة لإلسالم هدؾ ُمتفق علٌه وٌحظَى بأهمٌة لدى الُمجتمع  بالمبادئوإذا كان هدؾ التق

سر العرٌقة حافظة على المكانة االجتماعٌة لألفإن بقاء الوضع اإلجتماعً الموروث والمالقطري , 
ز علٌها نظام رتكوُربما ٌتعارض مع مبدأ المواطنة الكاملة المتساوٌة التً ٌ ,كتنفه الغموضهدف ٌ

 ال ٌُمٌز ,المواطنة الكاملة المتساوٌةمبدءا ام الُحكم الدٌمقراطً من منطلق فنظ .الُحكم الدٌمقراطً
 .أُسر عرٌقة وأُسر ؼٌر عرٌقة أساسبٌن المواطنٌن على  رسمٌا ومالٌا

جبات المواطنون متساوون فً الحقوق والوا"  0222فً دستور قطر لعام ( 02)وإذا أخذنا المادة 
والنفوذ  الُسلطة أهل طنٌة كان علٌها إصالح العالقة بٌنفإن اإلستراتٌجٌة الو ,مأخذ الَجد" العامة 

ٌُصبح جمٌع المواطنٌن من الناحٌة الرسمٌة ُمتساوٌٌن  ,والُمجتمع على قاعدة الدٌمقراطٌة الموروث ل
, تاركة ن كل مواطنٌهاعلى مسافة واحدة م مؤسسة باعتبارها ,وفرصهم ُمتكافبة حٌث تقؾ الدولة

ها على من ٌقدمون له خدمات جلٌلة, على أن تكون المكانة قُ ٌسبِ  ,لُمجتمعل االجتماعٌةمسألة المكانة 



 

 

ولٌست مادٌة أو رسمٌة ُتكتسب  مسألة معنوٌة ٌسبؽها الشعب وإن تكون فقط لألفراد االجتماعٌة
 .مهمطنٌن على معظوتمٌز بعض الموا بالوراثة

 
 

 دياالقتصا-جًالخلل اإلنتا
  

وٌتجلَى . ٌُمثل خلالً ربٌسٌاً ُمزمناً , ي فً قطر وبقٌة دول مجلس التعاوناالقتصاد–الخلل اإلنتاجً
 : المظاهر الربٌسٌة التالٌةفً هذا الخلل الُمزمن 

  الخلل اإلنتاجً  :أوال
فط الخام الن ثروة طبٌعٌة ناضبة هً صادراتعلى رٌع  والُمتزاٌدالُمطلق  االعتمادتمثل فً ٌو
 االقتصاديفمصدر كافة أوجه الدخل الربٌسٌة هو الرٌع ( .   LNGلمسال االزٌت والؽاز الطبٌعً )

وهو خلل ٌتجلى فً الناتج  .ت المرات بالنسبة لتكالٌؾ إنتاجهعشرا ,النفطسعر  ارتفاع الناتج من
روة طبٌعٌة ناضبة آلن مصدر دخلها هو رٌع ث, األخرىالمحلً أإلجمالً وسابر الحسابات القومٌة 

 .اإلنتاجٌة تولٌس إنتاجٌة أإلفراد والمؤسسات كما هو الحال فً أالقتصادٌا
 وطنٌة نفطٌةونتٌجة لعدم رؼبة وربما عدم قُدرة كل من دول المنطقة ُمنفردة على تبنً سٌاسة  

ط بشكل طلب العالمً على النفم تلبٌتها للتفقد , التنمٌة العتباراتتخضع بموجبها صادرات النفط 
 .أو الطبٌعة الناضبة للثروة النفطٌة االستٌعابٌةللقدرة  اعتبارأعمى دون أدنى 

 
ة المٌزانٌإٌرادات هو مصدر  أصبح رٌع النفطو. رٌع النفط منذ عقود وبذلك تزاٌد االعتماد على 

 .وسابر الحسابات القومٌة( أالحتٌاطً العام)العامة االستثماراتالعامة و
 

عانً من خلل , وأصبحت تُ الرٌعٌة ةصفة الدول طر وبقٌة دول المنطقة بامتٌازاكتسبت قومن هنا 
( المسال  الطبٌعً الزٌت والؽاز) النفط الخام  صادراتإال بإخضاع  أمره حإنتاجً ُمزمن ال ٌصل

البلد الُمصدر  القتصادالُمنتجة  االستٌعابٌةوربط تصدٌرهما بنمو القدرة  ,التنمٌة الحمٌدة العتبارات
 .النفط الخام تدرٌجٌاً  صادراتعلى  لالعتمادبدٌلة  تكون اقتصادٌةأجل بناء قاعدة  من

 
جعلنا ُمنذ عقدٌن نصؾ نمط التنمٌة النفطٌة  وهذا الخلل أإلنتاجً وبقٌة أوجه الخلل المزمنة هو ما

طبٌعٌة دون وكافة الموارد ال الناضبة الموارد النفطٌة الستنزافهانتٌجة  وذلك. (5)"تنمٌة الضٌاع " بـ
بب بس جذور الُمجتمع الوطنً وطمٌس هوٌته مع األسؾ القتالعهاونتٌجة  ,بدٌلة اقتصادٌةبناء قاعدة 

مع – تٌكرس" تنمٌة الضٌاع " وهذا النمط من . أبعاده الخطرة استمرار الخلل السكانً وتفاقم
 .سارطورته والعمل على تؽٌٌر المفً المنطقة بدل أن ٌتم اإللتفات إلى خ -أألسؾ

 
وبقاء الُنظم السٌاسٌة دون مراقبة  على رٌع النفط لالعتمادالُمصاحبة   االقتصادٌة االختالالت :ثانٌا

 : وأخطرها االختالالتوأهم هذه . ومحاسبة شعبٌة
 

لدرجة اعتبار المٌزانٌة العامة  , وؼٌاب الشفافٌة تجاههالخلط بٌن المال العام والمال الخاص
وسوء  الهدر التسرب و ناألمر الذي أدى إلى الكثٌر م. على المواطنٌن االعام سر واالحتٌاطً

 فباستثناء ., كما أدى إلى تخلُؾ سٌاسات إعادة تدوٌرها داخلٌاً وخارجٌاً تخصٌص عابدات النفط



 

 

, ال تنُشر قطر وال بقٌة دول المنطقة حسابات ختامٌة للمٌزانٌة 2720الكوٌت ُمنذ صدور دستور 
 . ر تقارٌر دٌوان المحاسبة إن وجدتالعام وال تنشُ  لالحتٌاطًُمدققة العامة وال حسابات 

 
لصندوق النقد الدولً أن  التابع  IIF الدولٌة الحظت من بٌانات معهد المالٌة ,وفً دراسة حدٌثة لً

من إجمالً % 52بلؽت  -المبالػ التً لم تدخل المٌزانٌات العامة –نسب التسُرب من عابدات النفط 
وإلى  .(2)الكوٌت باستثناء, وناهزت الربع فً بقٌة دول مجلس التعاون نفط فً قطرعابدات ال

من المٌزانٌات العامة التقدٌرٌة فً دول المنطقة % 52جانب هذا التسُرب نجد نسبة قد تصل إلى 
, قد تم إنفاقها على مخصصات وعطاٌا وهبات دون وجود جدوى عامة تبرر الكوٌت باستثناء

 .لصرؾ هذهتخصٌصها ألوجه ا
 

ٌُمكن أ ٌُطلق علٌه نفقات عامة  نوإذا أمعنا النظر فً حوالً الربع الباقً من عابدات النفط الذي 
ٌُستفاد من معظمه فً تكوٌن ولم  ,ذهب إلى دعم اإلستهالك وإخفاء فشل نمط التنمٌة انجد أن ُمعظمه

 .تدامةٌن من أجل بدء عملٌة تنمٌة مسإنتاجٌة وإطالق طاقات المواطن نشاطات
 

نسبة  بسبب التوجهات أالستهالكٌة , حٌث تدنتالذي سبق الحدٌث عنهو: الخلل فً قوة العمل :اثالث
فقط , قسم كبٌر منها ٌتصؾ توظٌفه % 2ُمساهمة المواطنٌن فً إجمالً قوة العمل فً قطر إلى 

 .لشؽلها ُمنتجة وإعداد المواطنٌن إٌجاد وظابؾ فً ة, لتؽطٌة فشل الدولة الُمقنعةطالبالب
 
 

" تنمٌة الضٌاع " هو إقرار لنمط , ٌسبقها اقتصادي-إنتاجً ٌث عن التنمٌة دون إصالحإن الحد
, وعندما بدٌلة اقتصادٌةوتكرٌٌس له حتى ٌبلُػ نتابجه الُمدمرة عندما ٌستنضب النفط  دون بناء قاعدة 

 –اُذ باهلل ٌعلاو -وٌتحقق  , اءٌرثها أألبناء عن أإلب, النفطٌة العامة إلى ثروات خاصة تتحول الثروة
بشكل إستراتٌجً ٌؤدي إلى إلؽاء  على الوافدٌن لالعتمادلقطري نتٌجة جذور المجتمع ا اقتالع

 .التٌار الربٌسً فً الدولة باعتبارهفرصة عودة الُمجتمع القطري لُممارسة دورِه 
 

هل قدمت الحلول لُمعالجة و .االقتصادي؟–خلل اإلنتاجًلرؤٌة قطر وإستراتٌجٌتها با اعترفتفهل 
" تنمٌة الضٌاع" مظاهره عبر عملٌة إصالح جذري ٌُمهد لبدء عملٌة تنمٌة حمٌدة بدالً من نمط 

  .؟ الراَهن
 

وتذُكر منها فً المجال . الموازنة بٌن الخٌارات الُمتاحةٌة قطر تحدٌات مستقبلٌة تتمثل فً تذُكر رؤ
 (9)-:ما ٌلً االقتصادي

 

 .ٌال القادمة األج واحتٌاجاتلحالً ٌل االج احتٌاجات

 .الُمستهدؾ والتوسع ؼٌر الُمنضبط النمو 

 .وعٌة العمالة الوافدة الُمستهدفةالتنمٌة وحجم ونمسار 

 .وحماٌة البٌبة وتنمٌتها جتماعٌةواال االقتصادٌةالتنمٌة 

االقتصادي وال –وقؾ رؤٌة قطر عند الخلل اإلنتاجً, حٌث ال تتالخٌارات هذه دالرؤٌة ال تحدولكن 
بشكل ٌوحً ضمنٌاً  االقتصادٌة, وإنما تبدأ الحدٌث عن التنمٌة ِذكرها تعترؾ بمظاهرهُ السابق

 .االقتصادي-ضرورة إصالح أوجه الخل اإلنتاجً دون التوقؾ عند" التنمٌة الراهن"بمواصلة نمط 
 

 (8):هً  " االقتصادٌةللتنمٌة " الرؤٌة إلى أن الؽاٌات الُمستهدفة  صوتخلُ  
 



 

 

   .  الُمناسب االقتصاديٌع لتنوا : للنفط والؽاز المسبول اللاالستؽ :السلٌمة االقتصادٌةاإلدارة 
 

 الراهن تكرس نمط التنمٌة وربما, أالقتصادي-أإلنتاجًال تفٌد بإصالح الخلل  ؼاٌات عامةهذه و
 .بدل إصالحه

 

 (7)0222 – 0222تبدأ إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة كما 
 

أساساً متٌناً " أكٌد بأن قطر أقامت , الت
 .وهذه مسألة تحتاج إلى مناقشة ."طنٌة ٌُمكنها من تنفٌذ إستراتٌجٌة التنمٌة الو

 
إن " وتقول . االستشرافًعار النفط على المشهد أثر تؽٌرات أستقر باستمرار اإلستراتٌجٌة  لكن و

بذلك ُتفصح اإلستراتٌجٌة أن ُمهمتها لٌست و. (22)"التنبؤ بالمستقبل عملٌة تكتنفُها الخطورة دابماً 
 . !ؼة الُمستقبل وإنما التنبؤ بهإعادة صٌا

 

, سوؾ تواجه دولة قطر إلى التعامل مع حالة عدم الٌقٌن باإلضافة" وُتضٌؾ  اإلستراتٌجٌة أنه 
ٌجٌة , والتً ٌمكن أن تؤثر على إمكانٌة تنفٌذ إستراتة على الموارد البشرٌة والمؤسسٌةقٌوداً شدٌد

 .(22)"التنمٌة الوطنٌة 
 

الُمستدام كما ٌلً مقترحاتها لتعزٌز االزدهار وُتلخص اإلستراتٌجٌة
02ص 

 : 
 

و . خاصة ٌالحظ على أإلستراتٌجٌة مواصلة الؽموض الرسمً حول المال العام وعدد المواطنٌن و
إلجمالً إٌرادات الحكومة والنفقات  رسما بٌانٌا فقط نجد ,من قراءة إحصاءات أوردتها اإلستراتٌجٌة

ولكننا ال نجد إحصاءات إلجمالً عابدات النفط والؽاز حتى نتأكد من . 2 -0الشكل  الحكومٌة فً
 .ة عابدات النفط للمٌزانٌة العامةتورٌد كاف

حجم المخصصات  كً نعرؾ والنفقات الحكومٌة العامة تكما إننا ال نجد تفصٌالً قطاعٌاً لإلٌرادا
جمالً االحتٌاطً ال نجد إحصاءات حول إو, ا من نفقات المٌزانٌة العامةاٌا والهبات وأمثالهوالعط



 

 

المواطنٌن ونسبتهم فً عدد , وكذلك ال نجد ذكراً لعدد ه إستثماره  وال أرباحه السنوٌةالعام وال ألوج
  .ن معرفتهال ٌحق للمواطنٌ, فهذه مجاالت مسكوت عنها وُتعتبر سراً من أسرار الدولة. السكان

 
   الخلل األمنــً

 

 
 وارتباطهاقوى أجنبٌة أنما تبعٌتها ل وعلى الدفاع عن نفسها  الخلل األمنً فً عدم قدرة الدول ٌتمثل

 .ة ووجود قوات أجنبٌة لدول عظمى على أراضٌهابُمعاهدات ُتجٌز إقامة قواعد عسكرٌ
وبعد  اون أٌام الحماٌة البرٌطانٌةالحال فً أؼلب الدول األعضاء فً مجلس التعهو وقد كان هذا 

بح عاماً وشامالً ُمنذ وأص 2772الخلٌج الثانٌة عام حرب وقد تكرس ذلك بعد  .عدا قطر, االستقالل
على  لحربفً ا أألجنبٌة , حٌث شاركت تلك القواعد والقوات العسكرٌة0220فً عام  ؼزو العراق

عدم الُمشاركة الوقوؾ على الحٌاد و  -رؼبت حتى وإن  -دون قُدرة دول المنطقة  واحتاللهالعراق 
 .شعوبهابط األخوة والمصالح بعٌدة المدى لالجوار وروا العتبارات, فً المجهود الحربً

 
ك بُمعاداة الدول التً ٌعادٌها من ٌُمل وهذا الخلل األمنً بسبب صؽر  وضعؾ دول المنطقة ألزمها

المخزون من أسلحة الدمار  رٌة ومخاطروتحُمل وزر الصراعات العسك ,هاٌعلى أرض القواعد
تصادها وعالقات بها واقووتعرٌض شع ,التً ال ناقة لنا فٌها وال جمل الشرسة الحروب الشامل و

ال تستطٌع دول المنطقة ألتأثٌر على قراراتها  لمصلحة دول أجنبٌة ,ُحسن الجوار للخطر
 .أإلستراتٌجٌة

 
األمن الوطنً ُمنفردة , فإن  ن دول المنطقة ُمتطلباتوإذا كان من الصعوبة بمكان أن توفر كل م  

 األدنى ة دول مجلس التعاون ٌتوفر له الحدل الوحٌد ٌتمثل فً تجسٌد كٌان إتحادي بٌن منظومالح
 .ة, كما تتوفر له شروط التنمٌة الحمٌدة الُمستداممة دفاعٌةمن القدرة على بناء منظو

 
هذا الخلل األمنً وإلى أي حد بدت التطلُعات لُمعالجة فهل تعرضت رؤٌة قطر وإستراتٌجٌتها إلى 

هذا الخلل الُمزمن من خالل إندماج أقطار مجلس التعاون فً كٌان موحد ٌوفر ُمتطلبات األمن 
 .وط بدء عملٌة التنمٌة الُمستدامةوشر

 
 عسكرٌة وقوات أجنبٌةتسُكت رؤٌة قطر عن الخلل األمنً وال تتوقؾ عند إشكالٌة وجود قواعد 

فال نجد الخلل األمنً بٌن التحدٌات وال نجد إشارة ألهمٌة توفٌر ُمتطلبات األمن . على أرض قطر
 .فً إطار األمن القومً العربً اإلقلٌمً الذاتً

 
بشكل ُمطبق عن هذا التحدي  أٌضا و تسُكت  0222-0222ولذلك نجد إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة 
صول والو لمشتركوال ضرورات العمل ا ,أإلقلٌمً وأألمن وال تتناول أي جانب من جوانب الدفاع

كما تنص المادة الرابعة من النظام أألساسً  إلى وحدة دولهاالتعاون بٌن أقطار مجلس التعاون ب
دول مجلس التعاون فً كٌان سٌاسً موحد مثل إتحاد مالٌزٌا على  اندماج باعتبار, وذلك للمجلس

 .ٌمً والتنمٌة الحمٌدة الُمستدامةتطلبات األمن اإلقلٌجً لتوفٌر مُ هو المدخل اإلسترات ,سبٌل المثال
 
 



 

 

 ً الخلل السكان
والمتفاقم فً قطر والذي أدى إلى تدنً نسبة المواطنٌن فً أجمالً السكان  الُمزمنالخلل السكانً 

, هو أخطر أوجه الخلل الُمزمنة وأكبرها تحدٌاً 0222عام فقط % 20إلى  2792عام % 22من 
 .حقها باألولٌة فً اإلصالح الجذريرها إلحاحاً وأوأكث

ٌُهدد الٌوم  استمرارإن   وإخراج  ثقافتهومجتمع القطري وطمس هوٌته ال باقتالعهذا الخلل السكانً 
ٌجب  د ُمعافى باعتبار دور المواطنٌن فً أي بلوتقوٌض دور المواطنٌن , لؽته العربٌة من التداول

والمواطنون هم قٌادات وكوادر اإلدارة بشكل عام واإلدارة , الدولة أن ٌكون هو  الدور الربٌسً فً
 .العامة على وجه الخصوص 

قضٌة ُمعترؾ بها كان  ,على المستوى األهلً والرسمً, ل السكانً فً قطرلالخجدٌر بالذكر أن  و
 اأخٌر وإصالحه كان شعاراً  مطروحاً عبر نصؾ قرن من الزمن , حتى نبهتنا, منذ فترة طوٌلة

  .الرسمٌة تجاه قضٌة الخلل السكانًفً النظرة  يإستراتٌجٌة التنمٌة فً قطر على تؽٌر جوهر
 

إذا لم نقل مرؼوباً فٌه, , أصبح الخلل السكانً فً الرؤٌة واإلستراتٌجٌة أمراً مسكوتا عنه حٌث
فً  هموالحدٌث أصبح ٌتركز على سكان قطر على اإلطالق دون ذكر حتى لعدد المواطنٌن وال نسبت

 . إجمالً السكان
أهل قطر أن ٌتحولوا من مواطنٌن لهم حقوق المواطنة إلى ُمجرد فبة بوكأنً بهذا التوجه ٌدفع 

مل والتعلٌم والرعاٌة علٌهم أن ٌتنافسوا مع الوافدٌن على فرص الع ٌجب, ضبٌلة من السكان
 . , وأن ٌكون ذلك بلؽة ؼٌر لؽتهم العربٌةاإلجتماعٌة

ٌُمهد لتحوٌل أؼلب المواطنٌن إلى سكان ال ٌتمتعون بحقوق  0225سٌة الجدٌد لعام ولعل قانون الجن
على  ,من الدستور الحقوق السٌاسة ألموعودة لبقٌة المواطنٌن 252كما عطلت المادة  .المواطنة

 . قلتها
, ندعو إلى ضرورة إصالحه بشكل عاجلوحٌن نصؾ الوضع السكانً فً قطر بالوضع الُمختل و

ٌُقدر بحوالً فإننا نت من عدد السكان  ألؾ نسمة  002حدث عن وضع أصبح فٌه عدد المواطنٌن 
فقط مقارنة بحوالً % 20السكان  إجمالًونسبتهم فً , (20)0222ملٌون نسمة عام  2.22البالػ 

 . 0222عام % 02
 

  , 0227ملٌون عام  2.025إلى  0222ألؾ عام  000تصاعدت من  ألتً أن إجمالً قوة العمل كما 
 (.20)0227فقط عام % 2إلى   0222 عام  %22من  هانسبة ُمساهمة المواطنون فٌتدنت 

وما نتج  الُمتمثلة فً التوسع العقاري 0222إلى السٌاسة الرسمٌة منذ  ٌعود, لذلك والسبب الربٌسً 
مقابل  استثمارٌةبهدؾ بٌع مساكن  ,تطلبه من بنٌة أساسًعنه من مشروعات عقارٌة ضخمة وما 

 .بصرؾ النظر عن حاجة العمل إلٌهم دابمة أقاماتنح الُمشترٌن م
لٌست الحاجة التقلٌدٌة للعمالة الوافدة , وبذلك أصبحت مصادر استمرار الخلل السكانً المستقبلٌة

الذي تجلى فً سٌاسة التوسع العقاري وبناء المدن واألحٌاء  ,ؼٌر المبرر فقط وإنما الخٌار الرسمً
 (مستوطنٌن), وإنما الستقدام سكاناً آخرٌن ُجدد للعمل المواطنٌن والوافدٌن الجدٌدة لؽٌر حاجة

دابمة هم وأسُرهم بصرؾ النظر عن  أقاماتمقابل منحهم  االستثمارٌةشجعون على شراء المساكن ٌُ 
 .ل مثل بقٌة الوافدٌن للعملحصولهم على تأشٌرة زٌارة عم

 
 



 

 

, ولٌس له شبٌهاً ٌجوز له أن ٌستمر من منظور وطنً وجدٌر بالتأكٌد إن الوضع السكانً الُمختل ال
 .الٌوم فً أي دولة كبٌرة أو صؽٌرة عدى شقٌقتنا دولة اإلمارات العربٌة الُمتحدة 

فما بالك  ,ن ٌفوق عدد المواطنٌنفلٌس هناك شعب أو مجتمع ٌمكنه أن ٌستوعب عدد من الوافدٌ 
تؤدي إلى مزٌداً من تدفق  عبثٌة اطات, وفً نفس الوقت ٌشجع نشبثمانٌة أضعاؾ المواطنٌن

لمنطوق  ولعل قرأتنا التالٌة .مب لؽتهٌؽٌِ تم وطُمس هوٌتهالمواطنٌن و دورقوض ٌتم ت الوافدٌن حتى
 .نا توجهاتها بصدد الخلل السكانً, توضح لاللتهاإلستراتٌجٌة ود

ملٌون  2.7إلى  0222ملٌون نسمة مع نهاٌة  2.22من  المحتملة تصؾ اإلستراتٌجٌة زٌادة السكان  
, بالزٌادة -زٌادة ٌفوق عددها عدد المواطنٌن-( ألؾ نسمة  022)والبالؽة , 0222نسمة عام 

   (.22)المتواضعة فً عدد السكان
 

من إجمالً قوة العمل فً قطر فً الوقت % 72الوافدة التً تبلػ  أن أإلستراتٌجٌة تنظر للعمالة وٌبدو
ٌتم تدرٌجٌاً إحالل قوة العمل المواطنة محل قسم منها حٌث  بأنها لٌست ضرورة مؤقتة, الحاضر

 .ً أكثر من موضعبها ف االحتفاظأمكن , ولذلك تؤكد على أهمٌة 
 

وذلك . بتجمٌد عدد الوافدٌن ومن ثم تخفٌضه تدرٌجٌامعنٌة  -كما ٌجب–وبدل أن نجد اإلستراتٌجٌة 
حتى تصل نسبة , فً المابة سنوٌاً مثالً زٌادة نسبة المواطنٌن فً السكان وفً قوة العمل بواحد ل

من السكان , نجد اإلستراتٌجٌة ُتبشرنا % 52إلى حوالً  0202المواطنٌن فً نهاٌة فترة الرؤٌة عام 
 .تمر تدنً األجور فً القطاع الخاصإذا أس, بزٌادات كبٌرة فً العمالة الوافدة

 
ولكن إذا أستمر تدنً األجور "   -حددةنتٌجة انعدام التخطٌط لبلوغ أهداؾ مُ - وتقول اإلستراتٌجٌة

ٌُرسخ   اتجاهكثٌفة العمالة , وأن ٌدفع نحو  تقانات إلى االنحٌازفً القطاع الخاص, فمن شأن ذلك أن 
 .  (25)"ٌفضً فً المستقبل إلى عدد سكان أكبر لكن أقل مهارة 

 

قرارات السٌاسٌة الُمفاجبة وفً كل األحوال فإن عدم ٌقٌن اإلستراتٌجٌة ٌتعدى أسلوب اإلنتاج إلى ال
سٌضٌؾ عنصراً  0200وإن توقٌت وحجم األنشطة الُمرتبطة بالتحضٌرات لكأس العالم " وتقول 

  (.25)"أخر من عدم الٌقٌن حول تنبؤات عدد السكان فً المستقبل 
 

ومما ٌستحق الوقوؾ عنده والنظر فٌه هو عدم وجود عدد ُمحدد لسكان قطر عند نهاٌة فترة رؤٌة 
, , فعدد السكان مفتوح للزٌادة دون سقؾ وتركٌبهم متروك من حٌث الجنسٌة واللؽة والثقافة0202طر الوطنٌة ق

فأول المعطٌات ألتً تؤسس خطط , وهذه حالة شاذة بٌن دول العالم. ومفتوح لكل المؤثرات والتوجهات العشوابٌة
بما ٌحقق مصالح المواطنٌن وٌصون , ؾ وتركٌبهمفً آي دولة هً عدد السكان المستهد -فً العادة-التنمٌة علٌها 
 .أمن المجتمع

 

تتؽٌر من جهة حكومٌة إلى أخرى حٌث ٌحكم كل , نجد تقدٌرات سكان قطر فً المستقبل ولذلك
فعلى سبٌل المثال عند حدٌث اإلستراتٌجٌة  .بمٌن على تلك الجهة الحكومٌةتقدٌر منها توجهات القا

بٌد أن حجم " ولذلك تقول . فقة مع تقدٌرات شبكة مترو الدوحةر ُمت, نجدها ؼٌ"مترو الدوحة " عن 
    (.00)"السكان ولزٌادة حركة الُمسافرٌن المشروع ومداه ٌعتمدان على إسقاطات ؼٌر واقعٌة لعدد

ولذلك نجد أن هناك  ,وهذا ٌؤكد عدم وجود حجم سكانً ُمحدد فً رؤٌة قطر وإستراتٌجٌتها
تختلؾ  ,مٌة هامة ومؤثرة مثل شركة الدٌارالسكان لدى جهات حكو إسقاطات وسٌنارٌوهات لحجم



 

 

لة عن اإلستراتٌجٌة السكانٌة  مسبوال, كثٌراً عن تقدٌرات وإسقاطات الهٌبة العامة للتخطٌط التنموي
 .وطنٌةوالتً وضعت إستراتٌجٌة التنمٌة ال

 

أنشأت ,   اإلستراتٌجٌةتحذٌرات  وبالرؼم من 0222وجدًٌر بالذكر أن حكومة قطر فً منتصؾ عام 
ا لتنفٌذ الخطة التً اعترضت على تقدٌراتها وإسقاطات السكان فٌه( القطار والمترو ) شركة الرٌل 

 .الهٌبة العامة للتخطٌط التنموي
 

 خاتمة
 

والنظر للمستقبل ٌوجب . بالرؼم من مرارة الحاضر ألمستقبل وكلمة الختام توجب علٌنا النظر إلى
. فً جهود بناء الدول وإستراتجٌة فً قطر هو بداٌة طٌبةود دستور وروٌة علٌنا القول أن وج

  .وعلٌنا أن نتفاعل مع ذلك بالرأي والحجة من منطلق المصلحة العامة
. المسكوت عنه إلىولفت نظرها  لمناقشة الحكومةالمجال  فتح للقطرٌن الهامة فوجود هذه الوثابق 

بما  قٌحهانوت هذه الوثابق ستكمالإ  ن أجلحوار وطنً م إلجراء كما أتاح الفرصة لدعوة الحكومة
  .و مشاركة سٌاسٌة فعالة ٌحقق انتقال قطر إلى نظام حكم دٌمقراطً

بفاعلٌة مع القٌادة فً إعادة صٌاؼة  شعب قطر ٌشارك الممارسة الدٌمقراطٌة سوؾ  خالل ومن 
من  ولة قطر للتنمٌة الوطنٌةإستراتٌجٌة د وتنفٌذ وضع عباو ٌتحمل  0202رؤٌة قطر الوطنٌة  
م البرامج إلصالحها من أجل بدء ٌتحدٌد أوجه الخلل المزمنة وتقدمبتدءا ب, خالل كوادر قطرٌة

 .مستدامةحمٌدة عملٌة تنمٌة 
تجابة من الحكومة وسماع اس بالضرورة كد أن النظر للمستقبل ٌتطلبوٌبقى لً فً الختام أن أ

حوار وطنً جاد حول دستور قطر ورؤٌتها بقبول الو و تكرٌس حرٌة التعبٌرالرأي أألخر 
 .وإستراتٌجٌتها

وقادرٌن على قول  ممن ٌدركون المخاطروطنٌة كما ٌتطلب صدقا وجدٌة من الشعب ومسبولٌة  
بقاء  من الممكن فلٌس. لٌس فً صالحهمقطر وأهلها فً المٌزان والزمن فمصٌر . كلمة الصدق

 .الحال على ما هو علٌه
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